DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 6 listopada 2009r.
TREŚĆ:
Poz.:
ROZPORZĄDZENIA
1563

–

Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu Nr 6/09 z dnia 21 października 2009r. zmieniające Rozporządzenie Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Soli, gmina Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo lubuskie

6513
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Uchwała Rady Gminy Kolsko Nr XXV/178/2009 z dnia 19 sierpnia
2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kolsko

6523

Uchwała Rady Miasta Żagań Nr XLV/139/09 z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od
obowiązku realizacji pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze,
a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

6529

Uchwała Rady Miasta Żagań Nr XLV/140/09 z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta Żagań

6530

Uchwała Rada Miejska w Kożuchowie Nr XLVI/292/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kożuchów obejmującego teren w obrębie 1, w rejonie ulicy Zielonogórskiej

6531

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr XXV/218/09 z dnia
23 września 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za opiekę, wychowanie
i zajęcia dydaktyczne ponad czas niezbędny na realizację podstawy
programowej i wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach Gminy Czerwieńsk

6539

Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr XXIX/144/09 z dnia 25 września
2009r. w sprawie przyjęcia statutów Sołectw na terenie Gminy Bytnica

6540

Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr XXIX/147/09 z dnia 25 września
2009r. w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie dziecka oraz opłat za
zajęcia dodatkowe wykraczające poza podstawę programową świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bytnica

6563

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 268/5/XXXII/09 z dnia 28 września 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych
oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Wilkowisko,
gmina Iłowa
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Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 269/5/XXXII/09 z dnia 28 września 2009r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych,
zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Czyżówek, gmina Iłowa

6568

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 270/5/XXXII/09 z dnia 28 września 2009r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz
ustalenie przebiegu dróg gminnych na terenie miejscowości Borowe,
gmina Iłowa

6570

UCHWAŁY RAD POWIATU
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1576

1577

1578

–

–

–

–

–

Uchwała Rady Powiatu Żagańskiego Nr XXVII/3/09 z dnia 15 września
2009r. w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi krajowej łączącej drogę powiatową Nr 1064F, ul. Żelazna w Żaganiu
z obwodnicą m. Żagania w ciągu drogi krajowej Nr 12 do kategorii
dróg powiatowych

6572

Uchwała Rady Powiatu Żagańskiego Nr XXVII/4/09 z dnia 15 września
2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

6572

Uchwała Rady Powiatu Żagańskiego Nr XXVII/5/09 z dnia 15 września
2009r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
w szkołach i palcówkach oświatowo - wychowawczych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Żagański

6576

Uchwała Rady Powiatu Żagańskiego Nr XXVII/6/09 z dnia 15 września
2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów
pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość,
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty,
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do
wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, dla których organem prowadzącym jest Powiatu
Żagański

6579

Uchwała Rady Powiatu Żagańskiego Nr XXVII/8/09 z dnia 15 września
2009r. w sprawie pozbawienia ul. Hutniczej w Iłowej kategorii drogi
powiatowej

6580

POROZUMIENIA
1579

–

Porozumienie z dnia 26 października 2009r. w sprawie realizacji
wspólnego projektu o nazwie "Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą"

6581
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ROZPORZĄDZENIE NR 6/09
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU
z dnia 21 października 2009r.
zmieniające Rozporządzenie Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej w Nowej Soli, gmina
Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo lubuskie
Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239,
poz. 2019 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 4/2008 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej
w Nowej Soli, Gmina Nowa Sól, Powiat Nowosolski,
Województwo Lubuskie (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 25 sierpnia 2008r. Nr 89,
poz. 1356 oraz z dnia 7 sierpnia 2009r. Nr 88,
poz. 1187) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

5)

przechowywania lub składowania odpadów
promieniotwórczych;

6)

budowy dróg tranzytowych i ponadlokalnych bez szczelnego systemu odwodnienia
z odprowadzeniem ścieków deszczowych
lub roztopowych poza teren ochrony pośredniej ujęcia;

7)

lokalizowania zakładów przemysłowych
mogących oddziaływać negatywnie na środowisko oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt;

8)

lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych;

9)

lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;

„§ 2. Strefę ochronną ujęcia wody stanowią:
1)

teren ochrony bezpośredniej o powierzchni
179 597m2, przedstawiony na załączniku
Nr 1 do rozporządzenia;

2)

teren ochrony pośredniej, o łącznej powierzchni 15 622km2, zlokalizowany na
działkach ewidencyjnych określonych w załączniku Nr 3 do rozporządzenia, przedstawiony na załącznikach Nr 2 i 3 do rozporządzenia i opisany w załączniku Nr 4 do rozporządzenia”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania
się:
1)

lokalizowania nowych ujęć wody wymagających pozwolenia wodnoprawnego;

2)

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem wód popłucznych powstających w wyniku uzdatniania wody na SUW
Nr 1 oraz oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych odprowadzonych z dróg wewnętrznych, lokalnych, gminnych i powiatowych;

3)

rolniczego wykorzystania ścieków;

4)

urządzania pryzm kiszonkowych i kompostowych z wyjątkiem pryzm kompostowych
urządzanych na potrzeby własne gospodarstwa domowego;

10) wydobywania kopalin;
11) lokalizowania oczyszczalni ścieków.
2. Na terenie ochrony pośredniej o podwyższonych warunkach ochrony, przedstawionym na załączniku Nr 2 dodatkowo zabrania się lokalizowania
magazynów substancji ropopochodnych, a także
rurociągów do ich transportu.
3. Na terenie ochrony pośredniej o złagodzonych
warunkach ochrony, przedstawionym na załączniku
Nr 2 dodatkowo zabrania się lokalizowania rurociągów do transportu substancji ropopochodnych.
4. Granice terenu ochrony pośredniej należy
oznakować tablicami informacyjnymi, zgodnie
z lokalizacją przedstawioną na załączniku Nr 2 do
rozporządzenia.”;
3) załącznik Nr 2 do rozporządzenia otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) załącznik Nr 3 do rozporządzenia otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
5) załącznik Nr 4 do rozporządzenia otrzymuje
brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Poz. 1563

Województwa Lubuskiego.
Z up. Ministra Środowiska
Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Paweł Potoczny
_____________________________
„1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2005r. Nr 175, poz. 1462, Nr 267, poz. 2255, z 2006r. Nr 170,
poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 21, poz. 125, Nr 64,
poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033,
Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704 oraz
z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505.
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Załącznik Nr 1
do rozporządzenia Nr 6/09
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
z dnia 21 października 2009r.
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Załącznik Nr 2
do rozporządzenia Nr 6/09
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu
z dnia 21 października 2009r.
zastępujący „Załącznik Nr 3 do rozporządzenia Nr 4/08 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Nowej Soli”
Spis działek wchodzących w skład terenu ochrony pośredniej o podwyższonych warunkach ochrony ujęcia
wody Nr 1 w Nowej Soli:
Lp.
1
1

Obszar geodezyjny
2
Nr 2 Nowa Sól

Nr działki
3
165/5, 165/6, 165/10, 165/14, 165/18, 165/22, 165/25, 165/30,165/32,
165/34, 165/57, 165/45, 165/46,165/48, 165/49,165/51,165/53, 165/54,
165/55, 165/57, 165/59, 165/63, 165/65, 165/67, 165/68, 165/69, 165/70,
165/72, 165/74, 165/75, 165/76, 165/78, 171/7, 171/8, 172/16, 172/20,
172/28, 172/35, 172/38, 172/39, 172/41, 172/44, 172/45, 172/46, 172/47,
172/48, 172/49, 172/50, 172/51, 172/52, 172/53, 172/54, 172/55, 172/56,
172/57, 172/58, 172/61, 172/62, 172/63, 172/64, 172/65, 172/66, 172/67,
172/68, 172/69, 172/70, 172/71, 172/72, 172/73, 172/74, 172/76, 172/78,
172/80, 172/81, 172/82, 172/83, 173/7, 173/11, 173/15, 175/5, 189/2,
189/10, 189/11, 189/12, 189/13, 189/14, 189/15, 189/16,189/17,189/18,
189/19, 189/20, 189/22, 189/23, 191/3, 191/4, 191/5, 191/6, 191/8, 191/9,
191/10, 191/14, 191/15, 191/16, 191/17, 191/18, 191/19, 191/21, 191/22,
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198/1, 198/2, 199,
200, 201, 202, 203, 204, 205/1, 206/1, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214, 215, 216, 217, 218, 219, 220/1, 220/2, 221/1, 221/3, 221/4, 222, 223,
224/1, 224/2, 224/3, 225, 226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 228, 229, 230, 231,
232/1, 232/2, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,
244/1, 244/2, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 252, 253, 254, 255,
256, 257, 258, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270/1, 270/2, 271, 272/1, 272/2, 273, 274/1, 274/2, 275/1,
276/2, 276/3, 277, 278/1, 278/2, 279, 280/2, 280/3, 280/4, 281, 282/1,
282/2, 283/2, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294/1,
294/2, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 297/1, 297/2, 298/2, 298/3, 299/1,
805, 830/2, 831, 832/1,832/3, 832/4, 832/5, 833/3, 833/4, 835, 836/1,
836/2, 837/7, 837/8, 837/9, 837/10, 837/11, 837/14, 837/15, 837/16, 838,
839, 840, 841, 842, 843, 844, 845,846, 847, 848/1, 849/1, 850, 851, 852,
853/1, 853/2, 854/1, 854/2, 855/3, 855/5, 855/6, 855/7, 856/4,856/5,
856/6, 856/8, 856/9, 856/11, 856/12, 856/13, 856/14, 856/15, 857, 876,
877/1, 877/2, 878/1, 878/2, 879/2, 879/3, 880/3, 880/4, 881, 882, 883/1,
883/3, 883/4, 883/5, 881, 882, 883/1, 883/3, 883/4, 883/5, 884/2, 884/3,
885/2, 885/3, 886/3, 886/4, 887/1, 888, 889/4,889/6, 889/7, 890/3, 890/4,
891/3, 891/4, 892, 893, 894, 895/2, 895/3, 895/4, 896/1, 897/2, 897/3,
897/5, 897/7, 898/2, 898/3, 899,
900/1, 901, 902/1, 903/5, 903/6, 904/1, 904/2, 905/1, 905/2, 906, 907/1,
908/1, 908/2,, 909, 910, 911, 912, 913, 914/1, 915/1, 916/3, 916/5, 916/6,
917/4, 917/5, 917/6, 918, 919/1, 919/2, 920/1, 920/2, 921/1, 921/3, 921/4,
922, 923, 924, 925/1, 925/2, 926/1, 926/2, 927, 928, 929, 930/1, 930/2,
931/1, 931/2, 932/1, 932/2, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939/1, 939/2,
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3
940/1, 940/2, 941/1, 941/2, 942, 943/1, 943/2, 944, 945, 946,947, 948/1,
948/2, 949, 950, 951/1, 951/3, 951/4, 952, 953, 954, 955, 956/1, 956/2,
957, 958, 959, 960, 961, 962, 963/3, 963/5, 964, 965, 966/1, 966/2, 967,
968, 969, 970/1, 970/2, 971/3, 971/4,971/5, 971/6, 971/7, 971/8, 971/9,
972, 973, 974, 975/1, 975/2, 976, 977, 978/1, 978/2, 979/1, 980/2, 980/3,
980/4, 980/5, 980/6, 980/8, 980/9, 981/2, 982/1, 982/2, 983/2 984, 985/1,
985/2, 986/3, 986/4, 986/5, 986/6, 986/7, 986/8, 986/9, 986/10, 986/11,
986/13, 986/14, 987, 988, 989, 990, 991/1, 991/2, 991/3, 991/4, 991/5,
991/6,991/7, 991/8, 991/9, 992, 993/1, 993/2, 994/1, 994/2, 995/1, 995/2,
996/1, 997, 998, 999/1,
1000/1, 1001, 1002, 1003, 1004/1, 1004/2, 1005, 1006, 1007/1, 1008/1,
1009/1, 1010/1, 1011, 1012, 1013/1, 1014/1, 1015/1, 1016, 1017, 1018,
1019/1, 1020/1, 1021, 1022, 1023, 1024/2, 1024/3, 1024/4, 1024/5,
1024/6, 1024/7, 1025, 1026/1, 1027/1, 1027/2, 1028/2, 1028/3, 1029/3,
1029/4, 1030, 1037/1, 1038/2, 1038/4, 1039/2, 1039/3, 1039/4, 1039/5,
1039/6, 1039/7, 1039/8, 1039/9, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044/2, 1044/3,
1044/5, 1044/6, 1045, 1046, 1047/1, 1048/1, 1049/3, 1049/4, 1050/1,
1050/2, 1051/1, 1051/2, 1052,
1107, 1108/1, 1108/3, 1108/4, 1108/5, 1109, 1110/1, 1110/2, 1110/3,
1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121/1, 1121/2,
1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129/1, 1129/3, 1129/5,
1129/6, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134/1, 1134/2, 1135, 1136/1, 1136/2,
1137, 1138, 1139, 1140/1, 1140/2, 1141/1, 1141/2,

2

Nr 4 Nowa Sól

3

Nr 7 Nowa Sól

1549, 1550, 1551/1, 1551/2, 1551/3, 1551/5, 1551/6, 1551/7, 1551/8,
1551/9, 1551/10, 1551/11, 1551/12, 1551/13, 1551/14, 1551/15, 1551/16,
1551/17, 1551/18, 1551/19, 1551/20, 1551/23, 1552/1, 1552/2, 1552/4,
1552/5, 1552/8, 1552/9, 1552/10, 1552/11, 1552/12, 1552/14, 1552/15,
1552/16, 1552/17, 1552/18, 1552/20, 1553/1, 1553/2, 1553/4, 1553/5,
1568, 1569/1, 1569/2, 1572, 1573, 1574, 1578,
1, 2, 3, 4, 5, 1111/2, 1111/3, 1111/4, 1111/5, 1111/6, 1111/7, 1111/8,
1111/10, 1111/11, 1111/12, 1111/13, 1111/14, 1111/15, 1111/17,
1111/19, 1111/20,
2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23/1, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 26/1, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 42/2,
42/3, 42/4, 43, 44, 45, 46, 47/1, 47/2, 47/3, 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5,
54, 55, 56, 58/1, 58/2,59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73,
79, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99,100,120,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109/1, 109/2, 109/3, 109/4, 110,
111, 112, 113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 113/5, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 122/1, 122/2, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144/1, 145/1, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 196, 197, 198

4

Rudno

214, 215,
25/3, 29, 30, 31/1,31/2,32, 33, 42, 43,44, 47, 48/2, 51/2, 52/2,100/3,100/6
167/1, 167/5, 167/7, 168, 169/2, 169/3, 170/3, 170/6, 170/7, 170/8, 170/9,
170/10, 170/11, 171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 172/2, 172/3, 172/4, 173/1,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 120
1

2

– 6518 –

Poz. 1563

3
173/3, 173/4, 173/5, 174, 175, 176, 177, 178/3, 178/4, 178/6, 179, 180,
181/4, 181/6, 181/7, 181/8, 182, 183/1, 183/2, 183/4, 183/5, 183/6, 183/7,
184, 185/1, 185/2, 185/3, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, 190, 191, 192/1,
192/2, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200/1,
201/1, 201/2, 202, 203, 204, 205, 206, 207/3, 207/4, 207/5, 207/6, 208,
209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2, 211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215,
215/1, 215/2, 216/1, 216/2, 217, 218, 219/2, 219/3, 219/4, 220, 221, 222,
223/1, 223/2, 224, 225, 226/1, 226/2, 227/5, 227/6, 227/7, 228/1, 228/2,
229, 230, 231/1, 231/2, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/1,
240/2, 241, 242, 243/3, 243/4, 244/1, 244/2, 245, 246/2, 246/4, 246/5,
246/6, 246/7, 247/1,247/4, 247/5,
303,
428/3, 428/4, 429/6, 429/8, 429/9, 429/10, 429/11, 430, 431/5, 431/6,
438/1, 438/2, 448, 449, 462/5, 462/6,462/7, 462/8, 462/9, 462/10, 462/16,
465, 466, 467, 469, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 480, 481,
523

Spis działek wchodzących w skład terenu ochrony pośredniej o złagodzonych ochrony ujęcia wody Nr 1
w Nowej Soli:
Lp.
1
1

Obszar geodezyjny
2
Nr 2 Nowa Sól

Nr działki
3
172/43, 173/16, 173/17, 174/3, 174/4, 174/5, 174/6, 174/8, 174/9, 175/7,
175/9, 175/11, 175/12, 175/13,
300/2, 300/4, 300/5, 301/2, 301/3, 301/4, 302/2, 302/3, 303/2, 304/1,
304/2, 305/4, 305/5, 305/6, 305/9, 305/10, 305/11, 305/12, 305/13,
305/14, 305/15, 305/16, 305/17, 305/19, 305/21, 305/22, 305/23, 305/24,
305/26, 305/30, 305/32, 305/33, 306/2, 306/3, 307, 308, 309, 310/2,
310/3, 311/1, 312, 313, 314/1, 314/2, 315/1, 315/2, 316/3, 316/4, 316/5,
316/6, 316/7, 316/8, 316/9, 316/10, 316/11, 316/12, 316/14, 316/15,
316/17, 316/19, 316/20, 374/3, 375/2, 375/3, 375/5, 375/6, 376, 377,
378/3, 378/4, 378/5, 378/6, 378/7,378/8, 379/2, 379/4, 379/6, 379/8,
379/9, 379/11, 379/13, 379/15, 379/18, 379/20, 379/21,379/22, 379/23,
379/24, 379/25, 379/26, 379/27, 379/28, 379/29, 380/2, 380/4, 381/2,
381/3, 382/3, 382/4, 382/6, 382/8, 382/10, 382/12, 382/14, 382/15, 383/1,
384/1, 384/3, 384/5, 385, 386, 387/1, 387/2, 388, 389,
756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764/1, 764/2, 765, 766/1, 766/2,
766/3, 767/4, 767/5, 767/9, 767/10, 767/11, 767/12, 767/13, 767/14,
767/15, 767/16, 767/17, 767/18, 767/19, 767/20, 767/21, 767/22, 767/23,
767/24, 767/25, 767/26, 767/27, 767/28, 767/29, 767/30, 767/31, 767/32,
767/33, 767/34, 767/35, 767/36, 767/38, 767/39, 767/40, 767/41, 767/42,
767/43, 767/44, 767/45, 767/46, 767/47, 767/48, 767/49, 767/50, 767/51,
767/52, 776/29, 776/30, 776/31, 776/32, 776/33, 776/34, 776/35, 776/36,
776/37, 776/38, 776/39, 776/40, 776/41, 776/42, 776/43, 776/44, 776/45,
776/46, 776/47, 776/48, 776/49, 776/50, 776/51, 776/52, 776/53, 776/54,
776/55, 776/56, 776/57, 776/58, 776/59, 776/60, 776/61, 776/62, 776/63,
776/64, 776/65, 776/66, 776/67, 776/68, 776/67, 776/68, 776/69, 776/70,
776/71, 776/72, 776/73, 776/74, 776/75, 776/76, 776/77, 776/78, 776/79,
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776/80, 776/81, 776/82, 776/84, 776/85, 776/86, 780/4, 780/5, 780/6,
780/8, 780/9, 780/10, 780/11, 780/12, 780/13, 780/14, 780/15, 780/16,
780/17, 780/18, 780/19, 780/20, 780/21, 780/25, 780/26, 780/28, 780/29,
780/31, 780/32, 780/34, 780/36, 780/37, 780/38, 780/39, 780/40, 780/41,
780/42, 780/43, 780/44, 780/45, 780/46, 780/47, 780/48, 780/50, 780/51,
780/52, 780/53, 780/54, 780/55, 780/57, 780/58, 781, 782, 783, 784, 785,
786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793/1, 794/1, 795/1, 796, 797, 798/1,
798/2, 798/3, 798/4, 799/1, 799/2,
800/1, 800/3, 801, 802, 803, 804, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813,
814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826/1, 826/2,
826/3, 827/1, 830/3, 858, 859/1, 859/2, 860/2, 860/3, 860/4, 861, 862,
864/3, 864/4, 865/3, 865/4, 865/5, 866, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874,
875,

2

Nr 4 Nowa Sól

1106/1, 1106/2, 1106/3, 1106/4, 1106/5, 1142, 1143, 1144, 1145/3,
1145/5, 1145/6, 1145/7, 1145/8, 1145/10, 1145/11, 1145/12, 1145/13,
1145/14, 1145/15, 1145/16, 1145/17, 1145/18, 1145/19, 1145/20,
1145/21, 1145/22, 1145/23, 1145/24,
26/1, 27/1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34/1, 35, 36, 37, 38, 39/2, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46/1, 47/1, 48, 49, 50, 51/1, 52/1, 53/1, 54, 55/1, 56/1, 57, 58,
59/1, 60, 61, 62/1, 63/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69/1,70/1, 71, 72, 73, 74, 75,
76/2, 77/2, 77/3, 78, 79/1, 80/1,
103/1, 104/1, 105, 106, 107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 111/4, 112
895, 896, 897, 898, 899,
900, 901, 902, 903, 904, 905, 906,907, 909, 910/1, 910/2, 911, 912,
913/1, 913/2, 913/3, 913/4, 913/5, 913/6, 913/7, 913/8, 913/9, 913/10,
915, 916, 917/4, 918, 919/2, 919/3, 919/5, 919/6, 919/7, 920/1, 921, 922,
923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 932, 933/1, 934, 935, 936, 937,
938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 949, 950, 951, 952, 953, 954,
955, 956/1, 958, 959, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980,
981, 997, 998, 999,
1000,1010,1011,1012,1021

3

Nr 7 Nowa Sól

4

Rudno

1111/8,1112/3,1112/4,1113,1114/1,1115,1116,1117, 1119/1
11, 34, 35/1, 35/2, 36, 37/1, 37/2, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 41, 48, 49, 50,
51, 52, 74, 75, 76, 77, 78, 81,
12/1, 12/2, 20/2, 21, 22, 23, 24, 25/2, 26 27, 28, 34, 35/1, 35/2, 36, 37/1,
37/2, 37/3, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/7, 41/9,
41/10, 45/2, 45/3, 45/6, 45/7, 45/8, 45/9, 46/1, 46/2, 46/8, 46/9, 48/2, 49,
50, 53/2, 59/2, 60, 61/2, 62/2, 62/3, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75/1, 75/3, 75/4, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81/1, 81/2, 82/1, 82/2, 83
83/3, 83/4, 84,85, 86, 87, 88/2, 89/1, 89/3, 92/1, 93/2, 93/3, 94/3, 94/4,
95/2, 96/1, 97/1, 98, 99
100/1, 100/2, 101/1, 101/2, 101/4, 102, 102/5, 102/6, 102/7, 102/8, 102/9,
102/10, 103, 104, 105/1, 105/2, 106,107, 108, 109, 110, 111, 114/2,
114/5, 114/6, 114/7, 114/9, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122/2, 122/3,
124/1, 124/2, 125/2, 125/3, 125/5, 126, 127, 128/1, 128/2, 131, 132, 133,
134, 135, 136,137, 138/1, 138/2, 139/1, 139/2, 140/2, 140/3,
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140/4, 140/5,141/1,141/2,142/1,142/2, 143/2, 143/4, 143/5, 144/2, 144/3,
145/2, 145/3, 145/5, 145/6, 146/4, 146/5, 146/6, 146/7, 147/2, 148/2,
149/2, 149/3, 150/2, 150/3, 151/2, 152, 154, 155/3, 157/2, 157/3, 158,
160/2, 161/2, 162/2, 162/3, 163/2, 164, 165, 166, 183/3
296,296/1, 297, 298/1,298/2, 299,
300, 301, 302, 304, 305, 306, 307, 308, 308/2, 308/3, 309, 310, 312/5,
312/7, 312/8, 312/9, 312/10, 312/11, 312/12, 313/1, 313/2, 314, 314/1,
315/2, 315/3, 315/6, 315/8, 315/9, 315/18, 315/19, 316, 317, 318, 319,
320, 321, 322/1, 322/2, 322/3, 322/4, 322/5, 323, 324/1, 324/2, 325/1,
325/2, 326/3, 327/3, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 329/1, 329/2, 330, 331/2,
331/3, 331/4, 331/5, 331/6, 331/7, 331/8, 331/10, 331/11, 331/12, 331/13,
331/14, 333/1, 332/1, 332/5, 334, 335, 337, 370, 373, 375/1, 375/2, 376,
377, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 385/1, 385/2, 385/3, 386, 387/5, 387/6,
387/7, 387/8, 387/9, 387/10, 388, 389, 390, 391, 392,
443, 444, 444/I, 447/1, 447/2, 461/1, 461/2, 461/3, 461/4, 461/5, 461/6,
461/7, 462/4, 462/11, 462/12, 462/13, 462/14, 462/15, 463, 468,469, 470,
477, 479, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489,490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499,

5

Lubieszów

500, 503, 504, 521,
20, 21, 26/1, 28/1,33,35, 36/1,37,38,39/1, 39/2, 41/2, 41/3, 41/8, 41/10,
41/11, 42, 43, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6,45/1, 45/3,45/4, 46/2,46/3, 46/4, 48,
49, 50, 51/1, 51/2, 52, 53/2, 53/3, 53/4, 54, 55, 56, 57/1, 57/2,58, 59, 60/1,
60/2, 61/1, 61/2, 62, 63/2, 63/3, 63/4, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 66/1, 66/3,
66/4, 67/1, 67/3, 67/4, 68, 69, 70/1, 70/2, 70/3, 71, 72/1, 72/2,73/2, 73/3,
73/4, 74/1, 74/2, 75, 76/4, 76/5, 76/6, 77, 78/1, 78/2,79/1, 79/2, 79/3, 81/1,
81/4, 81/5, 81/6, 82/1, 82/2,83/1, 83/2, 83/3, 84/1, 84/2, 85, 86/1, 87/1,
87/2, 87/3, 87/4, 87/5, 87/6, 87/7, 87/8, 87/9, 87/10, 88, 89/2, 89/4, 89/5,
89/6, 90/1, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/7, 90/8, 90/11, 90/12, 91/1, 91/2,
92/1 92/2, 93, 94/2, 94/4, 94/5, 94/6, 95, 96, 97, 98/3, 98/5, 98/6, 98/7,
99/1, 99/2, 99/3,
100, 101/1, 101/2, 102, 103/1, 103/2, 103/3, 103/4, 103/5, 103/6, 104,
105, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109, 111, 112/1, 112/2,
113/1, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123/1, 123/2, 125/1, 125/2,
126/1, 126/2, 127, 129/1, 130/1, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 132, 135/1,
136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 140/1, 140/5, 140/6, 140/7, 140/8, 141/5,
141/6, 141/7, 141/8, 141/9, 141/10, 141/11, 141/12, 145, 146/2, 146/3,
146/5, 146/6, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149, 150/3, 150/4, 150/6, 150/7,
150/8, 150/9, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 152/2, 152/3, 152/5, 152/6, 153,
154, 155, 156, 157/1, 157/2, 158/2, 158/3, 158/5, 158/6, 159, 160, 161/4,
162/3, 162/6, 162/7, 162/8, 164/2, 164/4, 164/5, 164/6, 165, 166, 167,
168, 169/2, 169/3, 169/4, 170, 171/1, 171/3, 171/4, 172, 173, 174/1,
174/3, 174/4, 174/5, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177, 178, 179/1, 179/2,
180/3, 180/4, 182/3, 182/4, 183/1, 183/2, 183/3, 185/2, 186/3, 186/4,
188/1, 188/2, 189/1, 190/1, 191, 192, 193/1, 193/3, 194/2, 195, 196/1,
196/3, 196/4, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 199/3, 199/4, 199/5, 199/6,
199/7, 199/8,
200/4, 200/7, 201, 202, 203, 204, 205, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213,
214/1, 214/2, 215/1, 216/3, 218/1, 219/2, 219/7, 219/9, 220/1, 220/2,
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220/3, 221/1, 221/2, 221/3, 222/1, 222/2, 222/3, 222/4, 223/1, 223/2, 224,
225, 226, 227, 228, 229, 231/1, 232, 233, 234, 235, 236, 248, 249, 250,
251, 255, 257/2, 258, 260, 261, 263, 264/3, 264/5, 264/6, 264/7, 264/9,
264/10, 264/12, 264/13, 265, 267, 268, 270, 272, 274, 281, 282, 283, 284,
276, 277, 278, 280, 285, 286, 288/2, 290, 291, 292,
303, 336, 337, 338, 339, 340/1, 340/2, 340/4, 340/5, 342, 343/6, 349/4,
349/5, 349/10, 349/13, 349/14, 349/17, 349/18, 349/22, 349/23, 350/2,
350/12, 350/13, 350/16, 350/17, 350/18, 350/19, 350/20, 350/24, 350/30,
350/31, 350/32, 350/33, 350/34, 350/35, 350/36, 350/37, 350/38, 350/40,
350/41, 350/43, 350/48, 351/3, 351/4,351/5, 351/6, 351/7, 352, 353/1,
353/3, 353/4, 354/2, 354/3, 354/4, 354/5, 354/6, 354/7, 354/9, 354/10,
354/11, 354/12, 354/14, 355/6, 355/8, 355/9,

6

Słocina

462, 474, 475, 480, 481,
288/1, 292/1, 292/2, 292/3,
333, 334, 335/1, 335/2, 347/4, 365/2, 366, 367, 368, 369/1, 370, 371, 372,
373, 374, 376, 377, 379, 380/1, 380/2, 381/1, 382/1, 383/2, 384/2, 385,
386, 388, 389, 390, 391,392, 393, 394/1, 394/2, 395, 396, 397, 398, 399,

7

Sokołów

400/1, 400/2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407/1, 410, 414, 415, 435,
436,
1/1, 5, 9/3, 9/4, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 12,
144,
277,

8

Wrociszów

307/1, 325, 330, 332, 380, 601,
1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7/3, 8, 9/2, 9/5, 9/6, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 13/2,
14/1, 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 16/1, 16/2, 17/2, 17/3, 17/4, 17/4, 18,
19, 21/3, 21/5, 22/2, 24/1, 24/4, 25/3, 26/2, 27/1, 30/4, 30/5, 30/7, 30/8,
31/2, 33/5, 34/2, 39/2, 41/1, 43/1, 44/1, 44/2, 44/4, 44/6, 44/7, 45/1, 45/2,
46/1, 46/2, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2, 49, 50, 51, 52/1, 52/2, 53/1, 53/3, 53/4,
55/3, 55/4, 54, 56, 57, 58/1, 58/2, 59, 62/2, 64, 67, 68/2, 69/2, 69/3, 71,
72, 73/2, 73/3, 76/1, 82/1, 88/1, 89/2, 89/3, 89/4, 89/5, 99/1
100/2, 105/1, 105/3, 105/4, 106/1, 106/2, 107, 108, 109, 110, 111, 112/1,
112/3, 112/4, 113, 114/1, 114/2, 115/1, 116, 117/1, 117/4, 117/5, 117/6,
117/7, 118, 119, 120/1, 122/1, 122/2, 123, 124, 130, 133/10, 163/2, 164/1,
164/5, 164/6, 164/10, 165/1, 165/2, 166, 167/1, 169/2, 169/4, 169/5,
169/6, 170, 171, 172/1, 173/1, 174/1, 174/2, 175, 176, 177/1, 178/1, 179,
180, 181, 182/1, 183/1, 184/1, 184/2, 184/3, 185, 186, 187/1, 188/1, 189,
190, 191, 192/1, 193/1, 194, 195, 196/4, 196/5, 197/1, 198, 199/2, 199/3,
199/4,
200/2, 200/3, 200/4, 201/3, 201/4, 201/5, 203, 204, 205/1, 207/1, 208,
210, 210/3, 210/4, 210/5, 212/1, 213, 214, 215/2, 215/3, 218/1, 218/2,
219, 220, 221, 222/1, 222/2, 223/2, 223/3, 224/2, 224/3, 225, 226/1, 228,
229/1, 229/2, 230/1, 232, 233/1, 234, 237, 238, 242/4, 242/5, 242/6,
242/7, 242/8, 243/2, 246/1, 251/2, 251/4, 251/5, 256/3, 257/3, 257/4,
257/5, 257/6, 258/2, 258/3, 259/1, 259/2, 260/1, 260/2, 260/3, 260/4,
261/1, 261/ 3, 261/4, 261/5, 261/6, 262, 263, 264, 265, 266/2, 266/3, 267,
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268, 269, 270, 271, 272/2, 272/4, 272/5, 272/6, 272/7, 273, 274, 275, 276,
277, 278/2, 278/3, 278/4, 279, 280, 281, 282, 283, 285/1, 285/2, 286, 287,
288, 289,290, 291, 292, 293/1, 293/2, 294, 296/1, 298/2, 298/3, 299,
300, 301, 302, 303/1, 303/2, 303/6, 303/4,303/5, 304, 305, 306, 307, 308,
309/1, 309/2, 310/1, 310/2, 310/3, 311, 312, 313/1, 314, 316/1, 318, 319,
320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329/2, 329/3, 329/4, 330,
331, 332, 333, 334, 335, 336/2, 338/1, 339, 340, 341, 345/1, 345/2, 346,
348, 349, 352, 354/1, 355/1, 356, 358, 359, 360, 361/1, 362, 364, 366,
367, 368, 369, 370, 371, 372,373,375, 377/1, 377/2, 378, 379, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 390, 391, 394, 396, 397, 398, 399,
404, 406, 407, 408, 409, 410, 434.

Załącznik Nr 3
do rozporządzenia Nr 6/09
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu
z dnia 21 października 2009r.
zastępujący „Załącznik Nr 4 do rozporządzenia
Nr 4/08 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w Nowej
Soli”
Opis przebiegu granic trenu ochrony pośredniej
Teren o podwyższonych warunkach ochrony
Granica biegnie w kierunku południowo - zachodnim od najbardziej wysuniętego na północ punktu, od skrzyżowania prawego brzegu rzeki Czarna
Struga (Czarna) z zachodnią granicą ul. Chałubińskiego, zachodnią granicą ul. Chałubińskiego do
ul. Staszica, zachodnią granicą ul. Staszica do
ul. Wojska Polskiego, południową granicą
ul. Wojska Polskiego do ul. Kilińskiego, zachodnią
granicą ul. Kilińskiego do ul. Sienkiewicza, północną granicą ul Sienkiewicza do ul. Kaczkowskiego, zachodnią granicą ul. Kaczkowskiego do
ul. Skłodowskiej - Curie, północną granicą
ul. Skłodowskiej - Curie do ul. Chopina, zachodnią
granicą ul. Chopina do rzeki Rudnianka, lewym
brzegiem rzeki Rudnianka do obwodnicy Nowej
Soli, wschodnią granicą obwodnicy Nowej Soli do
ul. Wojska Polskiego, północną granicą ul. Wojska
Polskiego do zachodniego ogrodzenia Zespołu
Szkół Spożywczych w Nowej Soli, ok. 250m ścieżką wzdłuż ogrodzenia do skrzyżowania z drogą
ok. 125m drogą do skrzyżowania ze ścieżką polną
ok. 350m ścieżką polna do rzeki Czarna Struga,
prawym brzegiem rzeki Czarna do ul. Chałubińskiego.
Teren o złagodzonych warunkach ochrony
Granica biegnie w kierunku południowo - zachodnim od najbardziej wysuniętego na północ punktu, od skrzyżowania prawego brzegu rzeki Czarna
Struga (Czarna) z zachodnią granicą ul. Chałubińskiego, zachodnią granicą ul. Chałubińskiego do
ul. Staszica, południową granicą ul. Staszica do

ul. Matejki, zachodnią granicą ul. Matejki do
ul. Wojska Polskiego, południową granicą ul. Wojska Polskiego do ul. Przyszłości, zachodnią granicą
ul. Przyszłości do ul. Kaczkowskiego, północną
granicą ul. Kaczkowskiego do rzeki Rudnianka,
południowy brzegiem rzeki Rudzianka, skręca
w kierunku południowym i przechodzi, kierując się
na południowy-zachód, przez ul. Solskiego,
ul. Asnyka, ul. Długosza, ul. Chopina, od ul. Chopina biegnie ok. 350m w kierunku granicy miasta,
do skraju lasu, skręca w kierunku południowo zachodnim skrajem lasu i dochodzi do granicy
miasta, od granicy miasta drogą przez łąkę ok.
500m w kierunku południowo - zachodnim do
skraju lasu, granicą lasu ok. 450m do torów PKP,
ok. 2,75km północną granicą torów PKP do drogi
przy nieczynnej stacji kolejowej Ciepielów, drogą
ok. 450m do skrzyżowania z drogą wiejską prowadzącą do Wrociszowa, drogą wiejską z Wrociszowa ok. 125m w kierunku torów PKP,
ok. 1,75km północna granica torów kolejowych do
zachodniej granicy lasu, ok. 500m granicą lasu do
drogi, drogą ok. 800m do skrzyżowania z droga
wojewódzką 297, od drogi wojewódzkiej 297 ok.
350m droga do przecięcia z drogą polną prowadzącą do Wrociszowa, ok. 500m tą drogą, ale
w kierunku zachodnim do linii energetycznej, od
linie energetycznej ok. 200m ścieżką w kierunku
zachodnim do skrzyżowania z drogą, drogą
ok. 500m w kierunku północny do potoku Kożuszna, ok. 200m wzdłuż potoku w kierunku zachodnim do granicy lasu, skrajem lasu ok. 250m
w kierunku północno - wschodnim do skrzyżowania z drogą wiejską Słocina - Wrociszów, ścieżką
leśną w kierunku północno - zachodnim ok. 900m
do strumienia, od strumienia w kierunku północno - zachodnim ok. 750m do drogi polnej, drogą
polną ok. 300m w kierunku wschodnim do drogi
prowadzącej do Słociny, tą drogą ale w kierunku
północnym ok. 250m do granicy lasu, zachodnią
granicą lasu, północną granica lasu w kierunku
drogi Lelechów - Lubieszów do skrzyżowania z ta
drogą, drogą w kierunku Lubiszewa do zbiornika
wodnego, południowym brzegiem zbiornika do
drogi, drogą ok. 500m w kierunku północno wschodnim do mostu na rzece Czarna Struga,
prawym brzegiem rzeki w kierunku miasta, do
ul. Chałubińskiego
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UCHWAŁA NR XXV/178/2009
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 19 sierpnia 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kolsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717, z późn. zm.2), uchwały Nr XV/110/2008
Rady Gminy Kolsko z dnia 29 kwietnia 2008r.
w
sprawie
przystąpienia
do
sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kolsko dla terenu działek o Nr ewid.
304/1, 304/2, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kolsko,
uchwalonym uchwałą Nr VII/55/2003 Rady Gminy
Kolsko z dnia 4 lipca 2003r. uchwala się, co
następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się
miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego wsi Kolsko dla
terenu działek o Nr ewid. 304/1, 304/2 położonych
w obrębie wsi Kolsko zgodnie z załącznikiem
graficznym do niniejszej uchwały
2. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 – rysunek planu w skali
1: 1 000 wraz z wyrysem ze studium uwarun
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko w skali 1: 10 000;
2) załącznik Nr 2 -rozstrzygnięcie Rady Gminy
Kolsko dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu niniejszego planu
w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy
Kolsko dotyczące sposobu realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
§ 2. 1. Przedmiotem planu są regulacje
określające zasady zagospodarowania tere- nów
objętych planem z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową i komunikację;
2. W obszarach objętym planem wydziela się
tereny o funkcjach podstawowych, przeznaczonych :
1) pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną
oznaczoną symbolem MN;

2) pod komunikację
symbolem KDW.

wewnętrzną

oznaczoną

3. 1. Ustalenia planu na terenie, o których mowa
w § 1 ust. 2, zostają wyrażone w treści niniejszej
uchwały obejmującej:
1) rozdział 1: Przepisy ogólne;
2) rozdział 2: Przepisy obowiązujące w całym obszarze określające:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
d) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
e) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
f)

sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania;

g) stawki procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4;
3) rozdział 4: Warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów określające:
a) przeznaczenie terenów;
b) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
4) rozdział 4: Przepisy końcowe.
2. Odstępuje się od ustaleń dotyczących dotyczące wydzielonych stref i elementów funkcjonalno
– przestrzennych określające szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu w tym zakaz zabudowy ze względu na
brak ich występowania na terenie objętym planem.
3. Odstępuje się od ustaleń dotyczących granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych (tereny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi i tereny
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych) ze względu na brak ich występowania na terenie objętym
planem.
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4. Odstępuje się od ustaleń dotyczących wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej ze względu na brak ich występowania
na terenie objętym planem.
5. Na rysunku planu obowiązują następujące
oznaczenia:
a) obowiązujące linie rozgraniczające
o różnym przeznaczeniu;

tereny

b) nieprzekraczalne linie zabudowy ;
c) symbole literowe przeznaczenia terenu;
d) pozostałe nie wymienione wyżej, które mają
charakter informacyjny (nie są obowiązujące).
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Kolsko;
2) przepisach odrębnych – należy przez to
rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć
rysunek wymieniony w § 1 ust. 3 pkt 1
niniejszej uchwały;
4) terenie – należy przez to rozumieć obszar
o określonym rodzaju przeznaczenia wyzna
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym;
5) liniach rozgraniczenia obowiązujących – należy
przez to rozumieć linie oddzielające tereny
i różnym przeznaczeniu lub o różnych sposobie
zagospodarowania;
6) liniach rozgraniczenia postulowanych – należy
przez to rozumieć linie oddzielające tereny
o tym samym przeznaczeniu lub o tym samym
sposobie użytkowania;
7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami
rozgraniczającymi, obejmujący min. 51%
powierzchni nieruchomości lub/i min. 51%
powierzchni całkowitej wszystkich budynków
istniejących i planowanych, położonych w jej
granicach;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu inny niż
podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca
użytkowanie podstawowe;
9) dostępności do drogi publicznej – należy przez
to rozumieć dostępność zgodnie z ustawą
o gospodarce nieruchomościami, a także
dostępność przez układ dróg wewnętrznych
dojazdowych posiadających zjazdy lub zajazd
do drogi publicznej;
10) drogach wewnętrznych – należy przez to
rozumieć drogi niezaliczane do kategorii dróg
publicznych stanowiące drogi w osiedlach
mieszkaniowych, dojazdy do działek, drogi
dojazdowe do obiektów użytkowanych przez
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podmioty prowadzące działalność gospodarczą, drogi dojazdowe do gruntów rolnych
i leśnych;

11) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć
maksymalny pionowy wymiar budynku, liczny
od poziomu terenu przy najniżej położonym
wejściu do budynku do najwyżej położonej
krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci
dachowych;
12) powierzchni zabudowy – należy przez to
rozumieć powierzchnię poziomego rzutu jednej
kondygnacji
naziemnej
o
największej
obszarowo
powierzchni,
liczonej
po
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych;
13) zagospodarowaniu tymczasowym – należy
przez to rozumieć określony niniejszym planem
sposób użytkowania do czasu realizacji
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;
14) stawce procentowej – należy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upoważniający do pobrania
od właściciela albo użytkownika wieczystego
jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia,
zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym;
15) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez
to
rozumieć
granicę
wzdłuż
terenów
komunikacji publicznej wydzielonych pasów
infrastruktury technicznej poza, którą nie może
być wysunięte lico budynku. Dopuszcza się jej
nieznaczne naruszenie dla zadaszeń wejściowych, rzutu dachu, wykuszy, balkonów i elementów wystroju architektonicznego.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze objętym
planem.
§ 5. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie
na cele przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego z zastrzeżeniem, iż zagospodarowanie na cele
zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym nie może
zaistnieć samodzielnie oraz nie może stanowić więcej niż 40% zagospodarowania.
3. Każdorazowo w ramach terenu wydzielonego
liniami rozgraniczenia, obok zagospodarowania
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym mogą występować drogi wewnętrzne,
miejsca postojowe, dla samochodów osobowych,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń
izolacyjna.
§ 6. 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
2. Nakazuje się zagospodarowania terenów,
realizować z uwzględnieniem wymogów ochrony
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i kształtowania ładu przestrzennego, polegających
na:

zakresie oraz z ustaleniami określonymi w przepisach niniejszej uchwały paragrafu.

1) dbanie o docelowe ukształtowanie i zagospo
darowanie linii zabudowy i linii zieleni wokół
ulic – koordynację pomiędzy liniami zabudowy,
zielenią kompozycyjną i izolacyjną, elementami
reklam i informacji wizualnej, ogrodzeniami
poszczególnych nieruchomości itp.;

§ 1. 3. W zakresie ochrony przed hałasem
dopuszczalny
poziom
hałasu
określony
w przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolem MN - wskazuje się jako
przyporządkowany rodzajowi „tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej”.

2) realizację terenów biologicznie czynnych
w granicach każdej działki o procencie
powierzchni ustalonym w zapisach szczegółowych, do których należą tereny zieleni
niskiej – trawniki, zieleni średniej – krzewy,
zieleni wysokiej – drzewa istniejące i projektowane;

4. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się spełnienie warunków
w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
w tym stosowanie paliw ekologicznych (o niskiej
zawartości związków siarki).

3) lokalizowanie zabudowy z zachowaniem określonych przez ustalenia planu wyznaczonych na
rysunku planu linii regulacyjnych zabudowy,
przy czym pas terenu pomiędzy linią zabudowy
a linią rozgraniczająca wykorzystywać wyłącznie pod realizację:
a) utwardzonego wjazdu na teren działki,
dojścia do budynku, zadaszonego i osłoniętego miejsca na pojemniki na odpady
stałe;
b) miejsc do parkowania;
c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
d) zieleni dekoracyjnej i użytkowej.
3. Ustala się stosowanie :
1) tradycyjnych
materiałów wykończeniowych,
w szczególności: dachówka, cegła, kamień,
drewno;
2) dla tynków bieli oraz barw o niskich stopniach
nasycenia;
3) dla pokryć dachowych barw o wysokich stopniach nasycenia – czerwonej, brązowej.
4. Dopuszcza się:
1) stosowanie substytutów imitujących
tradycyjne materiały wykończeniowe;

ww.

2) dla małych płaszczyzn stosowanie barw nasyconych.
5.
Zakazuje
się
stosowania
materiałów
wykończeniowych typu blacha trapezowa.
6. Dla ogrodzeń działek widocznych od strony
ulicy ustala się rozwiązania materiałowe i kolorystyczne dostosowane do cech architektury budynków.
7. Zakazuje się budowy murów granicznych od
strony ulic.
§ 8. 1. Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.
2. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami należy:
1) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych organizować zgodnie z regulacjami
obowiązującymi w gminie;
2) masy ziemne stanowiące grunt rodzimy,
usuwane lub przemieszczane w związku
z realizacją przedsięwzięcia wykorzystywać dla
potrzeb niwelacji terenu (z zastrzeżeniem
przepisów o ograniczeniu zmian naturalnego
ukształtowania) lub realizacji elementów
zagospodarowania terenu;
3) przy realizacji robót ziemnych, w trakcie
budowy wyegzekwować zdjęcie wierzchniej
warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie
zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie.
6. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych:
1) nakazuje się ochronę lokalnych wartości
krajobrazu oraz zieleni poprzez zachowanie
i utrzymanie, w szczególności naturalnego
ukształtowania;
2) kształtowanie nowej zieleni w sposób nie
kolidujący z zabudową, wprowadzenie nasadzeń zgodnie z siedliskiem przy uwzględnieniu
docelowej wysokości i rozłożystości oraz
otwarć widokowych.
7. Na terenie objętym planem i w jego najbliższym otoczeniu z zasobów przyrodniczych brak jest
obiektów objętych ochroną prawną, nie występują
złoża kopalin.
§ 9. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
2. Zobowiązuje się każdego, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż
jest on zabytkiem:
a) wstrzymać
wszelkie
roboty
mogące
uszkodzić lub zniszczyć ukryty przedmiot;
b) zabezpieczyć
środków ten
odkrycia;

przy
użyciu
dostępnych
przedmiot i miejsce jego

c) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
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a jeśli to nie jest możliwe Wójta Gminy
Kolsko;
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b) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych
na terenach zainwestowanych z ich
gospodarczym wykorzystaniem;

d) Wójt Gminy Kolsko jest obowiązany
niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 3 dni
przekazać wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków przyjęte zawiadomienie.

3) zaopatrzenie w wodę przewidziano z ujęcia
wiejskiego zlokalizowanego w miejscowości
Kolsko;

3. Na terenie objętym planem i w jego pobliżu
brak jest obiektów i terenów wpisanych do rejestru
zabytków i do ewidencji zabytków.

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej
trafostacji poza terenem objętym planem
miejscowym;

§ 10. 1. Szczegółowe zasady i warunki scalania
i podziału nieruchomości.

5) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła
z obowiązkowym stosowaniem czynnika
grzejnego w kotłowniach w postaci paliwa
ekologicznego;

2. Ustalenia planu odnoszące się do przeznaczenia poszczególnych terenów obowiązują niezależnie
od istniejących i planowanych podziałów na działki
gruntowe.
3. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
1) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną – ustala się
minimalną powierzchnię działek – 850m2;
2) do podziału dzielonej nieruchomości, wymagane jest spełnienie następujących warunków:
a) zgodność z funkcją określoną w planie;
b) uzbrojenie terenu w urządzenia towarzyszące,
warunkujące prawidłowe funkcjonowanie
wydzielonych działek;
c) zapewnienie dostępności do drogi publicznej
i do infrastruktury technicznej dla wszystkich
powstałych w wyniku podziału działek;

6) usuwanie nieczystości poprzez gromadzenie
odpadów stałych z uwzględnieniem ich
segregacji na terenie działek i odbiór odpadów
w systemie zorganizowanym pod nadzorem
gminy poprzez odbiorcę odpadów.
§ 12. Na terenach, o których mowa w § 1 ust. 2
ustala się następujące tymczasowe sposoby zagospodarowania terenu:
1) użytkowanie dotychczasowe;
2) wprowadzenie nowych nasadzeń zieleni zgodnie
z projektem zagospodarowania działki;
3) wygrodzenie terenu działki.
§ 13. Ustala się 5 % stawkę służącą naliczaniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów oznaczonych
symbolem MN.

d) dopuszcza się możliwość scaleń wydzielonych
działek budowlanych.
§ 11. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
2. W zakresie komunikacji ustala się:
1) dla terenów działek dojazd z drogi gminnej
poprzez drogę wewnętrzną;
2) na każdej działce przewidziane są co najmniej
jedno miejsca postojowe lub garaż.
3. W zakresie infrastruktury technicznej ustala
się:
1) odprowadzenie ścieków:
a) odprowadzenie ścieków sanitarnych do
kanalizacji wiejskiej w miejscowości Kolsko;
b) do czasu realizacji kanalizacji gromadzenie
ścieków w przydomowych szczelnych zbiornikach oraz ich okresowe wywożenie na
oczyszczalnię w Kolsku;
2) odprowadzanie wód deszczowych:
a) nie przewiduje się kanalizacji deszczowej,
tylko spływ powierzchniowy wód opadowych;

Rozdział 3.
Warunki zagospodarowania poszczególnych
terenów.
§ 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone w planie
symbolem MN.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z przynależnym zagospodarowaniem terenu;
2) dopuszczalne:
a) funkcje
związane
z
różnymi
formami
działalności gospodarczej nieuciążliwej, których
powierzchnia całkowita nie przekracza 30%
powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego
z przynależnym zagospodarowaniem terenu
pod
warunkiem
gdy
wielkość
działki
budowlanej będzie gwarantować właściwą
obsługę funkcji dopuszczonych, w zakresie:
dojazdów, dostaw, miejsc parkingowych,
składowania odpadów;
b) ogrody przydomowe.
3.
Zasady
przestrzennego:

ochrony

i

kształtowania

ładu
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1) nakazuje się aby działalność handlowa,
usługowa lub rzemieślnicza prowadzona
zgodnie z przeznaczeniem dopuszczalnym na
terenach
mieszkaniowych,
nie
stwarzała
uciążliwości, w szczególności w postaci:

Poz. 1564
c) wysokość zabudowy:

a) wytwarzania hałasu, wibracji, drażniących
woni lub światła o dużym natężeniu;

-

mieszkaniowej - dopuszcza się do 2 kondygnacji w tym poddasze użytkowe ale nie
wyższą niż 10.0m mierzoną od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu;

-

gospodarczej i garaży wolnostojących – nie
więcej niż 1 kondygnacja ale nie wyższa niż
5.0m.;

b) wykorzystywania surowców lub materiałów
niebezpiecznych w szczególności toksycznych
i łatwopalnych mogących stanowić zagrożenie w wypadku ich niekontrolowanego
przedostania się do otoczenia, np. w wyniku
pożaru lub w stanach nadzwyczajnych
zagrożeń;

-

umieszczanie w dachu okien połaciowych
i lukarn;

2) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych
nie tylko w parterach budynków.

-

stosowanie,
w
przypadkach
łączenia
budynków gospodarczych i garaży z budynkiem mieszkalnym, identycznych kątów
nachylenia połaci w przedziale takim jak
określono dla zabudowy mieszkaniowej;

-

stosowanie dachów płaskich jeśli wynika to
z istniejącej zabudowy przynajmniej na
jednej działce w bezpośrednim sąsiedztwie .

d) w zakresie geometrii dachu ustala się dachy
dwu lub wielospadowe;
e) dopuszcza się :

4. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaźniki:
1) ustala się:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki – nie może
przekraczać 30%;
b) powierzchnia biologicznie czynna –minimum
60% powierzchni działki w tym dla zieleni
wysokiej należy przeznaczyć co najmniej 20%
terenów biologicznie czynnych;

§ 15. 1. Wyznacza się teren
oznaczony w planie symbolem KDW.
2. Ustala się przeznaczenie terenów:
1) podstawowe – droga wewnętrzne;

c) linie nieprzekraczalne zabudowy w odległości 6.0m od linii rozgraniczających ulice
KDW zgodnie z rysunkiem planu;
d) program parkingowy i garażowy:
-

dla zabudowy mieszkaniowej – nie mniej niż
1 miejsce postojowe lub garaż na budynek;

-

w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej należy ustalić indywidualnie
dla zamierzonego sposobu użytkowania
jednak nie mniej niż dodatkowe 2 miejsca
postojowe na budynek, dla samochodów
dostawczych związanych z prowadzoną
działalnością należy zapewnić dodatkowe
miejsca garażowe lub postojowe;

komunikacji

2) dopuszczalne - sieci podziemnych obiektów
infrastruktury technicznej.
3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania
terenu:
droga wewnętrzna klasy D (dojazdowa) jednojezdniowa w jednym poziomie z chodnikiem
o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających
9.0m.
Rozdział 4
Przepisy końcowe.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kolsko.

2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń
i zieleni rekreacyjnej wraz z elementami małej
architektury;

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

5.
Parametry
zabudowy:

Przewodnicząca Rady
Barbara Kaminiarz
_________________________________________

i

wskaźniki

kształtowania

ustala się dla zabudowy nowej i odbudowywanej :
a) gabaryty - wyważone, proste bryły, dostosowane do istniejącego otoczenia;
b) szerokość elewacji frontowej - nie większa
niż sąsiednich budynków, zlokalizowanych
na przyległych działkach, w przypadku braku
zabudowy sąsiedniej - dopuszcza się
stosowanie szerokości elewacji frontowej od
10.0m do 18.0m., a w przypadku obiektów
rozczłonkowanych elewacje mogą być
szersze;

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r.
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954
i Nr 130, poz. 1087 z 2006r. Nr 45, poz. 319 z 2007r. Nr 225,
poz. 1635, Nr 127, poz. 880 oraz z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413.
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zm.), art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167, ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) Rada Gminy Kolsko rozstrzyga, co
następuje:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/178/2009
Rady Gminy Kolsko
z dnia 19 sierpnia 2009r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO
PROJEKTU PLANU

1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kolsko obejmującego tereny
w granicach określonych w załączniku
graficznym Nr 1 wynika, że realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury
technicznej, pociąga za sobą wydatki
z budżetu gminy, w zakresie realizacji zadań
własnych;

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.) Rada Gminy Kolsko rozstrzyga co następuje:
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kolsko dla terenu
działek o Nr ewid. 304/1, 304/2 wyłożonego do
publicznego wglądu wraz z prognozą skutków
wpływu ustaleń planu na środowisko w siedzibie
Urzędu Gminy w Kolsku przy ul. Piastowskiej 12
w dniach od dnia 7 maja 2009r. do 28 maja 2009r.,
nie wniesiono uwag zgodnie z wykazem uwag
stanowiących integralną część dokumentacji
formalno - prawnej prac planistycznych.

2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji
zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie
budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są niezbędne dla prawidłowego
i uporządkowanego zagospodarowania terenu
objętego planem, będą finansowane ze
środków:
a) budżetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz
zadań wprowadzanych w kolejnych latach
do budżetu przez Radę Gminy Kolsko;

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXV/178/2009
Rady Gminy Kolsko
z dnia 19 sierpnia 2009r.

b) pozabudżetowych, w tym z funduszy Unii
Europejskiej;

ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasad ich
finansowania zapisanych w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Kolsko.

c) wynikających z porozumień, w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego;
d) własnych
inwestorów,
na
terenie
posiadanych przez nich nieruchomości;
e) własnych operatorów sieci.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn.
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UCHWAŁA NR XLV/139/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku realizacji pensum dla
dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze,
a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono
stanowiska kierownicze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 42 ust. 6
i 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska
kierownicze, a także nauczycielom, którzy obowiązki
kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w zależności
od wielkości i typu szkoły lub przedszkola.
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§ 2. 1. Rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wyLp.
1.

2.

3.

chowawczych i opiekuńczych osób, o których mowa
w § 1 określa poniższa tabela:

Stanowisko kierownicze
1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie
liczącego:
- do 5 oddziałów
- 6 i więcej oddziałów
1. Dyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:
- do 8 oddziałów
- 9 - 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
2. Wicedyrektor szkoły (zespołu szkół) liczącej:
- 12 - 16 oddziałów
- 17 i więcej oddziałów
Kierownik świetlicy szkolnej:
- do 30 wychowanków
- 31 - 80 wychowanków
- 81 - 120 wychowanków
- powyżej 120 wychowanków

2. W przypadku, kiedy warunki funkcjonowania
przedszkola lub szkoły powodują znacznie zwiększenie zadań dyrektora, w ramach posiadanych przez
przedszkole lub szkołę środków finansowych, Burmistrz Miasta Żagania może częściowo lub całkowicie zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonych
w ust. 1.
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2, może
być cofnięte w każdym czasie, z chwilą ustania przyczyn uzasadniających to zwolnienie.
4. Nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
stanowisko kierownicze, wymiar zajęć ustalony
w ust. 1 obowiązuje od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono mu zastępstwo
i na czas pełnienia tego zastępstwa.

Poz. 1565,1566

Rozmiar obniżek (w godz.)

15
17
8
10
15
9
11
8
12
13
14

2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku realizacji pensum
dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół
oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki
pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań, dyrektorom szkół, zespołów
i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żagań
o statusie miejskim.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XLIV/131/09 z dnia 16 lipca
15 65
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UCHWAŁA NR XLV/140/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Miasta
Żagań
Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada
1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U.
z 1996r. Nr 10, poz. 55, z 1997r. Nr 121, poz. 770,
Nr 88, poz. 554, z 1999r. Nr 96, poz. 1107, z 2003r.

Nr 223, poz. 2274) Rada Miasta Żagań uchwala, co
następuje:
§ 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych
w następujących miejscach przeznaczonych do
użytku publicznego na terenie Miasta Żagań:
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1) na przystankach komunikacji publicznej, z wyłączeniem przystanków PKP, w odległości
15 metrów od słupka wyznaczającego przystanek, nie dalej jednak niż do granicy pasa drogowego;
2) na placach zabaw dla dzieci:
a)

ogrodzonych - na obszarze ogrodzonym,

b)

bez ogrodzenia - w odległości do 10 metrów
od najbliższego urządzenia służącego do zabawy;

3) w placówkach oświatowych, w tym na boiskach szkolnych;

Poz. 1566,1567

5) na terenie Zespołu Pałacowo - Parkowego;
6) w restauracjach, pubach, kawiarniach.
§ 2. Właściwa miejska jednostka organizacyjna
dokona oznakowania miejsc objętych zakazem oraz
umieści informację o zakazie palenia wyrobów tytoniowych w tych miejscach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

4) na stadionach podczas imprez i zawodów, poza
miejscami wyznaczonymi przez użytkownika
obiektu lub organizatora;
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UCHWAŁA NR XLVI/292/09
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 28 sierpnia 2009r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kożuchów obejmującego teren
w obrębie 1, w rejonie ulicy Zielonogórskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) 1 i art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.)2 uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kożuchów obejmujący teren w obrębie 1, w rejonie ulicy Zielonogórskiej.
2. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu stanowiące załącznik
Nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące
załącznik Nr 3.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z:
1) uchwałą Nr XXIII/174/08 z dnia 4 lipca 2008r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kożuchów obejmującego teren

w rejonie ulicy Zielonogórskiej, w obrębie 1
miasto Kożuchów;
2) ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
i Miasta Kożuchów uchwalonego uchwałą
Nr XXI/148/2000 Rady Miasta i Gminy Kożuchów z dnia 31 sierpnia 2000r. ze zmianami.
§ 3. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) rysunku - należy przez to rozumieć graficzny
zapis planu przedstawiony na mapie w skali
1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały;
3) uciążliwości - należy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska, w tym
zjawiska lub stany utrudniające życie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu, a zwłaszcza
hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie wody, gleby
i powietrza (w tym uciążliwe zapachy) oraz zanieczyszczenia odpadami - przekraczające
obowiązujące wielkości normowe dla funkcji
mieszkaniowej oraz ograniczone w oparciu
o przepisy odrębne;
4) usługach - należy przez to rozumieć takie usługi, które służą zaspokojeniu podstawowych po-
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trzeb ludności, m.in.: handel, gastronomię, noclegi, rozrywkę, kulturę, edukację, opiekę zdrowotną i nie wytwarzają dóbr materialnych, nie
należą do przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu prawa ochrony środowiska, ich uciążliwość zamyka się w granicach działki;

znacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem lokalizacji usług
wbudowanych w parterach, zajmujących maksymalnie do 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - usługi nie mogą być
uciążliwe dla funkcji mieszkaniowej na sąsiednich działkach;

5) rzemiośle - należy przez to rozumieć drobną
wytwórczość, warsztaty naprawcze, punkty
usługowe, przedsięwzięcia te nie należą do
mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu prawa ochrony środowiska
a ich uciążliwość zamyka się w granicach działki;

3) teren oznaczony na rysunku symbolem UMN
przeznacza się pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej związanej
ściśle z funkcją usługową - usługi nie mogą być
uciążliwe dla funkcji mieszkaniowej na sąsiednich terenach;

6) ładzie przestrzennym - należy przez to rozumieć
takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy
harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania
i wymagania funkcjonalne, społeczno - gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne;
7) ścianie frontowej lub elewacji frontowej - należy przez to rozumieć elewację od strony drogi;
8) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych.
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) obowiązująca linia zabudowy, którą wyznacza
lico ściany frontowej budynku mieszkalnego
lub usługowego;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy, tzn. linia
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się
realizację obiektów kubaturowych;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy dla budynków
mieszkalnych;
5) drzewostan do zachowania;
6) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są
ustaleniami planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów
§ 5. Na obszarze objętym planem wyznacza się:

4) tereny oznaczone na rysunku symbolem U oraz
dodatkowo symbolem cyfrowym - przeznacza
się pod zabudowę usługową i rzemieślniczą usługi i rzemiosło nie mogą być uciążliwe dla
funkcji mieszkaniowej na sąsiednich terenach;
5) teren oznaczony na rysunku symbolem ZP
przeznacza się pod zieleń publiczną o charakterze parkowym z zachowaniem istniejącego
drzewostanu i nakazem jego uzupełniania,
z dopuszczeniem małej architektury (miejsc
odpoczynku, placu zabaw);
6) tereny oznaczone na rysunku symbolem ZI przeznacza się pod zieleń izolacyjną średnią
i wysoką, z pasem terenu o minimalnej szerokości 4m wzdłuż rowu melioracyjnego umożliwiającym wjazd sprzętu do robót konserwacyjnych, z dopuszczeniem ciągu pieszego;
7) tereny oznaczone na rysunku symbolem EE przeznacza się pod kontenerowe stacje elektroenergetyczne;
8) oznaczone na rysunku symbolem KD oraz dodatkowo symbolem cyfrowym tereny przeznacza się pod pasy drogowe dróg publicznych dojazdowych, o szerokości w liniach rozgraniczenia zgodnie z rysunkiem, z twardą nawierzchnią jezdni, zjazdami i chodnikami:
a) lub dopuszczalnie, na terenach KD-2 jako
ciągi pieszo - jezdne, których rozwiązania
techniczne należy projektować z preferencją
ruchu pieszego,
b) z drzewami, jeśli istnieje możliwość ich posadzenia,
c) z dopuszczeniem miejsc postojowych, ścieżek rowerowych i innych obiektów i urządzeń
związanych z drogą;
9) oznaczone na rysunku symbolem KX - tereny
przeznacza się pod ciągi piesze.
Rozdział 3
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

1) tereny oznaczone na rysunku symbolem MN
oraz dodatkowo symbolem cyfrowym przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

§ 6. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem MN oraz dodatkowo symbolem
cyfrowym:

2) tereny oznaczone na rysunku symbolem MNU
oraz dodatkowo symbolem cyfrowym - prze-

1) zabudowę jako wolnostojące budynki parterowe z poddaszem, po jednym budynku miesz-
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kalnym na każdej działce, o maksymalnej wysokości mierzonej od poziomu terenu do poziomu najwyższego okapu do 4m;
2) dachy spadziste z możliwością montażu okien
połaciowych, lukarn, itp., kryte dachówką lub
blachą imitującą dachówkę w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni:
a) na terenach MN-1 dwu- lub wielospadowe ze
szczytami, o kącie nachylenia połaci dachowych mieszczącym się w granicach 35o - 45o,
b) na terenach MN-2, kopertowe, o kącie nachylenia połaci dachowych mieszczącym się
w granicach 25-35o;
3) szerokość elewacji frontowych
mieszkalnych 10m - 20m;

budynków

4) powierzchnię zabudowy maksymalnie do 50%
powierzchni działki;
5) teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 40% powierzchni działki;
6) wjazdy na teren z przylegających ciągów komunikacyjnych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację na zapleczach działek parterowych obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej, tj. garaży, budynków gospodarczych przy
granicy działek z wyłączeniem granic od strony ciągów komunikacyjnych, pod warunkiem zachowania
kąta nachylenia połaci i pokrycia dachów jak w budynkach mieszkalnych.
§ 7. 1. Ustala się dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem MNU budowę po jednym budynku
mieszkalnym lub mieszkalno-usługowym na każdej
działce. Forma zabudowy jednakowa w danej jednostce MNU, tzn. w całości szeregowa lub w całości
wolnostojąca lub bliźniacza.
2. W przypadku budowy budynków wolnostojących lub bliźniaczych:
1) wysokość zabudowy: parterowa z poddaszem,
o maksymalnej wysokości mierzonej od poziomu terenu do poziomu najwyższego okapu
do 4m;
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3. W przypadku zabudowy szeregowej budynki
należy realizować na podstawie całościowego rozwiązania architektonicznego w ramach danej jednostki MNU, z zachowaniem:
1) wysokości zabudowy: dwie kondygnacje plus
poddasze;
2) dachów dwu- lub wielospadowych, o kącie nachylenia połaci dachowych mieszczącym się
w granicach 35o - 45o, z możliwością montażu
okien połaciowych, lukarn, itp., krytych dachówką lub blachą imitującą dachówkę, w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni;
3) maksymalnej powierzchni zabudowy do 50%
powierzchni działki;
4) terenu biologicznie czynnego stanowiącego co
najmniej 40% powierzchni działki;
5) wjazdów na posesje z przylegających ciągów
komunikacyjnych.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację na zapleczach działek parterowych obiektów towarzyszących, tj. garaży, budynków gospodarczych przy granicy działek z wyłączeniem granic od strony ciągów komunikacyjnych,
pod warunkiem zachowania jednakowego pokrycia
dachów.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji samodzielnej funkcji usług na działkach wydzielonych.
§ 8. Na terenach oznaczonych na rysunku symbolem U oraz UMN ustala się:
1) zabudowę jako budynki wolnostojące lub tworzące zespoły zabudowy;
2) wysokość zabudowy - parterowa z poddaszem
lub dwukondygnacyjna z poddaszem;
3) dachy dwu- lub wielospadowe ze szczytami,
o kącie nachylenia połaci dachowych mieszczącym się w granicach 35o - 45o z możliwością
montażu okien połaciowych, lukarn, itp., kryte
dachówką lub blachą imitującą dachówkę,
w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni;

2) dachy dwu- lub wielospadowe ze szczytami,
o kącie nachylenia połaci dachowych mieszczącym się w granicach 35o - 45o, z możliwością
montażu okien połaciowych, lukarn, itp., kryte
dachówką lub blachą imitującą dachówkę
w odcieniach ceramiki naturalnej, brązu, czerwieni;

4) teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 40% powierzchni działki;

3) szerokość elewacji frontowych budynków
mieszkalnych lub mieszkalno - usługowych
10m - 20m;

7) wjazd na tereny z dróg KD.

5) maksymalną powierzchnię zabudowy do 50%
powierzchni działki;
6) lokalizację miejsc postojowych w liczbie odpowiadającej obsługiwanej funkcji;

Rozdział 4

4) powierzchnia zabudowy maksymalnie do 50%
powierzchni działki;

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

5) teren biologicznie czynny stanowiący co najmniej 40% powierzchni działki;

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem ustala się:
1) realizację oświetlenia ciągów komunikacyjnych
z użyciem opraw oświetleniowych o wyglądzie
jednolitym w jednej pierzei ulicy;
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2) realizację reklam jedynie w formie zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości i jakości
w jednej pierzei ulicy, z zakazem lokalizacji reklam wolnostojących;
3) realizację ogrodzenia terenów:
a) jako ażurowe płoty ze sztachet lub prętów
lub mur z cegły ceramicznej i kamienia polnego,
b) z dopuszczeniem siatki na granicach nie sąsiadujących z drogami,
c) z zakazem stosowania prefabrykowanych
przęseł betonowych;
4) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych;
5) zakaz lokalizacji naziemnych sieci uzbrojenia
technicznego z wyjątkiem przyłączy o charakterze czasowym;
6) zakaz lokalizacji masztów telekomunikacyjnych.
Rozdział 5
Zasady kształtowania przestrzeni publicznych
§ 10. 1. W obszarze przestrzeni publicznych, które stanowią ciągi komunikacyjne oraz teren ZP, ustala się:
1) lokalizację, w miarę potrzeb i możliwości,
obiektów małej architektury oraz nasadzeń
drzew i roślinności ozdobnej;
2) realizację ciągów komunikacyjnych w sposób
umożliwiający swobodne i bezpieczne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych pieszych i na wózkach.
Rozdział 6
Ustalenia dotyczące zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości
§ 11. 1. Podziały na działki budowlane należy
prowadzić, w miarę możliwości, prostopadle do
przylegającej drogi.
2. Na terenach MN i MNU należy zachować, jeżeli to możliwe, następujące parametry działek budowlanych:
a) szerokość pojedynczej działki - 15m - 30m;
b) powierzchnia pojedynczej działki - 700m2 2000m2;
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nia warunków technicznych od właściwych
dysponentów sieci;

3) przy projektowaniu nowych inwestycji należy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania należy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach odrębnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;
4) dopuszcza się, w szczególnych przypadkach,
lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach innych niż wymienione
w pkt 1;
5) zabrania się projektowania naziemnych sieci
uzbrojenia technicznego z wyjątkiem przyłączy
o charakterze czasowym.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci
wodociągowej poprzez jej rozbudowę, zapewniając ciągłość dostawy wody dla odbiorców.
Należy zapewnić zaopatrzenie w wodę do celów pożarowych z wyposażeniem przewodów
wodociągowych w hydranty;
2) dopuszcza się w okresie przejściowym, tj. do
czasu wybudowania sieci wodociągowej, zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych.
3. Ustala się obowiązek odprowadzania ścieków
bytowych i komunalnych do systemu kanalizacji
miejskiej.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych:
1) ustala się:
a) odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej
z odprowadzeniem do istniejącego poza obszarem opracowania cieku wodnego, przy
zapewnieniu ich podczyszczenia np. przez
separatory lub inne urządzenia w uzgodnieniu z właściwymi zarządcami;
b) obowiązek utwardzenia i skanalizowania terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub
chemicznymi;
2) dopuszcza się:

Zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych i z dróg o nawierzchni przepuszczalnej na nieutwardzony
własny teren inwestora,

§ 12. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów:

b) gromadzenie wody deszczowej na działkach
w zbiornikach retencyjnych.

Rozdział 7

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających
ciągów komunikacyjnych oraz terenów ZI, ZP;
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, odprowadzenia ścieków wymagają uzyska-

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1) budowę i rozbudowę sieci rozdzielczej średniego lub niskiego ciśnienia na tereny zabudowy
wyznaczonej planem, pod warunkiem zachowania stref kontrolowanych od gazociągów
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zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie
sieci gazowych;
2) wykorzystanie gazu do celów grzewczych
i technologicznych na warunkach operatora
sieci.
6. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną:
1) doprowadzenie energii do poszczególnych
działek i oświetlenie ciągów komunikacyjnych
liniami kablowymi;
2) w przypadku konieczności budowy nowych
stacji transformatorowych projektować je jako
kontenerowe i sytuować na terenach EE na
wydzielonych działkach o minimalnych wymiarach 5m x 6m.
7. W zakresie ogrzewania budynków ustala się:
1) wykorzystanie paliw proekologicznych, w tym
gazu, energii elektrycznej i energii odnawialnej
do celów grzewczych;
2) ogrzewanie za pomocą urządzeń proekologicznych, zapewniających niską emisję spalin.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:
1) ustala się:
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2. Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może wykraczać poza granice terenów
na ten cel przeznaczonych.
3. Zakazuje się likwidowania i oszpecania istniejących zadrzewień oznaczonych na rysunku jako
drzewa do zachowania.
4. Realizacja inwestycji wymaga zapewnienia
dróg pożarowych.
5. Przed realizacją nowej zabudowy zaleca się
rozpoznanie warunków hydrogeologicznych na terenie objętym inwestycją.
6. Przy zagospodarowaniu każdej działki budowlanej należy zabezpieczyć odpowiednią do przeznaczenia terenu liczbę miejsc postojowych.
Rozdział 9
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
§ 14. 1. W granicach stanowisk archeologicznych, w wypadku prowadzenia prac ziemnych istnieje wymóg zapewnienia badań sondażowych,
i w zależności od ich wyników, badań ratowniczych
lub nadzorów archeologicznych oraz uzyskania na te
prace pozwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

a) lokalizację pergoli i placów na pojemniki do
odpadów stałych w granicach działek z dopuszczeniem lokalizacji w ogrodzeniach działek,

2. Osoby, które w trakcie prowadzenia robót
ziemnych na obszarze objętym planem odkryją
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że
jest on zabytkiem, są zobowiązane:

b) segregację odpadów z dopuszczeniem lokalizacji zbiorczej w jednostkach oznaczonych na
rysunku planu symbolami ZI, ZP,

1) wstrzymać wszelkie prace, mogących uszkodzić
lub zniszczyć znalezisko;

c) miejsce lokalizacji pojemników do selektywnej zbiórki odpadów należy realizować
w pergolach lub żywopłotach,

3) niezwłocznie powiadomić o tym Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub
Burmistrza Kożuchowa.

d) unieszkodliwianie
odpadów
zgodnie
z umową z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie burmistrza na ich wywóz na składowisko odpadów;
2) dopuszcza się:
a) lokalizowanie dodatkowych wolnostojących pojemników na odpady, wspólnych dla danej jednostki, z zapewnieniem ich segregacji,
b) miejsca gromadzenia odpadów w pomieszczeniach wbudowanych, wentylowanych.
9. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych
ustala się realizację systemu kablowej i radiodostępowej sieci telefonicznej.

2) zabezpieczyć znalezisko i miejsce jego odkrycia;

Rozdział 10
Warunki tymczasowego zagospodarowania terenów
§ 15. Do momentu realizacji ustaleń niniejszego
planu sposób użytkowania i zagospodarowania terenów pozostaje dotychczasowy.
Rozdział 11
Przepisy końcowe
§ 16. Plan nie wprowadza ustaleń dotyczących:

Rozdział 8

1) obiektów podlegających ochronie, terenów
górniczych, a także zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych z uwagi na brak takich obiektów
i terenów w obszarze objętym planem;

Zasady ochrony środowiska i zdrowia ludzi,
ustalenia ogólne

2) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 13. 1. Zakazuje się lokalizacji inwestycji należących do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu prawa ochrony
środowiska.

§ 17. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla terenów przeznaczonych do zagospodarowania ustala się stawkę procentową słu-
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żącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 20%.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
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§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
__________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 6. poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880, z 2008r. Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVLI/292/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 28 sierpnia 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 120

– 6538 –

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/292/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 28 sierpnia 2009r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kożuchów obejmującego teren
w obrębie 1, w rejonie ulicy Zielonogórskiej
Uwaga wniesiona do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kożuchów obejmującego teren w obrębie 1, w rejonie
ulicy Zielonogórskiej.
1. Data wpływu uwagi: 15 czerwca 2009r.
Zgłaszający uwagę: Elżbieta i Stanisław D.*,
Zielona Góra
- uwaga dotyczy działek Nr ewid. 62/1 i 63/1.
Zgłaszający wnioskują o ujęcie w projektowanym planie zagospodarowania przestrzennego działek Nr ewid. 62/1 i 63/1.
Rozstrzygnięcie dotyczące uwag
Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w nawiązaniu do informacji Burmistrza Kożuchowa dotyczącej rozpatrzenia uwag do
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kożuchów obejmującego
teren w obrębie 1, w rejonie ulicy Zielonogórskiej,
przyjęto następujące rozstrzygnięcie:
Uwagi nie uwzględniono, ponieważ uwaga dotyczy
działek leżących poza obszarem objętym projektem
planu. Uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu. Zgłaszający wnioskują o zwiększenie zakresu opracowania
planu, co na obecnym etapie opracowania nie jest
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możliwe.
_______________________________________
*Dane osobowe usunięte zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997r.
Nr 133, poz. 883).

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVI/292/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 28 sierpnia 2009r.
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kożuchów obejmującego teren
w obrębie 1, w rejonie ulicy Zielonogórskiej
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7
ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada
Miejska w Kożuchowie rozstrzyga, co następuje:
1. Sposób realizacji zapisanych w wymienionym
wyżej planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
odbywać się będzie według obowiązujących przepisów szczególnych, z terminem realizacji uzależnionym od pozyskania środków finansowych.
2. Finansowanie inwestycji wymienionych
w pkt 1 odbywać się będzie zgodnie z przepisami
o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, z możliwością wykorzystania:
a) środków pomocowych,
b) kredytów i pożyczek,
c) udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu
o odrębne porozumienia,
d) obligacji komunalnych.

15 6 7

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 120

– 6539 –

Poz. 1568

1568
15 68

UCHWAŁA NR XXV/218/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 23 września 2009r.
w sprawie ustalenia opłaty za opiekę, wychowanie i zajęcia dydaktyczne ponad czas niezbędny na
realizację podstawy programowej i wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach Gminy
Czerwieńsk
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 25721) oraz art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 15912)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W publicznych przedszkolach, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Czerwieńsk,
ustala się opłatę miesięczną za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania
przedszkolnego, tj. za nauczanie i wychowanie ponad 5 godzin dziennie, w wysokości 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego przez
Prezesa Rady Ministrów.
2. W ramach świadczeń wykraczających ponad
podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowany jest pakiet zajęć dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawczych obejmujących:
1) gry i zabawy doskonalące u dzieci procesy myślenia, spostrzegania, rozumowania, pamięci,
uwagi i wyobraźni;
2) gry i zabawy korygujące wady wymowy dzieci;
3) gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania i wiedzę o świecie;
4) tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających
uzdolnienia indywidualne u dziecka;
5) zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
6) twórcze formy pracy umożliwiające dziecku
właściwy rozwój emocjonalny i społeczny.
§ 2. Opłata, o której mowa w § 1, nie obejmuje
kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych.
15 68

§ 3. Zakres świadczeń oraz wysokość opłat
udzielanych przez publiczne przedszkole określa
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy przedszkolem a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 4. Opłatę, o której mowa w § 1 wnosi się miesięcznie do dnia 10 danego miesiąca.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/112/08 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 stycznia 2008r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia publicznych przedszkoli w Gminie Czerwieńsk w zakresie
przekraczającym podstawy programowe.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
__________________________________________
1

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.:
z 2004r. Nr 109, poz. 1161, 2003r. Nr 137, poz. 1304, Nr 69, poz. 624,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141,
Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020, z 2003r. Nr 137, poz. 1304,
z 2005r. Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788, Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658,
z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 115,
poz. 791, Nr 80, poz. 542, Nr 181, poz. 1292, Nr 180, poz. 1280,
z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370,
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w: Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i N 116, poz. 1203,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128 i N 181, poz. 1337, z 2007r. poz. 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 120

– 6540 –

Poz. 1569

1569
15 69

UCHWAŁA NR XXIX/144/09
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 25 września 2009r.
w sprawie przyjęcia statutów Sołectw na terenie Gminy Bytnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala:
§ 1. Zatwierdza się statuty niżej wymienionych
sołectw:

sołectwo Budachów.
4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej
a działalność społeczno - gospodarczą w granicach
określonych statutem jest prowadzona w ramach
osobowości prawnej gminy.

stanowiący

§ 2. Samorząd mieszkańców wsi sołectwo Budachów działa na podstawie przepisów prawa,
a w szczególności:

2) statut sołectwa Bytnica, stanowiący załącznik
Nr 2;

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym;

3) statut sołectwa
załącznik Nr 3;

2) uchwały Nr XXV/132/09 Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminy Bytnica;

1) statut
sołectwa
załącznik Nr 1;

Budachów,

Dobrosułów,

stanowiący

4) statut sołectwa Drzewica, stanowiący załącznik
Nr 4;

3) niniejszego statutu.

5) statut sołectwa Grabin, stanowiący załącznik
Nr 5;

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości Budachów, Budachów - Kolonia, Łasiczyn.

6) statut sołectwa Gryżyna, stanowiący załącznik
Nr 6;

§ 4. 1. Zasady tworzenia, łączenia, podziału
i znoszenia sołectwa określa statut gminy.

7) statut sołectwa Struga, stanowiący załącznik
Nr 7.

2. Sołectwo ma zdolność sądową w sprawach
należących do kompetencji z mocy ustawy lub statutu nadanego przez radę gminy. Przez zdolność sądową należy rozumieć zdolność do występowania
przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania.

§ 2. Traci moc uchwała Nr V/27/03 Rady Gminy
w Bytnicy z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie zatwierdzenia statutów sołectw na terenie gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Województwa Lubuskiego.

Rozdział 2
Zakres działania i organizacja

Przewodniczący Rady
Marian Pakuła

§ 5. Podstawowym zadaniem sołectwa jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ogółu mieszkańców
sołectwa, a w szczególności w zakresie:

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/144/09
Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 25 września 2009r.

1) udziału w rozpatrywaniu spraw socjalno bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych
z miejscem zamieszkania;

Statut Sołectwa Budachów
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Sołectwo Budachów, zwane dalej w niniejszym statucie „sołectwem” jest jednostką pomocniczą gminy.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują
na obszarze sołectwa z mocy ustawy o samorządzie
gminnym oraz statutu Gminy Bytnica stanowią samorząd mieszkańców wsi.
3. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi:

2) organizowanie samopomocy mieszkańców
i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;
4) współudział
w
budowie,
utrzymaniu,
konserwacji, remoncie wiejskich obiektów,
urządzeń
komunalnych
i
infrastruktury
technicznej, socjalnych i kulturalno – oświatowych;
5) decydowaniu w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu, bieżące korzysta
nie z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu.
§ 6. Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje
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w szczególności przez:
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji.
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu
działania sołectwa, a w szczególności:
1) projektów
rozstrzygnięć
organów
gminy
w części dotyczącej planów zagospodarowania
przestrzennego sołectwa i jego realizacji;
2) planów zagospodarowania wsi;
3) przepisów prawa miejscowego;
4) możliwości
dostosowania
godzin
pracy
i
organizacji
placówek
handlowych,
usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych,
opiekuńczo - wychowawczych do potrzeb
mieszkańców wsi.
3. Występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza własne
możliwości sołectwa.
4. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectw.
5. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznej projektów
uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.
6. Ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.
§ 7. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje
do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
2. O sposobie załatwienia spraw informuje się
Zebranie Wiejskie lub sołtysa.
§ 8. 1. Sołectwa prowadza gospodarkę finansową w ramach środków wyodrębnionych w budżecie
gminy na fundusz sołecki.
§ 9. 1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych
w statutach tych jednostek.
§ 10. 1. Ustawowymi organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) sołtys;
3) Rada Sołecka.
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jest Zebranie Wiejskie, które obejmuje wszystkich
stałych mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys, wspomagany przez Radę Sołecką.
Rozdział 3
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12. 1. Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego
grona sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwoływanym przez wójta gminy, nie później niż w 6 miesięcy
po wyborach do rady gminy.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. Rada gminy może ustanowić, że sołtysom
przysługują zryczałtowane diety za wykonywanie
przez nich obowiązków sołtysa.
§ 13. 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosowne do wskazań Zebrania
Wiejskiego, rady gminy i wójta gminy;
4) realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego;
5) wpływanie na wykorzystanie aktywności
mieszkańców służącej poprawie gospodarki
i warunków życia w sołectwie;
6) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec
rady gminy i wójta oraz instytucji, organizacji,
osób fizycznych i prawnych;
7) możliwość uczestniczenia w
gminy bez prawa głosowania;

sesjach

rady

8) zgłaszanie wniosków na sesjach, zabieranie
głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem;
9) prowadzenie
całokształtu
i zarządu majątkiem sołectwa;

administracji

10) uczestniczenie
w
naradach
zwoływanych okresowo przez wójta;

sołtysów

11) wyznaczanie zakresu prac oraz odbiór ich
wykonania dla osób skazanych na wykonanie
prac publicznych.
2. Wójt gminy zaprasza sołtysa do udziału w posiedzeniach, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa.
3. Na Zebraniach Wiejskich sołtys przekłada informacje o swojej działalności.

2. Zebranie Wiejskie może powoływać także
Komisję Rewizyjną składającą się z minimum
3 osób, określając zakres jej działania.

§ 14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys
trwale współdziała z Rada Sołecką. Rada Sołecka
składa się z minimum 3 osób.

3. Kadencja Rady Sołeckiej, sołtysa i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa
4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych
organów.

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa, w szczególności następujących problemowych zadań:

§ 11. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie

1) szerokie współdziałanie z sołtysem w sprawach
opracowania projektów programów sołectwa,
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2) inicjowaniu prac społecznych;
3) przygotowanie i przeprowadzenie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu
sanitarnego, porządku i estetyki wsi;
4) organizowanie mieszkańców do poprawy
ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego;
5) podejmowanie inicjatyw mających na celu
zapewnienie opieki, organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży,
6) organizowanie różnych form opieki społecznej,
pomocy
sąsiedzkiej
dla
mieszkańców
niepełnosprawnych,
dotkniętych
klęskami
żywiołowymi lub znajdujących się trudnej
sytuacji życiowej;
7) wnioskowanie w sprawach bieżących wsi.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się
w miarę potrzeb. Posiedzeniu przewodniczy sołtys.
Rozdział 4
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz
warunki ważności podejmowanych uchwał
§ 15. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
§ 16. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu;
3) na polecenie rady gminy lub wójta gminy.
§ 17. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy
w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty
w sołectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek rady
gminy lub wójta gminy winno odbyć się w terminie
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.
§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
Projekt porządku obrad winien być skonsultowany
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku
powstania trudności winien zwrócić się do przewodniczącego rady gminy lub wójta o pomoc, któ-
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rzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych,
lub pracownika urzędu gminy.
§ 19. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy
w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań,
wójt gminy wyznacza poszczególnych pracowników
urzędu gminy do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi
być większa od liczby głosów „przeciw”.
2. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania nad konkretną sprawą. Głosowanie
odbywa się w sposób jawny.
Rozdział 5
Tryb wyboru i odwołania sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być
wybrany sołtys i członkowie Rady Sołeckiej zwołuje
wójt gminy. W tym celu wójt określa miejsce, dzień,
godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego
zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwołaniu zebrania dla
wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. Dla dokonania ważnego wyboru (odwołania) sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana
jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory (odwołanie) w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory
(odwołania) jest obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej
wybierani (odwoływani) są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
§ 24. 1. Wybory (odwołanie) przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,
powołana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania tajnego;
3) ustalenie wyników głosowania;
4) ogłoszenie wyników głosowania;
5) sporządzenie protokółów o wynikach wyborów
(odwołania).
3. Protokół wyników wyborów (odwołania) podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.
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4. Za wybranych uważa się tych kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 32. 1. Organem kontroli wewnętrznej Zebrania
Wiejskiego jest Komisja Rewizyjna sołectwa.

5. Za odwołanych uważa się wtedy gdy liczba
głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę rzetelności i gospodarności rozchodów sołectwa, wnioskuje corocznie o udzielenie sołtysowi absolutorium
za prawidłowość gospodarki finansowej.

§ 25. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
§ 26. 1. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią rady gminy.
2. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik zebrania, zostawia wybranego przez siebie kandydata, pozostałych wykreśla.
3. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne
niż ustalone i na których pozostawiono nazwiska
większej ilości kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
§ 27. 1. Sołtysi i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem
i mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed
upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się z obowiązków, naruszają postanowienia statutu, nie respektują uchwał Zebrania Wiejskiego oraz dopuszczają się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie może być podjęte po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia
sołtysa, wójt gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla
wyboru nowego sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie, zwołane przez
sołtysa.
§ 29. Kopia protokółów z Zebrań Wiejskich przekazywane są przez sołtysa do wójta.
Rozdział 6
Nadzór nad sołectwem
§ 30. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje wójt gminy.
2. Sołectwo powinno być skontrolowane co
najmniej raz w kadencji w obecności sołtysa.
§ 31. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa
sprawuje wójt gminy i rada gminy.
2. Wójt zobowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.

3. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie sołtysa przez Zebranie
Wiejskie.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 33. 1. Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wójt gminy i rada gminy.
§ 34. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
przez Radę Gminy.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/144/09
Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 25 września 2009r.
Statut Sołectwa Bytnica
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Sołectwo Bytnica, zwane dalej w niniejszym statucie „sołectwem” jest jednostką pomocniczą gminy.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują
na obszarze sołectwa z mocy ustawy o samorządzie
gminnym oraz statutu Gminy Bytnica stanowią samorząd mieszkańców wsi.
3. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi:
sołectwo Bytnica.
4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej
a działalność społeczno - gospodarczą w granicach
określonych statutem jest prowadzona w ramach
osobowości prawnej gminy.
§ 2. Samorząd mieszkańców wsi sołectwo Bytnica
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym;
2) uchwały Nr XXV/132/09 Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminy Bytnica;
3) niniejszego statutu.

3. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy
urzędu gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach
organów sołectwa.

§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości Bytnica, Garbowo, Głęboczek, Głębokie, Smolary Bytnickie.

4. Sołtys powiadamia wójta o Zebraniu Wiejskim.

2. Sołectwo ma zdolność sądową w sprawach
należących do kompetencji z mocy ustawy lub statu-

§ 4. 1. Zasady tworzenia, łączenia, podziału
i znoszenia sołectwa określa statut gminy.
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tu nadanego przez radę gminy. Przez zdolność sądową należy rozumieć zdolność do występowania
przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania.
Rozdział 2
Zakres działania i organizacja
§ 5. Podstawowym zadaniem sołectwa jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ogółu mieszkańców
sołectwa, a w szczególności w zakresie:
1) udziału w rozpatrywaniu spraw socjalno bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych
z miejscem zamieszkania;
2) organizowanie
i
wspólnych
zamieszkania;

samopomocy mieszkańców
prac
na
rzecz
miejsca

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;
4) współudział
w
budowie,
utrzymaniu,
konserwacji, remoncie wiejskich obiektów,
urządzeń
komunalnych
i
infrastruktury
technicznej,
socjalnych
i
kulturalno
–
oświatowych;
5) decydowaniu
w
sprawach
mienia
komunalnego powierzonego sołectwu, bieżące
korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego
zarządu.
§ 6. Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje
w szczególności przez:
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji.
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu
działania sołectwa, a w szczególności:
1) projektów
rozstrzygnięć
organów
gminy
w części dotyczącej planów zagospodarowania
przestrzennego sołectwa i jego realizacji;
2) planów zagospodarowania wsi;
3) przepisów prawa miejscowego;
4) możliwości
dostosowania
godzin
pracy
i organizacji placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych,
opiekuńczo- wychowawczych do potrzeb
mieszkańców wsi.
3. Występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza własne
możliwości sołectwa.
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§ 7. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje
do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
2. O sposobie załatwienia spraw informuje się
Zebranie Wiejskie lub sołtysa.
§ 8. 1. Sołectwa prowadza gospodarkę finansową w ramach środków wyodrębnionych w budżecie
gminy na fundusz sołecki.
§ 9. 1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych
w statutach tych jednostek.
§ 10. 1. Ustawowymi organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) sołtys;
3) Rada Sołecka.
2. Zebranie Wiejskie może powoływać także
Komisję Rewizyjną składającą się z minimum
3 osób, określając zakres jej działania.
3. Kadencja Rady Sołeckiej, sołtysa i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa
4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych
organów.
§ 11. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie
jest Zebranie Wiejskie, które obejmuje wszystkich
stałych mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys, wspomagany przez Radę Sołecką.
Rozdział 3
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12. 1. Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego
grona sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwoływanym przez wójta gminy, nie później niż w 6 miesięcy
po wyborach do rady gminy.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. Rada gminy może ustanowić, że sołtysom
przysługują zryczałtowane diety za wykonywanie
przez nich obowiązków sołtysa.
§ 13. 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich;

4. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectw.

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

5. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznej projektów
uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.

4) realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego;

6. Ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.

6) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec
rady gminy i wójta oraz instytucji, organizacji,

3) działanie stosowne do wskazań Zebrania
Wiejskiego, rady gminy i wójta gminy;

5) wpływanie na wykorzystanie aktywności
mieszkańców służącej poprawie gospodarki
i warunków życia w sołectwie;
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osób fizycznych i prawnych;
7) możliwość uczestniczenia w
gminy bez prawa głosowania;

uprawnionych do udziału w zebraniu;
sesjach

rady

8) zgłaszanie wniosków na sesjach, zabieranie
głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem;
9) prowadzenie
całokształtu
i zarządu majątkiem sołectwa;
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administracji

10) uczestniczenie
w
naradach
zwoływanych okresowo przez wójta;

sołtysów

11) wyznaczanie zakresu prac oraz odbiór ich
wykonania dla osób skazanych na wykonanie
prac publicznych.
2. Wójt gminy zaprasza sołtysa do udziału w posiedzeniach, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa.
3. Na Zebraniach Wiejskich sołtys przekłada informacje o swojej działalności.
§ 14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys
trwale współdziała z Rada Sołecką. Rada Sołecka
składa się z minimum 3 osób.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa, w szczególności następujących problemowych zadań:
1) szerokie współdziałanie z sołtysem w sprawach
opracowania projektów programów sołectwa,
planów działań, projektów uchwał przedstawianych Zebraniu Wiejskiemu;
2) inicjowaniu prac społecznych;
3) przygotowanie
i
przeprowadzenie
akcji
i konkursów mających na celu poprawę stanu
sanitarnego, porządku i estetyki wsi;
4) organizowanie mieszkańców do poprawy
ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego;
5) podejmowanie inicjatyw mających na celu
zapewnienie opieki, organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży,
6) organizowanie różnych form opieki społecznej,
pomocy
sąsiedzkiej
dla
mieszkańców
niepełnosprawnych,
dotkniętych
klęskami
żywiołowymi lub znajdujących się trudnej
sytuacji życiowej;
7) wnioskowanie w sprawach bieżących wsi.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się
w miarę potrzeb. Posiedzeniu przewodniczy sołtys.
Rozdział 4
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz
warunki ważności podejmowanych uchwał
§ 15. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
§ 16. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców

3) na polecenie rady gminy lub wójta gminy.
§ 17. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy
w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty
w sołectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek rady
gminy lub wójta gminy winno odbyć się w terminie
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.
§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
Projekt porządku obrad winien być skonsultowany
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku
powstania trudności winien zwrócić się do przewodniczącego rady gminy lub wójta o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych,
lub pracownika urzędu gminy.
§ 19. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy
w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań,
wójt gminy wyznacza poszczególnych pracowników
urzędu gminy do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi
być większa od liczby głosów „przeciw”.
2. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania nad konkretną sprawą. Głosowanie
odbywa się w sposób jawny.
Rozdział 5
Tryb wyboru i odwołania sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być
wybrany sołtys i członkowie Rady Sołeckiej zwołuje
wójt gminy. W tym celu wójt określa miejsce, dzień,
godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego
zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwołaniu zebrania dla
wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. Dla dokonania ważnego wyboru (odwołania) sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana
jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory (odwołanie) w nowym terminie mogą być przeprowa-
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dzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

wyboru nowego sołtysa.

Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory
(odwołania) jest obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie, zwołane przez
sołtysa.

§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej
wybierani (odwoływani) są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.

§ 29. Kopia protokółów z Zebrań Wiejskich przekazywane są przez sołtysa do wójta.

§ 24. 1. Wybory (odwołanie) przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,
powołana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 30. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje wójt gminy.

2. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania tajnego;
3) ustalenie wyników głosowania;
4) ogłoszenie wyników głosowania;
5) sporządzenie protokółów o wynikach wyborów
(odwołania).
3. Protokół wyników wyborów (odwołania) podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.

Rozdział 6
Nadzór nad sołectwem

2. Sołectwo powinno być skontrolowane co
najmniej raz w kadencji w obecności sołtysa.
§ 31. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa
sprawuje wójt gminy i rada gminy.
2. Wójt zobowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
3. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy
urzędu gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach
organów sołectwa.
4. Sołtys powiadamia wójta o Zebraniu Wiejskim.

4. Za wybranych uważa się tych kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 32. 1. Organem kontroli wewnętrznej Zebrania
Wiejskiego jest Komisja Rewizyjna sołectwa.

5. Za odwołanych uważa się wtedy gdy liczba
głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę rzetelności i gospodarności rozchodów sołectwa, wnioskuje corocznie o udzielenie sołtysowi absolutorium
za prawidłowość gospodarki finansowej.

§ 25. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
§ 26. 1. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią rady gminy.
2. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik zebrania, zostawia wybranego przez siebie kandydata, pozostałych wykreśla.
3. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne
niż ustalone i na których pozostawiono nazwiska
większej ilości kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
§ 27. 1. Sołtysi i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem
i mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed
upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się z obowiązków, naruszają postanowienia statutu, nie respektują uchwał Zebrania Wiejskiego oraz dopuszczają się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie może być podjęte po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia
sołtysa, wójt gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla

3. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie sołtysa przez Zebranie
Wiejskie.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 33. 1. Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wójt gminy i rada gminy.
§ 34. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
przez Radę Gminy.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/144/09
Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 25 września 2009r.
Statut Sołectwa Dobrosułów
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Sołectwo Dobrosułów, zwane dalej w niniejszym statucie sołectwem jest jednostką pomocniczą gminy.
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2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują
na obszarze sołectwa z mocy ustawy o samorządzie
gminnym oraz statutu Gminy Bytnica stanowią samorząd mieszkańców wsi.
3. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi:
sołectwo Dobrosułów.
4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej
a działalność społeczno - gospodarczą w granicach
określonych statutem jest prowadzona w ramach
osobowości prawnej gminy.
§ 2. Samorząd mieszkańców wsi sołectwo Dobrosułów działa na podstawie przepisów prawa,
a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym;
2) uchwały Nr XXV/132/09 Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminy Bytnica;
3) niniejszego statutu.
§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości Dobrosułów, Kępiny, Pliszka.
§ 4. 1. Zasady tworzenia, łączenia, podziału
i znoszenia sołectwa określa statut gminy.
2. Sołectwo ma zdolność sądową w sprawach
należących do kompetencji z mocy ustawy lub statutu nadanego przez radę gminy. Przez zdolność sądową należy rozumieć zdolność do występowania
przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania.
Rozdział 2
Zakres działania i organizacja
§ 5. Podstawowym zadaniem sołectwa jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ogółu mieszkańców
sołectwa, a w szczególności w zakresie:
1) udziału w rozpatrywaniu spraw socjalno bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych
z miejscem zamieszkania;
2) organizowanie samopomocy mieszkańców
i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania;
3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;
4) współudział
w
budowie,
utrzymaniu,
konserwacji, remoncie wiejskich obiektów,
urządzeń
komunalnych
i
infrastruktury
technicznej, socjalnych i kulturalno – oświatowych;
5) decydowaniu w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu, bieżące
korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego
zarządu.
§ 6. Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje
w szczególności przez:
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji.

Poz. 1569

2. Opiniowanie spraw należących do zakresu
działania sołectwa, a w szczególności:
1) projektów
rozstrzygnięć
organów
gminy
w części dotyczącej planów zagospodarowania
przestrzennego sołectwa i jego realizacji;
2) planów zagospodarowania wsi;
3) przepisów prawa miejscowego;
4) możliwości
dostosowania
godzin
pracy
i organizacji placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych,
opiekuńczo- wychowawczych do potrzeb
mieszkańców wsi.
3. Występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza własne
możliwości sołectwa.
4. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectw.
5. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznej projektów
uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.
6. Ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.
§ 7. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje
do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
2. O sposobie załatwienia spraw informuje się
Zebranie Wiejskie lub sołtysa.
§ 8. 1. Sołectwa prowadza gospodarkę finansową w ramach środków wyodrębnionych w budżecie
gminy na fundusz sołecki.
§ 9. 1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych
w statutach tych jednostek.
§ 10. 1. Ustawowymi organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) sołtys;
3) Rada Sołecka.
2. Zebranie Wiejskie może powoływać także
Komisję Rewizyjną składającą się z minimum
3 osób, określając zakres jej działania.
3. Kadencja Rady Sołeckiej, sołtysa i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa
4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych
organów.
§ 11. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie
jest Zebranie Wiejskie, które obejmuje wszystkich
stałych mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest soł-
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i konkursów mających na celu poprawę stanu
sanitarnego, porządku i estetyki wsi;

Rozdział 3
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12. 1. Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego
grona sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwoływanym przez wójta gminy, nie później niż w 6 miesięcy
po wyborach do rady gminy.

4) organizowanie mieszkańców do poprawy
ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego;
5) podejmowanie inicjatyw mających na celu
zapewnienie opieki, organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży,

2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. Rada gminy może ustanowić, że sołtysom
przysługują zryczałtowane diety za wykonywanie
przez nich obowiązków sołtysa.

6) organizowanie różnych form opieki społecznej,
pomocy
sąsiedzkiej
dla
mieszkańców
niepełnosprawnych,
dotkniętych
klęskami
żywiołowymi lub znajdujących się trudnej
sytuacji życiowej;

§ 13. 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

7) wnioskowanie w sprawach bieżących wsi.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się
w miarę potrzeb. Posiedzeniu przewodniczy sołtys.

1) zwoływanie Zebrań Wiejskich;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

Rozdział 4

3) działanie stosowne do wskazań Zebrania
Wiejskiego, rady gminy i wójta gminy;
4) realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego;
5) wpływanie na wykorzystanie aktywności
mieszkańców służącej poprawie gospodarki
i warunków życia w sołectwie;
6) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec
rady gminy i wójta oraz instytucji, organizacji,
osób fizycznych i prawnych;
7) możliwość uczestniczenia w
gminy bez prawa głosowania;

sesjach

rady

8) zgłaszanie wniosków na sesjach, zabieranie
głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem;
9) prowadzenie
całokształtu
i zarządu majątkiem sołectwa;

administracji

10) uczestniczenie
w
naradach
zwoływanych okresowo przez wójta;

sołtysów

11) wyznaczanie zakresu prac oraz odbiór ich
wykonania dla osób skazanych na wykonanie
prac publicznych.
2. Wójt gminy zaprasza sołtysa do udziału w posiedzeniach, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa.
3. Na Zebraniach Wiejskich sołtys przekłada informacje o swojej działalności.
§ 14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys
trwale współdziała z Rada Sołecką. Rada Sołecka
składa się z minimum 3 osób.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa, w szczególności następujących problemowych zadań:
1) szerokie współdziałanie z sołtysem w sprawach
opracowania projektów programów sołectwa,
planów
działań,
projektów
uchwał
przedstawianych Zebraniu Wiejskiemu;
2) inicjowaniu prac społecznych;
3) przygotowanie

i

przeprowadzenie

akcji

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz
warunki ważności podejmowanych uchwał
§ 15. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
§ 16. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu;
3) na polecenie rady gminy lub wójta gminy.
§ 17. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy
w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty
w sołectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek rady
gminy lub wójta gminy winno odbyć się w terminie
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.
§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
Projekt porządku obrad winien być skonsultowany
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku
powstania trudności winien zwrócić się do przewodniczącego rady gminy lub wójta o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych,
lub pracownika urzędu gminy.
§ 19. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy
w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań,
wójt gminy wyznacza poszczególnych pracowników
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urzędu gminy do kontaktów z sołectwem.

ciw”.

§ 20. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi
być większa od liczby głosów „przeciw”.

§ 25. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.

2. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania nad konkretną sprawą. Głosowanie
odbywa się w sposób jawny.
Rozdział 5
Tryb wyboru i odwołania sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być
wybrany sołtys i członkowie Rady Sołeckiej zwołuje
wójt gminy. W tym celu wójt określa miejsce, dzień,
godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego
zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwołaniu zebrania dla
wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. Dla dokonania ważnego wyboru (odwołania) sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana
jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory (odwołanie) w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory
(odwołania) jest obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej
wybierani (odwoływani) są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
§ 24. 1. Wybory (odwołanie) przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,
powołana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania tajnego;
3) ustalenie wyników głosowania;
4) ogłoszenie wyników głosowania;
5) sporządzenie protokółów o wynikach wyborów
(odwołania).
3. Protokół wyników wyborów (odwołania) podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów.
5. Za odwołanych uważa się wtedy gdy liczba
głosów „za” jest większa od liczby głosów „prze-

§ 26. 1. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią rady gminy.
2. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik zebrania, zostawia wybranego przez siebie kandydata, pozostałych wykreśla.
3. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne
niż ustalone i na których pozostawiono nazwiska
większej ilości kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
§ 27. 1. Sołtysi i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem
i mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed
upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się z obowiązków, naruszają postanowienia statutu, nie respektują uchwał Zebrania Wiejskiego oraz dopuszczają się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie może być podjęte po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia
sołtysa, wójt gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla
wyboru nowego sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie, zwołane przez
sołtysa.
§ 29. Kopia protokółów z Zebrań Wiejskich przekazywane są przez sołtysa do wójta.
Rozdział 6
Nadzór nad sołectwem
§ 30. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje wójt gminy.
2. Sołectwo powinno być skontrolowane co
najmniej raz w kadencji w obecności sołtysa.
§ 31. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa
sprawuje wójt gminy i rada gminy.
2. Wójt zobowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
3. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy
urzędu gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach
organów sołectwa.
4. Sołtys powiadamia wójta o Zebraniu Wiejskim.
§ 32. 1. Organem kontroli wewnętrznej Zebrania
Wiejskiego jest Komisja Rewizyjna sołectwa.
2. Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę rzetelności i gospodarności rozchodów sołectwa, wnio-
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skuje corocznie o udzielenie sołtysowi absolutorium
za prawidłowość gospodarki finansowej.
3. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie sołtysa przez Zebranie
Wiejskie.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 33. 1. Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wójt gminy i rada gminy.
§ 34. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
przez Radę Gminy.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/144/09
Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 25 września 2009r.
Statut Sołectwa Drzewica
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Sołectwo Drzewica, zwane dalej w niniejszym statucie „sołectwem” jest jednostką pomocniczą gminy.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują
na obszarze sołectwa z mocy ustawy o samorządzie
gminnym oraz statutu Gminy Bytnica stanowią samorząd mieszkańców wsi.
3. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi:
sołectwo Drzewica.
4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej
a działalność społeczno - gospodarczą w granicach
określonych statutem jest prowadzona w ramach
osobowości prawnej gminy.
§ 2. Samorząd mieszkańców wsi sołectwo Drzewica działa na podstawie przepisów prawa,
a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym;
2) uchwały Nr XXV/132/09 Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie
zatwierdzenia statutu Gminy Bytnica;
3) niniejszego statutu.
§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Drzewica.
§ 4. 1. Zasady tworzenia, łączenia, podziału
i znoszenia sołectwa określa statut gminy.
2. Sołectwo ma zdolność sądową w sprawach
należących do kompetencji z mocy ustawy lub statutu nadanego przez radę gminy. Przez zdolność sądową należy rozumieć zdolność do występowania
przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania.
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Rozdział 2
Zakres działania i organizacja

§ 5. Podstawowym zadaniem sołectwa jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ogółu mieszkańców
sołectwa, a w szczególności w zakresie:
1) udziału w rozpatrywaniu spraw socjalno bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych
z miejscem zamieszkania;
2) organizowanie
i
wspólnych
zamieszkania;

samopomocy mieszkańców
prac
na
rzecz
miejsca

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;
4) współudział
w
budowie,
utrzymaniu,
konserwacji, remoncie wiejskich obiektów,
urządzeń
komunalnych
i
infrastruktury
technicznej,
socjalnych
i
kulturalno
–
oświatowych;
5) decydowaniu
w
sprawach
mienia
komunalnego powierzonego sołectwu, bieżące
korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego
zarządu.
§ 6. Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje
w szczególności przez:
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji.
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu
działania sołectwa, a w szczególności:
5) projektów
rozstrzygnięć
organów
gminy
w części dotyczącej planów zagospodarowania
przestrzennego sołectwa i jego realizacji;
6) planów zagospodarowania wsi;
7) przepisów prawa miejscowego;
8) możliwości
dostosowania
godzin
pracy
i
organizacji
placówek
handlowych,
usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych,
opiekuńczo - wychowawczych do potrzeb
mieszkańców wsi.
3. Występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza własne
możliwości sołectwa.
4. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectw.
5. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznej projektów
uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.
6. Ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.
§ 7. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt gminy w zależności od charakteru spra-
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wy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje
do rozpatrzenia na sesji rady gminy.

8) zgłaszanie wniosków na sesjach, zabieranie
głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem;

2. O sposobie załatwienia spraw informuje się
Zebranie Wiejskie lub sołtysa.

9) prowadzenie
całokształtu
i zarządu majątkiem sołectwa;

§ 8. 1. Sołectwa prowadza gospodarkę finansową w ramach środków wyodrębnionych w budżecie
gminy na fundusz sołecki.

10) uczestniczenie
w
naradach
zwoływanych okresowo przez wójta;

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych
w statutach tych jednostek.
§ 10. 1. Ustawowymi organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;

administracji
sołtysów

11) wyznaczanie zakresu prac oraz odbiór ich
wykonania dla osób skazanych na wykonanie
prac publicznych.
2. Wójt gminy zaprasza sołtysa do udziału w posiedzeniach, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa.
3. Na Zebraniach Wiejskich sołtys przekłada informacje o swojej działalności.

2) sołtys;
3) Rada Sołecka.
2. Zebranie Wiejskie może powoływać także
Komisję Rewizyjną składającą się z minimum
3 osób, określając zakres jej działania.
3. Kadencja Rady Sołeckiej, sołtysa i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa
4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych
organów.
§ 11. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie
jest Zebranie Wiejskie, które obejmuje wszystkich
stałych mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys, wspomagany przez Radę Sołecką.
Rozdział 3
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12. 1. Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego
grona sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwoływanym przez wójta gminy, nie później niż w 6 miesięcy
po wyborach do rady gminy.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. Rada gminy może ustanowić, że sołtysom
przysługują zryczałtowane diety za wykonywanie
przez nich obowiązków sołtysa.
§ 13. 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich;

3) działanie stosowne do wskazań Zebrania
Wiejskiego, rady gminy i wójta gminy;
4) realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego;
5) wpływanie na wykorzystanie aktywności
mieszkańców służącej poprawie gospodarki
i warunków życia w sołectwie;
6) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec
rady gminy i wójta oraz instytucji, organizacji,
osób fizycznych i prawnych;
sesjach

2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa, w szczególności następujących problemowych zadań:
1) szerokie współdziałanie z sołtysem w sprawach
opracowania projektów programów sołectwa,
planów
działań,
projektów
uchwał
przedstawianych Zebraniu Wiejskiemu;
2) inicjowaniu prac społecznych;
3) przygotowanie
i
przeprowadzenie
akcji
i konkursów mających na celu poprawę stanu
sanitarnego, porządku i estetyki wsi;
4) organizowanie mieszkańców do poprawy
ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego;
5) podejmowanie inicjatyw mających na celu
zapewnienie opieki, organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży,
6) organizowanie różnych form opieki społecznej,
pomocy
sąsiedzkiej
dla
mieszkańców
niepełnosprawnych,
dotkniętych
klęskami
żywiołowymi lub znajdujących się trudnej
sytuacji życiowej;
7) wnioskowanie w sprawach bieżących wsi.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się
w miarę potrzeb. Posiedzeniu przewodniczy sołtys.
Rozdział 4

2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

7) możliwość uczestniczenia w
gminy bez prawa głosowania;

§ 14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys
trwale współdziała z Rada Sołecką. Rada Sołecka
składa się z minimum 3 osób.

rady

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz
warunki ważności podejmowanych uchwał
§ 15. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
§ 16. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu;
3) na polecenie rady gminy lub wójta gminy.
§ 17. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
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istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy
w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty
w sołectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek rady
gminy lub wójta gminy winno odbyć się w terminie
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.
§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
Projekt porządku obrad winien być skonsultowany
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku
powstania trudności winien zwrócić się do przewodniczącego rady gminy lub wójta o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych,
lub pracownika urzędu gminy.
§ 19. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy
w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań,
wójt gminy wyznacza poszczególnych pracowników
urzędu gminy do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi
być większa od liczby głosów „przeciw”.
2. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania nad konkretną sprawą. Głosowanie
odbywa się w sposób jawny.
Rozdział 5
Tryb wyboru i odwołania sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być
wybrany sołtys i członkowie Rady Sołeckiej zwołuje
wójt gminy. W tym celu wójt określa miejsce, dzień,
godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego
zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwołaniu zebrania dla
wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. Dla dokonania ważnego wyboru (odwołania) sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana
jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory (odwołanie) w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory
(odwołania) jest obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
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głosowania.
§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej
wybierani (odwoływani) są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
§ 24. 1. Wybory (odwołanie) przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,
powołana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania tajnego;
3) ustalenie wyników głosowania;
4) ogłoszenie wyników głosowania;
5) sporządzenie protokółów o wynikach wyborów
(odwołania).
3. Protokół wyników wyborów (odwołania) podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów.
5. Za odwołanych uważa się wtedy gdy liczba
głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”.
§ 25. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
§ 26. 1. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią rady gminy.
2. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik zebrania, zostawia wybranego przez siebie kandydata, pozostałych wykreśla.
3. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne
niż ustalone i na których pozostawiono nazwiska
większej ilości kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
§ 27. 1. Sołtysi i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem
i mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed
upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się z obowiązków, naruszają postanowienia statutu, nie respektują uchwał Zebrania Wiejskiego oraz dopuszczają się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie może być podjęte po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia
sołtysa, wójt gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla
wyboru nowego sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie, zwołane przez
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sołtysa.

sołectwo Grabin.

§ 29. Kopia protokółów z Zebrań Wiejskich przekazywane są przez sołtysa do wójta.

4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej
a działalność społeczno - gospodarczą w granicach
określonych statutem jest prowadzona w ramach
osobowości prawnej gminy.

Rozdział 6
Nadzór nad sołectwem
§ 30. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje wójt gminy.

§ 2. Samorząd mieszkańców wsi sołectwo Grabin
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

2. Sołectwo powinno być skontrolowane co
najmniej raz w kadencji w obecności sołtysa.

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym;

§ 31. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa
sprawuje wójt gminy i rada gminy.

2) uchwały Nr XXV/132/09 Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminy Bytnica;

2. Wójt zobowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
3. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy
urzędu gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach
organów sołectwa.
4. Sołtys powiadamia wójta o Zebraniu Wiejskim.
§ 32. 1. Organem kontroli wewnętrznej Zebrania
Wiejskiego jest Komisja Rewizyjna sołectwa.
2. Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę rzetelności i gospodarności rozchodów sołectwa, wnioskuje corocznie o udzielenie sołtysowi absolutorium
za prawidłowość gospodarki finansowej.
3. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie sołtysa przez Zebranie
Wiejskie.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 33. 1. Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wójt gminy i rada gminy.
§ 34. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
przez Radę Gminy.
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/144/09
Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 25 września 2009r.
Statut Sołectwa Grabin
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Sołectwo Grabin, zwane dalej w niniejszym statucie „sołectwem” jest jednostką pomocniczą gminy.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują
na obszarze sołectwa z mocy ustawy o samorządzie
gminnym oraz statutu Gminy Bytnica stanowią samorząd mieszkańców wsi.
3. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi:

3) niniejszego statutu.
§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowości Grabin, Szklarka.
§ 4. 1. Zasady tworzenia, łączenia, podziału
i znoszenia sołectwa określa statut gminy.
2. Sołectwo ma zdolność sądową w sprawach
należących do kompetencji z mocy ustawy lub statutu nadanego przez radę gminy. Przez zdolność sądową należy rozumieć zdolność do występowania
przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania.
Rozdział 2
Zakres działania i organizacja
§ 5. Podstawowym zadaniem sołectwa jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ogółu mieszkańców
sołectwa, a w szczególności w zakresie:
6) udziału w rozpatrywaniu spraw socjalno bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych
z miejscem zamieszkania;
7) organizowanie
i
wspólnych
zamieszkania;

samopomocy mieszkańców
prac
na
rzecz
miejsca

8) kształtowanie zasad współżycia społecznego;
9) współudział
w
budowie,
utrzymaniu,
konserwacji, remoncie wiejskich obiektów,
urządzeń
komunalnych
i
infrastruktury
technicznej, socjalnych i kulturalno – oświatowych;
10) decydowaniu w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu, bieżące
korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego
zarządu.
§ 6. Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje
w szczególności przez:
1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji.
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu
działania sołectwa, a w szczególności:
1) projektów
rozstrzygnięć
organów
gminy
w części dotyczącej planów zagospodarowania
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Rozdział 3

2) planów zagospodarowania wsi;

Sołtys i Rada Sołecka

3) przepisów prawa miejscowego;

§ 12. 1. Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego
grona sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwoływanym przez wójta gminy, nie później niż w 6 miesięcy
po wyborach do rady gminy.

4) możliwości
dostosowania
godzin
pracy
i organizacji placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych,
opiekuńczo - wychowawczych do potrzeb
mieszkańców wsi.
3. Występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza własne
możliwości sołectwa.
4. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectw.
5. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznej projektów
uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.
6. Ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.
§ 7. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje
do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
2. O sposobie załatwienia spraw informuje się
Zebranie Wiejskie lub sołtysa.
§ 8. 1. Sołectwa prowadza gospodarkę finansową w ramach środków wyodrębnionych w budżecie
gminy na fundusz sołecki.
§ 9. 1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych
w statutach tych jednostek.
§ 10. 1. Ustawowymi organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) sołtys;
3) Rada Sołecka.
2. Zebranie Wiejskie może powoływać także
Komisję Rewizyjną składającą się z minimum
3 osób, określając zakres jej działania.
3. Kadencja Rady Sołeckiej, sołtysa i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa
4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych
organów.
§ 11. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie
jest Zebranie Wiejskie, które obejmuje wszystkich
stałych mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys, wspomagany przez Radę Sołecką.

2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. Rada gminy może ustanowić, że sołtysom
przysługują zryczałtowane diety za wykonywanie
przez nich obowiązków sołtysa.
§ 13. 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosowne do wskazań Zebrania
Wiejskiego, rady gminy i wójta gminy;
4) realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego;
5) wpływanie na wykorzystanie aktywności
mieszkańców służącej poprawie gospodarki
i warunków życia w sołectwie;
6) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec
rady gminy i wójta oraz instytucji, organizacji,
osób fizycznych i prawnych;
7) możliwość uczestniczenia w
gminy bez prawa głosowania;

sesjach

rady

8) zgłaszanie wniosków na sesjach, zabieranie
głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem;
9) prowadzenie
całokształtu
i zarządu majątkiem sołectwa;

administracji

10) uczestniczenie
w
naradach
zwoływanych okresowo przez wójta;

sołtysów

11) wyznaczanie zakresu prac oraz odbiór ich
wykonania dla osób skazanych na wykonanie
prac publicznych.
2. Wójt gminy zaprasza sołtysa do udziału w posiedzeniach, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa.
3. Na Zebraniach Wiejskich sołtys przekłada informacje o swojej działalności.
§ 14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys
trwale współdziała z Rada Sołecką. Rada Sołecka
składa się z minimum 3 osób.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa, w szczególności następujących problemowych zadań:
1) szerokie współdziałanie z sołtysem w sprawach
opracowania projektów programów sołectwa,
planów działań, projektów uchwał przedstawianych Zebraniu Wiejskiemu;
2) inicjowaniu prac społecznych;
3) przygotowanie
i
przeprowadzenie
akcji
i konkursów mających na celu poprawę stanu
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sanitarnego, porządku i estetyki wsi;
4) organizowanie mieszkańców do poprawy
ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego;
5) podejmowanie inicjatyw mających na celu
zapewnienie opieki, organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży,
6) organizowanie różnych form opieki społecznej,
pomocy
sąsiedzkiej
dla
mieszkańców
niepełnosprawnych,
dotkniętych
klęskami
żywiołowymi lub znajdujących się trudnej
sytuacji życiowej;
7) wnioskowanie w sprawach bieżących wsi.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się
w miarę potrzeb. Posiedzeniu przewodniczy sołtys.
Rozdział 4
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz
warunki ważności podejmowanych uchwał
§ 15. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
§ 16. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu;
3) na polecenie rady gminy lub wójta gminy.
§ 17. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy
w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty
w sołectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek rady
gminy lub wójta gminy winno odbyć się w terminie
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.
§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
Projekt porządku obrad winien być skonsultowany
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku
powstania trudności winien zwrócić się do przewodniczącego rady gminy lub wójta o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych,
lub pracownika urzędu gminy.
§ 19. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy
w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań,
wójt gminy wyznacza poszczególnych pracowników
urzędu gminy do kontaktów z sołectwem.
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§ 20. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi
być większa od liczby głosów „przeciw”.
2. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania nad konkretną sprawą. Głosowanie
odbywa się w sposób jawny.
Rozdział 5
Tryb wyboru i odwołania sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być
wybrany sołtys i członkowie Rady Sołeckiej zwołuje
wójt gminy. W tym celu wójt określa miejsce, dzień,
godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego
zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwołaniu zebrania dla
wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. Dla dokonania ważnego wyboru (odwołania) sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana
jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory (odwołanie) w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory
(odwołania) jest obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej
wybierani (odwoływani) są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
§ 24. 1. Wybory (odwołanie) przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,
powołana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania tajnego;
3) ustalenie wyników głosowania;
4) ogłoszenie wyników głosowania;
5) sporządzenie protokółów o wynikach wyborów
(odwołania).
3. Protokół wyników wyborów (odwołania) podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów.
5. Za odwołanych uważa się wtedy gdy liczba
głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”.
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§ 25. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
§ 26. 1. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią rady gminy.
2. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik zebrania, zostawia wybranego przez siebie kandydata, pozostałych wykreśla.
3. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne
niż ustalone i na których pozostawiono nazwiska
większej ilości kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
§ 27. 1. Sołtysi i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem
i mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed
upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się z obowiązków, naruszają postanowienia statutu, nie respektują uchwał Zebrania Wiejskiego oraz dopuszczają się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie może być podjęte po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia
sołtysa, wójt gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla
wyboru nowego sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie, zwołane przez
sołtysa.
§ 29. Kopia protokółów z Zebrań Wiejskich przekazywane są przez sołtysa do wójta.
Rozdział 6
Nadzór nad sołectwem
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za prawidłowość gospodarki finansowej.
3. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie sołtysa przez Zebranie
Wiejskie.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 33. 1. Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wójt gminy i rada gminy.
§ 34. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
przez Radę Gminy.
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/144/09
Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 25 września 2009r.
Statut Sołectwa Gryżyna
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Sołectwo Gryżyna, zwane dalej w niniejszym statucie „sołectwem” jest jednostką pomocniczą gminy.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują
na obszarze sołectwa z mocy ustawy o samorządzie
gminnym oraz statutu Gminy Bytnica stanowią samorząd mieszkańców wsi.
3. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi:
sołectwo Gryżyna.
4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej
a działalność społeczno - gospodarczą w granicach
określonych statutem jest prowadzona w ramach
osobowości prawnej gminy.

§ 30. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje wójt gminy.

§ 2. Samorząd mieszkańców wsi sołectwo Gryżyna działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

2. Sołectwo powinno być skontrolowane co
najmniej raz w kadencji w obecności sołtysa.

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym;

§ 31. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa
sprawuje wójt gminy i rada gminy.

2) uchwały Nr XXV/132/09 Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie
zatwierdzenia statutu Gminy Bytnica;

2. Wójt zobowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
3. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy
urzędu gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach
organów sołectwa.
4. Sołtys powiadamia wójta o Zebraniu Wiejskim.
§ 32. 1. Organem kontroli wewnętrznej Zebrania
Wiejskiego jest Komisja Rewizyjna sołectwa.
2. Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę rzetelności i gospodarności rozchodów sołectwa, wnioskuje corocznie o udzielenie sołtysowi absolutorium

3) niniejszego statutu.
§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Gryżyna.
§ 4. 1. Zasady tworzenia, łączenia, podziału
i znoszenia sołectwa określa statut gminy.
2. Sołectwo ma zdolność sądową w sprawach
należących do kompetencji z mocy ustawy lub statutu nadanego przez radę gminy. Przez zdolność sądową należy rozumieć zdolność do występowania
przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania.
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Rozdział 2
Zakres działania i organizacja
§ 5. Podstawowym zadaniem sołectwa jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ogółu mieszkańców
sołectwa, a w szczególności w zakresie:
1) udziału w rozpatrywaniu spraw socjalno bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych
z miejscem zamieszkania;
2) organizowanie
i
wspólnych
zamieszkania;

samopomocy mieszkańców
prac
na
rzecz
miejsca

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;
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wy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje
do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
2. O sposobie załatwienia spraw informuje się
Zebranie Wiejskie lub sołtysa.
§ 8. 1. Sołectwa prowadza gospodarkę finansową w ramach środków wyodrębnionych w budżecie
gminy na fundusz sołecki.
§ 9. 1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych
w statutach tych jednostek.
§ 10. 1. Ustawowymi organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) sołtys;

4) współudział
w
budowie,
utrzymaniu,
konserwacji, remoncie wiejskich obiektów,
urządzeń
komunalnych
i
infrastruktury
technicznej, socjalnych i kulturalno – oświatowych;

2. Zebranie Wiejskie może powoływać także
Komisję Rewizyjną składającą się z minimum
3 osób, określając zakres jej działania.

5) decydowaniu w sprawach mienia komunalnego powierzonego sołectwu, bieżące
korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego
zarządu.

3. Kadencja Rady Sołeckiej, sołtysa i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa
4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych
organów.

§ 6. Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje
w szczególności przez:

§ 11. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie
jest Zebranie Wiejskie, które obejmuje wszystkich
stałych mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.

1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji.
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu
działania sołectwa, a w szczególności:
1) projektów
rozstrzygnięć
organów
gminy
w części dotyczącej planów zagospodarowania
przestrzennego sołectwa i jego realizacji;
2) planów zagospodarowania wsi;
3) przepisów prawa miejscowego;
4) możliwości
dostosowania
godzin
pracy
i organizacji placówek handlowych, usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych,
opiekuńczo - wychowawczych do potrzeb
mieszkańców wsi.
3. Występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza własne
możliwości sołectwa.
4. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectw.
5. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznej projektów
uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.
6. Ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.
§ 7. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt gminy w zależności od charakteru spra-

3) Rada Sołecka.

2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys, wspomagany przez Radę Sołecką.
Rozdział 3
Sołtys i Rada Sołecka
§ 12. 1. Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego
grona sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwoływanym przez wójta gminy, nie później niż w 6 miesięcy
po wyborach do rady gminy.
2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. Rada gminy może ustanowić, że sołtysom
przysługują zryczałtowane diety za wykonywanie
przez nich obowiązków sołtysa.
§ 13. 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;
3) działanie stosowne do wskazań Zebrania
Wiejskiego, rady gminy i wójta gminy;
4) realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego;
5) wpływanie na wykorzystanie aktywności
mieszkańców służącej poprawie gospodarki
i warunków życia w sołectwie;
6) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec
rady gminy i wójta oraz instytucji, organizacji,
osób fizycznych i prawnych;
7) możliwość uczestniczenia w
gminy bez prawa głosowania;

sesjach

rady
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8) zgłaszanie wniosków na sesjach, zabieranie
głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem;

istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy
w roku.

9) prowadzenie
całokształtu
i zarządu majątkiem sołectwa;

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty
w sołectwie.

administracji

10) uczestniczenie
w
naradach
zwoływanych okresowo przez wójta;

sołtysów

11) wyznaczanie zakresu prac oraz odbiór ich
wykonania dla osób skazanych na wykonanie
prac publicznych.
2. Wójt gminy zaprasza sołtysa do udziału w posiedzeniach, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa.
3. Na Zebraniach Wiejskich sołtys przekłada informacje o swojej działalności.
§ 14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys
trwale współdziała z Rada Sołecką. Rada Sołecka
składa się z minimum 3 osób.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa, w szczególności następujących problemowych zadań:
1) szerokie współdziałanie z sołtysem w sprawach
opracowania projektów programów sołectwa,
planów
działań,
projektów
uchwał
przedstawianych Zebraniu Wiejskiemu;
2) inicjowaniu prac społecznych;
3) przygotowanie i przeprowadzenie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu
sanitarnego, porządku i estetyki wsi;
4) organizowanie mieszkańców do poprawy
ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego;
5) podejmowanie inicjatyw mających na celu
zapewnienie opieki, organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży,
6) organizowanie różnych form opieki społecznej,
pomocy
sąsiedzkiej
dla
mieszkańców
niepełnosprawnych,
dotkniętych
klęskami
żywiołowymi lub znajdujących się trudnej
sytuacji życiowej;
7) wnioskowanie w sprawach bieżących wsi.
2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się
w miarę potrzeb. Posiedzeniu przewodniczy sołtys.
Rozdział 4
Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz
warunki ważności podejmowanych uchwał
§ 15. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
§ 16. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu;
3) na polecenie rady gminy lub wójta gminy.
§ 17. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek rady
gminy lub wójta gminy winno odbyć się w terminie
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.
§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
Projekt porządku obrad winien być skonsultowany
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku
powstania trudności winien zwrócić się do przewodniczącego rady gminy lub wójta o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych,
lub pracownika urzędu gminy.
§ 19. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy
w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań,
wójt gminy wyznacza poszczególnych pracowników
urzędu gminy do kontaktów z sołectwem.
§ 20. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi
być większa od liczby głosów „przeciw”.
2. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania nad konkretną sprawą. Głosowanie
odbywa się w sposób jawny.
Rozdział 5
Tryb wyboru i odwołania sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być
wybrany sołtys i członkowie Rady Sołeckiej zwołuje
wójt gminy. W tym celu wójt określa miejsce, dzień,
godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego
zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwołaniu zebrania dla
wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. Dla dokonania ważnego wyboru (odwołania) sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana
jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory (odwołanie) w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory
(odwołania) jest obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
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głosowania.

sołtysa.

§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej
wybierani (odwoływani) są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.

§ 29. Kopia protokółów z Zebrań Wiejskich przekazywane są przez sołtysa do wójta.

§ 24. 1. Wybory (odwołanie) przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,
powołana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

§ 30. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje wójt gminy.

2. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania tajnego;
3) ustalenie wyników głosowania;
4) ogłoszenie wyników głosowania;
5) sporządzenie protokółów o wynikach wyborów
(odwołania).
3. Protokół wyników wyborów (odwołania) podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.

Rozdział 6
Nadzór nad sołectwem

2. Sołectwo powinno być skontrolowane co
najmniej raz w kadencji w obecności sołtysa.
§ 31. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa
sprawuje wójt gminy i rada gminy.
2. Wójt zobowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
3. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy
urzędu gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach
organów sołectwa.
4. Sołtys powiadamia wójta o Zebraniu Wiejskim.

4. Za wybranych uważa się tych kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów.

§ 32. 1. Organem kontroli wewnętrznej Zebrania
Wiejskiego jest Komisja Rewizyjna sołectwa.

5. Za odwołanych uważa się wtedy gdy liczba
głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”.

2. Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę rzetelności i gospodarności rozchodów sołectwa, wnioskuje corocznie o udzielenie sołtysowi absolutorium
za prawidłowość gospodarki finansowej.

§ 25. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
§ 26. 1. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią rady gminy.
2. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik zebrania, zostawia wybranego przez siebie kandydata, pozostałych wykreśla.
3. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne
niż ustalone i na których pozostawiono nazwiska
większej ilości kandydatów niż miejsc do obsadzenia.

3. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie sołtysa przez Zebranie
Wiejskie.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 33. 1. Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wójt gminy i rada gminy.
§ 34. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
przez Radę Gminy.
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIX/144/09
Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 25 września 2009r.

§ 27. 1. Sołtysi i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem
i mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed
upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się z obowiązków, naruszają postanowienia statutu, nie respektują uchwał Zebrania Wiejskiego oraz dopuszczają się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.

Statut Sołectwa Struga

2. Odwołanie może być podjęte po wysłuchaniu
zainteresowanego.

§ 1. 1. Sołectwo Struga, zwane dalej w niniejszym
statucie „sołectwem” jest jednostką pomocniczą
gminy.

§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia
sołtysa, wójt gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla
wyboru nowego sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie, zwołane przez

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują
na obszarze sołectwa z mocy ustawy o samorządzie
gminnym oraz statutu Gminy Bytnica stanowią samorząd mieszkańców wsi.
3. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi:
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sołectwo Struga.

przestrzennego sołectwa i jego realizacji;

4. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej
a działalność społeczno - gospodarczą w granicach
określonych statutem jest prowadzona w ramach
osobowości prawnej gminy.
§ 2. Samorząd mieszkańców wsi sołectwo Struga
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym;
2) uchwały Nr XXV/132/09 Rady Gminy w Bytnicy
z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie
zatwierdzenia statutu Gminy Bytnica;
3) niniejszego statutu.
§ 3. Teren działania sołectwa obejmuje miejscowość Struga.
§ 4. 1. Zasady tworzenia, łączenia, podziału
i znoszenia sołectwa określa statut gminy.
2. Sołectwo ma zdolność sądową w sprawach
należących do kompetencji z mocy ustawy lub statutu nadanego przez radę gminy. Przez zdolność sądową należy rozumieć zdolność do występowania
przed sądem jako strona lub uczestnik postępowania.
Rozdział 2
Zakres działania i organizacja
§ 5. Podstawowym zadaniem sołectwa jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb ogółu mieszkańców
sołectwa, a w szczególności w zakresie:
1) udziału w rozpatrywaniu spraw socjalno bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej,
sportu, wypoczynku i innych związanych
z miejscem zamieszkania;
2) organizowanie
i
wspólnych
zamieszkania;

Poz. 1569

samopomocy mieszkańców
prac
na
rzecz
miejsca

3) kształtowanie zasad współżycia społecznego;

2) planów zagospodarowania wsi;
3) przepisów prawa miejscowego;
4) możliwości
dostosowania
godzin
pracy
i
organizacji
placówek
handlowych,
usługowych, opieki zdrowotnej, kulturalnych,
opiekuńczo - wychowawczych do potrzeb
mieszkańców wsi.
3. Występowanie do organów gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza własne
możliwości sołectwa.
4. Współpracę z radnymi z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów
oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących sołectw.
5. Współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznej projektów
uchwał rady gminy w sprawach o podstawowym
znaczeniu dla mieszkańców sołectwa.
6. Ustalenie zadań dla sołtysa do realizacji między Zebraniami Wiejskimi.
§ 7. 1. Uchwały i opinie Zebrania Wiejskiego sołtys przekazuje wójtowi gminy.
2. Wójt gminy w zależności od charakteru sprawy, załatwia je we własnym zakresie lub przekazuje
do rozpatrzenia na sesji rady gminy.
2. O sposobie załatwienia spraw informuje się
Zebranie Wiejskie lub sołtysa.
§ 8. 1. Sołectwa prowadza gospodarkę finansową w ramach środków wyodrębnionych w budżecie
gminy na fundusz sołecki.
§ 9. 1. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów gminy na zasadach określonych
w statutach tych jednostek.
§ 10. 1. Ustawowymi organami sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie;
2) sołtys;

4) współudział
w
budowie,
utrzymaniu,
konserwacji, remoncie wiejskich obiektów,
urządzeń
komunalnych
i
infrastruktury
technicznej,
socjalnych
i
kulturalno
–
oświatowych;

2. Zebranie Wiejskie może powoływać także
Komisję Rewizyjną składającą się z minimum
3 osób, określając zakres jej działania.

5) decydowaniu
w
sprawach
mienia
komunalnego powierzonego sołectwu, bieżące
korzystanie z tego mienia w zakresie zwykłego
zarządu.

3. Kadencja Rady Sołeckiej, sołtysa i innych organów powołanych przez Zebranie Wiejskie trwa
4 lata i kończy się z momentem wyboru nowych
organów.

§ 6. Zadania określone w § 6 sołectwo realizuje
w szczególności przez:

§ 11. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie
jest Zebranie Wiejskie, które obejmuje wszystkich
stałych mieszkańców mających czynne prawo wyborcze.

1. Podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji.
2. Opiniowanie spraw należących do zakresu
działania sołectwa, a w szczególności:
1) projektów
rozstrzygnięć
organów
gminy
w części dotyczącej planów zagospodarowania

3) Rada Sołecka.

2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys, wspomagany przez Radę Sołecką.
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sanitarnego, porządku i estetyki wsi;

Sołtys i Rada Sołecka
§ 12. 1. Mieszkańcy sołectwa wybierają ze swego
grona sołtysa i Radę Sołecką. Wybór na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwoływanym przez wójta gminy, nie później niż w 6 miesięcy
po wyborach do rady gminy.

4) organizowanie mieszkańców do poprawy
ochrony przeciwpożarowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego;
5) podejmowanie inicjatyw mających na celu
zapewnienie opieki, organizowanie czasu
wolnego dzieci i młodzieży,

2. Pełnienie funkcji sołtysa ma charakter społeczny. Rada gminy może ustanowić, że sołtysom
przysługują zryczałtowane diety za wykonywanie
przez nich obowiązków sołtysa.

6) organizowanie różnych form opieki społecznej,
pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców niepełnosprawnych, dotkniętych klęskami żywiołowymi
lub znajdujących się trudnej sytuacji życiowej;

§ 13. 1. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:

7) wnioskowanie w sprawach bieżących wsi.

1) zwoływanie Zebrań Wiejskich;
2) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej;

Rozdział 4

3) działanie stosowne do wskazań Zebrania
Wiejskiego, rady gminy i wójta gminy;
4) realizacji uchwał Zebrania Wiejskiego;
5) wpływanie na wykorzystanie aktywności
mieszkańców służącej poprawie gospodarki
i warunków życia w sołectwie;
6) reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec
rady gminy i wójta oraz instytucji, organizacji,
osób fizycznych i prawnych;
7) możliwość uczestniczenia w
gminy bez prawa głosowania;

sesjach

rady

8) zgłaszanie wniosków na sesjach, zabieranie
głosu w dyskusji zgodnie z regulaminem;
9) prowadzenie
całokształtu
i zarządu majątkiem sołectwa;

administracji

10) uczestniczenie
w
naradach
zwoływanych okresowo przez wójta;

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się
w miarę potrzeb. Posiedzeniu przewodniczy sołtys.

sołtysów

11) wyznaczanie zakresu prac oraz odbiór ich
wykonania dla osób skazanych na wykonanie
prac publicznych.
2. Wójt gminy zaprasza sołtysa do udziału w posiedzeniach, na których rozpatruje się sprawy dotyczące bezpośrednio sołectwa.
3. Na Zebraniach Wiejskich sołtys przekłada informacje o swojej działalności.
§ 14. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań sołtys
trwale współdziała z Rada Sołecką. Rada Sołecka
składa się z minimum 3 osób.
2. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie działalności sołtysa, w szczególności następujących problemowych zadań:
1) szerokie współdziałanie z sołtysem w sprawach
opracowania projektów programów sołectwa,
planów działań, projektów uchwał przedstawianych Zebraniu Wiejskiemu;
2) inicjowaniu prac społecznych;
3) przygotowanie i przeprowadzenie akcji i konkursów mających na celu poprawę stanu

Zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich oraz
warunki ważności podejmowanych uchwał
§ 15. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa.
§ 16. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu;
3) na polecenie rady gminy lub wójta gminy.
§ 17. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy
w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego sołtys
podaje do wiadomości publicznej w sposób przyjęty
w sołectwie.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek rady
gminy lub wójta gminy winno odbyć się w terminie
7 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin
późniejszy.
§ 18. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni zgodnie z wymogami statutu.
2. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom.
3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na
podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.
Projekt porządku obrad winien być skonsultowany
z Radą Sołecką. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na zebraniu winny być należycie przygotowane. Obowiązkiem sołtysa jest zapewnienie referentów
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku
powstania trudności winien zwrócić się do przewodniczącego rady gminy lub wójta o pomoc, którzy wyznaczają w tym celu odpowiednich radnych,
lub pracownika urzędu gminy.
§ 19. W celu udzielenia sołtysowi stałej pomocy
w przygotowaniu materiałów i w organizacji zebrań,
wójt gminy wyznacza poszczególnych pracowników
urzędu gminy do kontaktów z sołectwem.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 120

– 6562 –

§ 20. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
większością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi
być większa od liczby głosów „przeciw”.
2. Zebranie może postanowić o przeprowadzeniu głosowania nad konkretną sprawą. Głosowanie
odbywa się w sposób jawny.
Rozdział 5
Tryb wyboru i odwołania sołtysa i Rady Sołeckiej
§ 21. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być
wybrany sołtys i członkowie Rady Sołeckiej zwołuje
wójt gminy. W tym celu wójt określa miejsce, dzień,
godzinę zebrania oraz wyznacza przewodniczącego
zebrania.
2. Postanowienie wójta o zwołaniu zebrania dla
wyboru sołtysa podaje się do wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania.
§ 22. Dla dokonania ważnego wyboru (odwołania) sołtysa i Rady Sołeckiej, na zebraniu wymagana
jest obecność co najmniej 1/5 uprawnionych mieszkańców.
O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory (odwołanie) w nowym terminie mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
Na zebraniu, na którym przeprowadza się wybory
(odwołania) jest obowiązek podpisania listy obecności przez uczestników zebrania uprawnionych do
głosowania.
§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej
wybierani (odwoływani) są w głosowaniu tajnym,
bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania.
§ 24. 1. Wybory (odwołanie) przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób,
powołana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania tajnego;
3) ustalenie wyników głosowania;
4) ogłoszenie wyników głosowania;
5) sporządzenie protokółów o wynikach wyborów
(odwołania).
3. Protokół wyników wyborów (odwołania) podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.
4. Za wybranych uważa się tych kandydatów,
którzy uzyskali największą liczbę głosów.
5. Za odwołanych uważa się wtedy gdy liczba

Poz. 1569

głosów „za” jest większa od liczby głosów „przeciw”.
§ 25. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowania dla dokonania wyboru sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków Rady Sołeckiej.
§ 26. 1. Karty do głosowania opatrzone są pieczęcią rady gminy.
2. Na karcie do głosowania uprawniony uczestnik zebrania, zostawia wybranego przez siebie kandydata, pozostałych wykreśla.
3. Nieważne są karty całkowicie przedarte, inne
niż ustalone i na których pozostawiono nazwiska
większej ilości kandydatów niż miejsc do obsadzenia.
§ 27. 1. Sołtysi i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem
i mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed
upływem kadencji, jeżeli nie wywiązują się z obowiązków, naruszają postanowienia statutu, nie respektują uchwał Zebrania Wiejskiego oraz dopuszczają się czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska.
2. Odwołanie może być podjęte po wysłuchaniu
zainteresowanego.
§ 28. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia
sołtysa, wójt gminy zwołuje Zebranie Wiejskie dla
wyboru nowego sołtysa.
2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej rady przeprowadza samodzielnie zebranie, zwołane przez
sołtysa.
§ 29. Kopia protokółów z Zebrań Wiejskich przekazywane są przez sołtysa do wójta.
Rozdział 6
Nadzór nad sołectwem
§ 30. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje wójt gminy.
2. Sołectwo powinno być skontrolowane co
najmniej raz w kadencji w obecności sołtysa.
§ 31. 1. Kontrolę nad działalnością sołectwa
sprawuje wójt gminy i rada gminy.
2. Wójt zobowiązany jest do czuwania, aby mienie sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenie.
3. Wójt i wyznaczeni przez niego pracownicy
urzędu gminy mają prawo żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa. Mogą ponadto uczestniczyć w posiedzeniach
organów sołectwa.
4. Sołtys powiadamia wójta o Zebraniu Wiejskim.
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§ 32. 1. Organem kontroli wewnętrznej Zebrania
Wiejskiego jest Komisja Rewizyjna sołectwa.
2. Komisja Rewizyjna prowadzi kontrolę rzetelności i gospodarności rozchodów sołectwa, wnioskuje corocznie o udzielenie sołtysowi absolutorium
za prawidłowość gospodarki finansowej.
3. Nie udzielenie absolutorium jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie sołtysa przez Zebranie
Wiejskie.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 33. 1. Zmiany statutu dokonuje rada gminy.
2. W przypadkach spornych postanowienia statutu interpretuje wójt gminy i rada gminy.
§ 34. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
przez Radę Gminy.
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UCHWAŁA NR XXIX/147/09
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 25 września 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za wyżywienie dziecka oraz opłat za zajęcia dodatkowe wykraczające poza
podstawę programową świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bytnica
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002r. z późn. zm.) oraz w związku
z art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy
w Bytnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Świadczenia Przedszkola Samorządowego
na terenie Gminy Bytnica w zakresie nauczania
i wychowania objętego podstawą programową wychowania przedszkolnego są bezpłatne.
§ 2. Świadczenia Przedszkola Samorządowego
na terenie Gminy Bytnica wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego
prowadzone są za odpłatnością.
§ 3. Świadczeniami, o których mowa w § 2, są:
1) zabawy konstrukcyjne rozwijające sprawność
manualną;
2) gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy
dziecka;
3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
4) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci;
5) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
ruchowy dziecka;
6) zabawy tematyczne, wspomagające
emocjonalny i społeczny dziecka.

rozwój

§ 4. Opłatę za świadczenia, o których mowa
w § 3, ustala się miesięcznie jako iloczyn stawki godzinowej wynoszącej 1,50zł za 1 godzinę zajęć po-

wyżej 5 godzin dziennie i liczby godzin korzystania
dziecka ze świadczeń, o których mowa w § 3.
§ 5. 1. Świadczenia za wyżywienie są odpłatne
w części odpowiadającej kosztom produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowania
posiłków, zwanym dalej „stawką żywieniową”.
2. Wysokość stawki żywieniowej, o której mowa
w ust. 1, oraz warunki korzystania ze stołówki ustala
dyrektor przedszkola w porozumieniu z Wójtem
Gminy Bytnica.
§ 6. Szczegółowy zakres realizowanych przez
Przedszkole Samorządowe na terenie Gminy Bytnica
świadczeń, o których mowa w § 3 i § 5, określa
umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.
§ 7. Postanowienia § 3 niniejszej uchwały nie dotyczą dzieci korzystających z usług świadczonych
przez Przedszkole Samorządowe na terenie Gminy
Bytnica z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XVIII/82/08 Rady
Gminy Bytnica z dnia 20 sierpnia 2008r. w sprawie
odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu Publicznym w Bytnicy i Budachowie.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bytnica.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła
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Załącznik
do uchwały Nr XXIX/147/09
Rady Gminy Bytnica
z dnia 25 września 2009r.

Umowa
o świadczenie usług
zawarta w dniu ........................... pomiędzy Zespołem Edukacyjnym w ………….…..….., reprezentowanym
przez dyrektora…………………………………., a Rodzicem/Opiekunem
prawnym/dziecka …………......................................................................................................., zamieszkałym
w ................................................... legitymującym się dowodem osobistym seria …………..…...................
Nr …....................... wydanym przez …….............................................................., o świadczenie usług dla dziecka/dzieci.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 1. 1. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku/dzieciom:
1) fachowej opieki dydaktyczno - wychowawczej;
2) bezpłatnego realizowania podstawy programowej wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002r. (Dz. U. z 2006r. Nr 228, poz. 1669) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
3) bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola.
2. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia.
3. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym realizowanie podstawy
programowej, tj.:
1) zabawy konstrukcyjne rozwijające sprawność manualną;
2) gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy dziecka;
3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
4) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci;
5) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka;
6) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
4. Przedszkole realizuje 5 godzinną podstawę programowa w godzinach określonych w statucie przedszkola.
§ 2. Zasady organizacji pracy przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa statut przedszkola.
§ 3. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka oświadczają, że jego dziecko korzystać będzie z:
1) z usług przedszkola w okresie od ……….................................. do….…….............................. w godz. od
............................. do ...................................;
2) wyżywienia w ilości ......................... posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad, podwieczorek.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się do odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub
przez osobę upoważnioną w zadeklarowanej w ust. 1 pkt 1 godzinie.
§ 4. 1. Odpłatność za korzystanie z przedszkola składa się z dwóch części:
1) pierwsza część to odpłatność za korzystanie ze świadczeń wykraczających poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego takich jak:
-

zabawy konstrukcyjne rozwijające sprawność manualną,

-

- gry i zabawy wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

-

gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem,

-

zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci,

-

gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

-

zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;
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2) druga część to odpłatność za wyżywienie.
2. W czasie podpisywania umowy wysokość odpłatności za świadczenia wynosi …………….……... zł
(słownie: .................................................................. zł) za każdy miesiąc, w tym:
1) odpłatność za korzystanie ze świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego zgodnie z § 4 uchwałą Nr ………….…….. Rady Gminy w Bytnicy z dnia …….……..…
wynosi:.......................................;
2) opłata za wyżywienie (wsad do kotła) w kwocie ................................................... zł ustalona przez Dyrektora Zespołu Edukacyjnego wspólnie z radą rodziców.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązują się do płacenia z góry comiesięcznej odpłatności za korzystanie z przedszkola począwszy od dnia ............................................ w terminie do 10 każdego miesiąca.
5. W przypadku zawarcia umowy w trakcie miesiąca, opłaty za korzystanie z przedszkola naliczane będą
proporcjonalnie od dnia zawarcia umowy.
6. Ustalona wyżej wysokość odpłatności za świadczenia ulegają zmianie w wysokości i w terminach
określonych przez radę gminy lub Dyrektora Zespołu Edukacyjnego, po zawiadomieniu rodziców o dokonanych zmianach zasad odpłatności za korzystanie z przedszkola. Zmiana opłaty następuje z dniem wprowadzenia zmiany.
7. Zmiana wysokości kosztów i opłat nie wymaga zmiany niniejszej umowy.
8. Opłata za korzystanie z przedszkola płatna jest na konto ...................................................... lub w kasie
Zespołu Edukacyjnego.
§ 5. 1. Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości dziennej stawki
żywieniowej za każdy dzień, przy czym za pierwszy dzień rozumie się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola.
2. W przypadku wcześniejszego, co najmniej jednodniowego, zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu, zwraca się koszt dziennej stawki żywieniowej od pierwszego dnia nieobecności.
§ 6. Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w wysokości odsetek ustawowych.
§ 7. 1. Za nie wykonanie obowiązku odbioru dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola, przedszkole nalicza umowną karą pieniężną w wysokości 30zł (trzydzieści złotych) za każda rozpoczętą godzinę pobytu
dziecka w przedszkolu.
2. Należność z tytułu kary umownej powinna być uiszczona w pierwszym terminie wnoszenia opłat za
korzystanie z usług przedszkola.
§ 8. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wypowiedzieć w formie pisemnej umowę w każdym czasie.
Wniesione opłaty wymienione w § 4 ust. 2 pkt 2 za miesiąc, w którym następuje rozwiązanie umowy podlegają zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania dziecka do przedszkola w danym miesiącu.
2. Przedszkole może wypowiedzieć umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia w przypadku:
1) zalegania z opłatami za usługi przedszkola za okres 1 miesiąca;
2) innych przyczyn określonych w statucie przedszkola;
3) zalegania z opłatami z tytułu kary umownej określonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.
5. W przypadku określonym w ust. 2 pkt 1, przedszkole jest upoważnione do wystąpienia przed właściwy
sąd z powództwem o zwrot nie uiszczonej należności, powiększonej o należne odsetki ustawowe.
§ 9. 1. Umowa została zawarta na okres: od dnia ......................................... do dnia ..............................
2. Zmiana warunków umowy z wyłączeniem § 4 wymaga zgody obu stron i wymaga formy pisemnej.
§ 10. W sprawach nie unormowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o systemie oświaty i statutu przedszkola.
§ 11. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Rodzice (opiekunowie prawni)
..................................................................
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UCHWAŁA NR 268/5/XXXII/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 28 września 2009r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie
miejscowości Wilkowisko, gmina Iłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1)
oraz art. 8 ust. 1, art. 7 ust. 3 oraz art. 10 ust. 1 - 3
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
z późn. zm.2) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu
Żagańskiego, uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Pozbawia się drogi wymienione poniżej
kategorii drogi gminnej w części:
1) drogi gminnej o numerze 001860F na odcinku
części działki Nr 1/1 – od granicy z działką 19 do
końca działki Nr 241,
2) drogi gminnej o numerze 001862F na odcinku
części działki 86 - od granicy z działką 110/2 do
końca działki Nr 87.
2. Części dróg pozbawione kategorii dróg gminnych, wymienione w ust. 1 stają się drogami wewnętrznymi.
§ 2. Przebieg dróg gminnych na terenie miejscowości Wilkowisko, Gmina Iłowa, przedstawiono
graficznie w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Mając na uwadze zmiany wprowadzone
w § 1, w uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 40/4/VI/03 z dnia 13 marca 2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2003r. Nr 22, poz. 416 z późn. zm.)
w załączniku Nr 1 do uchwały „Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych” pkt. IX. otrzymuje
następujące brzmienie:

"IX. Wieś Wilkowisko
1) droga - działka Nr 1/1 na odcinku od działki
Nr 68 do końca działki Nr 19 oraz działka Nr 19
2) droga - działka Nr 86 na odcinku od działki
Nr 118/1 do końca działki Nr 110/2
3) droga - działka Nr 122/1
4) droga - działka Nr 27. "
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
_____________________________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52,
poz. 420.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381,
z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 86, poz. 720.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 120

– 6567 –

Poz. 1571

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 268/5/XXXII/09
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 28 września 2009r.
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UCHWAŁA NR 269/5/XXXII/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 28 września 2009r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenie ich przebiegu na terenie miejscowości Czyżówek, gmina Iłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) oraz art. 8 ust. 1, art. 7 ust. 2 i ust. 3 oraz
art. 10 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.2) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Żagańskiego,
uchwala się co następuje:

ły „Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg
gminnych” pkt. III. otrzymuje następujące brzmienie:

§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej
drogę o numerze 001825F położoną na działce
Nr 21.

3) droga - działka Nr 78/2 oraz działka Nr 21/2
bez odcinka między działkami Nr 63/2 i Nr 43,

§ 2. 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej
część drogi o numerze 001826F położoną na odcinku działki Nr 96 – od granicy z działką Nr 88/3
do końca działki Nr 103/3.

5) droga - działka Nr 267 oraz działka Nr 297/2
od granicy działki Nr 267 do końca działki
Nr 308/18,

2. Część drogi pozbawiona kategorii drogi
gminnej, wymieniona w ust. 1 staje się drogą
wewnętrzną.
§ 3. Zalicza się do kategorii dróg gminnych
drogi położone na następujących działkach:
1) droga - działka Nr 78/2, działka Nr 21/2 bez
odcinka między działkami Nr 63/2 i Nr 43,
2) droga - działka Nr 78/5,
3) droga - działka Nr 267, działka Nr 297/2 od
granicy działki Nr 267 do końca działki
Nr 308/18,
4) droga - działka Nr 239 od granicy działki
Nr 268 do końca działki Nr 1000,
5) droga - działka Nr 1628, działka Nr 20/1 od
granicy działki Nr 21 do końca działki
Nr 1629.
§ 4. Przebieg dróg gminnych na terenie miejscowości Czyżówek, Gmina Iłowa, przedstawiono
graficznie w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 5. Mając na uwadze zmiany wprowadzone
w § 1 - § 3, w uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 40/4/VI/03 z dnia 13 marca 2003r. w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii gminnych (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2003r. Nr 22, poz. 416 z późniejszymi zmianami) w załączniku Nr 1 do uchwa-

"III. Wieś Czyżówek
1) droga - działka Nr 26,
2) droga - działka Nr 96 na odcinku od działki
Nr 78/1 do końca działki Nr 88/3,

4) droga - działka Nr 78/5,

6) droga - działka Nr 239 na odcinku od granicy
z działką Nr 268 do końca działki Nr 1000,
7) droga - działka Nr 1628 oraz Nr 20/1 na odcinku od granicy z działką Nr 21 do końca
działki Nr 1629. "
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
__________________________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r.
Nr 52, poz. 420.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381,
z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 86, poz. 720.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 269/5/XXXII/09
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 28 września 2009r.
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UCHWAŁA NR 270/5/XXXII/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 28 września 2009r.
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej oraz ustalenie przebiegu dróg gminnych na terenie
miejscowości Borowe, gmina Iłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.2)
po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Żagańskiego, uchwala się co następuje:

6) droga - działka Nr 479/2,

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych
drogę położoną na działce Nr 518.

10) droga - działka Nr 518. "

§ 2. Do kategorii dróg gminnych zalicza się
drogę położona na działce Nr 523 która stanowić
będzie przedłużenie istniejącej drogi gminnej
Nr 001850F.
§ 3. Przebieg dróg gminnych na terenie miejscowości Borowe, Gmina Iłowa, przedstawiono
graficznie w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Mając na uwadze zmiany wprowadzone
w § 1 i w § 2, w uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 40/4/VI/03 z dnia 13 marca 2003r. w sprawie
zaliczenia dróg do kategorii gminnych (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2003r. Nr 22, poz. 416) w załączniku Nr 1 do uchwały „Wykaz dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych” pkt. VII. otrzymuje następujące brzmienie:
"VII. Wieś Borowe
1) droga - działka Nr 31 na odcinku od granicy
z działką Nr 98 do końca działki Nr 10/1,
2) droga - działka Nr 10/1 na odcinku od granicy
z działką Nr 31 do końca działki Nr 2/8,
3) droga - działka Nr 158 i działka Nr 153,
4) droga - działka Nr 155/1 na odcinku od granicy z działką Nr 153 do końca działki Nr 134/5,
5) droga - działka Nr 385/2 na odcinku od granicy z działką Nr 385/1 do końca działki
Nr 200/4,

7) droga - działka 454 i działka Nr 523,
8) droga - działka Nr 99 na odcinku od granicy
z działką Nr 385/2 do końca działki Nr 31,
9) droga - działka Nr 440 na odcinku od granicy
z działką Nr 385/2 do końca działki Nr 519,
2. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 264/5/XXXI/09 z dnia 7 września 2009r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg
gminnych, zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych oraz ustalenie ich przebiegu na terenie
miejscowości Borowe, gmina Iłowa, skreśla się
załącznik do uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
____________________________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r.
Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381,
z 2008r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101 i Nr 86 poz. 720.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 270/5/XXXII/09
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 28 września 2009r.

73

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 120

– 6572 –

Poz. 1574, 1575

1574
15 74

UCHWAŁA NR XXVII/3/09
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi krajowej łączącej drogę powiatową Nr 1064F,
ul. Żelazna w Żaganiu z obwodnicą m. Żagania w ciągu drogi krajowej Nr 12 do kategorii dróg
powiatowych
Na podstawie art. 6a ust. 2 oraz art. 10 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg powiatowych
nowo wybudowany odcinek drogi krajowej Nr 12
o długości 383,22mb, stanowiący połączenie drogi
powiatowej Nr 1064F, ul. Żelazna w Żaganiu, z obwodnicą m. Żagania w ciągu drogi krajowej Nr 12.

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Zarządowi Powiatu Żagańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Bronisław Martynowicz
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UCHWAŁA NR XXVII/4/09
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
i niepublicznych placówek prowadzonych na terenie powiatu żagańskiego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

6) nazwę i adres banku wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być
przekazywana dotacja.

§ 1. 1. Dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej będącej podmiotem prowadzącym szkołę
lub placówkę.

§ 3. Wniosek o udzielenie dotacji dla placówek
powinien zawierać:

2. Wniosek należy złożyć do Zarządu Powiatu za
pośrednictwem Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury
Fizycznej i Turystyki, nie później niż do 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
§ 2. Wniosek o udzielenie dotacji dla szkoły powinien zawierać następujące dane:
1) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
2) datę rozpoczęcia działalności szkoły;
3) numer i datę decyzji nadającej uprawnienia
szkoły publicznej;
4) planowaną liczbę uczniów w okresie od stycznia do sierpnia oraz od września do grudnia;
5) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie uczniów;

1) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
2) planowaną liczbę wychowanków;
3) nazwę i adres banku wraz ze wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być
przekazywana dotacja.
§ 4. 1. Podstawą obliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych jest
kwota przysługująca na każdego ucznia w wysokości
50% ustalonych w budżecie wydatków bieżących
ponoszonych w szkołach publicznych tego samego
typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia.
W przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone
przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie
szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
2. Dotacje dla placówek niepublicznych są przyznawane w wysokości ustalonej w budżecie powiatu.
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3. Dotacje są przekazywane w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na
rachunek bankowy szkoły lub placówki.
§ 5. 1. Rozliczenie dotacji udzielonej szkole następuje do 15 dnia po upływie każdego miesiąca
rozliczeniowego, z tym, że rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień danego roku powinno nastąpić nie
później, niż do 30 grudnia tego roku (decyduje data
wpływu w starostwie).
2. Rozliczenie udzielonej dotacji za dany miesiąc
powinno zawierać wyszczególnienie dokonanych
wydatków w ramach kwoty udzielonej dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Do rozliczenia
należy dołączyć kserokopie faktur potwierdzonych
za zgodność z oryginałem, na których w opisie pojawi się informacja „Płatne ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Żaganiu w wysokości: ………………..”. Kserokopia faktury nie zostanie przyjęta, jeżeli nie będzie:
1) sprawdzona pod względem merytorycznym;
2) sprawdzona pod względem formalnym;
3) nie będzie na niej uwidoczniona klasyfikacja
budżetowa - (dział, rozdział i §);
4) nie będzie określenia trybu w jakim dokonano
zamówienia publicznego.
3. Sprawozdanie z otrzymania i wykorzystania
dotacji za dany rok osoba prowadząca szkołę lub
placówkę przekazuje zarządowi powiatu za pośrednictwem Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 20 stycznia następnego roku za rok poprzedni,
z wyszczególnieniem kwoty otrzymanej i wykorzystanej dotacji zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
§ 6. 1. Dotację udzieloną szkole lub placówce cofa się w przypadku zaprzestania przez nie działalności. Dotacja ulega zawieszeniu w przypadku nie dostarczeniu do starostwa w ustalonym w § 5 pkt 1
terminie stosownego rozliczenia.
2. Dotację dla szkoły cofa się także w przypadku
cofnięcia uprawnień szkoły publicznej.
§ 7. 1. Dotację udzieloną szkole lub placówce
wstrzymuje się w przypadku niedopełnienia warunków rozliczenia określonych w § 5.
2. W ciągu roku budżetowego nie zwiększa się
dotacji w przypadku zwiększenia się liczby uczniów
lub wychowanków.
3. Dotacja udzielona szkole lub placówce ulega
zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego w przypadku zmniejszenia się faktycznego stanu liczebnego
uczniów w stosunku do liczby przyjętej do obliczenia
wysokości dotacji.
4. Stan uczniów w szkole lub placówce na
4 dzień każdego miesiąca przyjmuje się do obliczenia wysokości dotacji na dany miesiąc. Powyższą
informację przekazuje się do starostwa w terminie do
10 dnia danego miesiąca (decyduje data wpływu
pisma do starostwa).

Poz. 1575

§ 8. 1. Szkoła lub placówka jest zobowiązana do
prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych
na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2004r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Szkoła lub placówka zobowiązana jest do
składania stosowych sprawozdań do Głównego
Urzędu Statystycznego w terminie i na zasadach
określonych w innych przepisach a kserokopie tych
sprawozdań z potwierdzeniem złożenia ich w GUSie przekazywać niezwłocznie do Starostwa Powiatowego w Żaganiu oo Wydziału Oświaty.
3. Szkoła lub placówka zobowiązana jest do
przedkładania sprawozdania w ramach Systemu
Informacji Oświatowej.
§ 9. 1. Zarząd powiatu lub osoby przez niego
upoważnione mają prawo do przeprowadzania kontroli w dotowanych placówkach.
2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie zarządzenia wydanego przez Starostę Żagańskiego.
3. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie kontrolowanego, lub kontrolowany dostarcza określone
przez kontrolującego dokumenty do siedziby Starostwa Żagańskiego.
4. Kontroli podlega przede wszystkim zgodność
ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych
w rozliczeniu oraz zgodności wydatków środków
finansowych, na które została przyznana dotacja.
5. W ramach kontroli upoważnione osoby mogą
badać dokumenty i inne nośniki informacji, które
maja lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wydatkowania dotacji oraz żądać udzielenia
ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wydatkowanych środków.
6. Dotowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty
i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień
i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
§ 10. 1. Dotacje pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, stwierdzone w wyniku kontroli
podlegają zwrotowi wraz z odsetkami jak od zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub nienależnego
pobrania dotacji.
2. W przypadku stwierdzenia konieczności zwrotu pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości
dotacji wypłacanie należnej dotacji zostanie
wstrzymane do chwili zwrotu tych środków.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XVII/6/04 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 28 maja 2004r. w sprawie
trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół
i placówek oświatowych.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Poz. 1575

Województwa Lubuskiego, z mocą od dnia 1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Bronisław Martynowicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/4/09
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 15 września 2009r.

Pieczęć placówki
………………………………….
miejscowość i data

Zarząd Powiatu Żagańskiego
Wydział Oświaty, Kultury
Kultury Fizycznej i Turystyki
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
Rozliczenie
z wykonania otrzymanej dotacji za miesiąc ……………………………..
Lp.
1
2

Miesiąc

Liczba uczniów

Wysokość dotacji

Środki własne

Wykorzystanie dotacji w (zł)
§ wynagrodzenia osobowe pracowników
§ dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ składki na ubezpieczenie społeczne
§ składki na ubezpieczenia społeczne
§ składki na Fundusz Pracy
§ wpływy na PFRON
§ zakup materiałów i wyposażenia
§ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ zakup energii
§ zakup usług pozostałych
§ ……………………………………………………………….
§ ……………………………………………………………….
§ ……………………………………………………………….
§ ……………………………………………………………….

………………………………..
podpis
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/4/09
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 15 września 2009r.

Pieczęć placówki
………………………………….
miejscowość i data

Zarząd Powiatu Żagańskiego
Wydział Oświaty, Kultury
Kultury Fizycznej i Turystyki
ul. Dworcowa 39
68-100 Żagań
Sprawozdanie
z wykonania otrzymanej dotacji za rok …..…..
Lp.
1

Miesiąc
Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Liczba uczniów

Wysokość dotacji

Środki własne

Razem
2
Wykorzystanie dotacji (w zł)
§ wynagrodzenia osobowe pracowników
§ dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ składki na ubezpieczenie społeczne
§ składki na ubezpieczenia społeczne
§ składki na Fundusz Pracy
§ wpływy na PFRON
§ zakup materiałów i wyposażenia
§ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
§ zakup energii
§ zakup usług pozostałych
§ ……………………………………………………………….
§ ……………………………………………………………….
§ ……………………………………………………………….
§ ……………………………………………………………….

………………………………..
podpis
15 75

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 120

– 6576 –

Poz. 1576
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UCHWAŁA NR XXVII/5/09
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
w szkołach i palcówkach oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Żagański
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, dla
których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.

§ 1. Zasady stosuje się do nauczycieli szkół oraz
palcówek, dla których ustalony plan zajęć wynikających z planów nauczania lub organizacji pracy placówek jest różny w poszczególnych okresach roku
szkolnego, a spowodowane jest to:

2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 wymiar godzin zajęć różnych
w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać więcej niż ½ tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin.

1) odbywaniem
praktyki
zawodowej
uczniów szkół zawodowych;

przez

2) wcześniejszym zakończeniem zajęć w ostatnich
klasach szkół ponadgimnazjalnych;
3) przerwami w pracy placówek opiekuńczo - wychowawczych, dłuższymi niż dwa tygodnie.
§ 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których plan zajęć wynikający z planów
nauczania lub organizacji pracy placówek opiekuńczo - wychowawczych w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tego nauczyciela wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, zobowiązani są do realizowania w innych
okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru
tygodniowej liczby godzin zajęć, zwiększonego lub
zmniejszonego, aby średni wymiar zajęć nauczyciela
w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć nauczyciela,
określonemu w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zwana dalej Kartą Nauczyciela oraz uchwałą Rady Powiatu Żagańskiego
Nr XXVII/6/09 z dnia 15 września 2009r. w sprawie
tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących
kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów
pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których
mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady

3. Plan zajęć ustalony według zasad, o których
mowa w ust. 1, powinien być określany dla każdego
nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok
szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości
przed rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 3. 1. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w § 2 ust. 1.
2. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze zajęć, realizujących różny wymiar zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego, dyrektor określa średni wymiar godzin zajęć dla całego
okresu zatrudnienia.
§ 4. Przydzielone w planie organizacyjnym godziny zajęć, nie zrealizowane przez nauczyciela
z powodu choroby lub z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, traktuje się dla rocznego rozliczania
godzin jak godziny zajęć zrealizowane, z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.
§ 5. W przypadku rozwiązania z nauczycielem
stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na
który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie
z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin
zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym
że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje
prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć określonych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w uchwale
Rady Powiatu Żagańskiego Nr XXVII/6/09 z dnia
15 września 2009r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,
w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycie-
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li przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na
odległość, w szkołach i placówkach oświatowo –
wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański, a także za przepracowane
w tym okresie godziny ponadwymiarowe.
§ 6. 1. Średni wymiar godzin (Wśr) dla nauczyciela ustala się w planie organizacyjnym szkoły, placówki w rubryce „ godziny dla nauczyciela” i wylicza się w następujący sposób:
Wśr = K * Z/P
gdzie:
K - łączna tygodniowa liczba godzin zajęć danego
typu wynikająca z planu nauczania, planu organizacji szkoły, placówki.
Z - liczba tygodni zajęć wyliczona przy uwzględnieniu § 1.
P - podstawowy wymiar tygodni zajęć pracy szkoły,
placówki w danym roku szkolnym.
2. Średni wymiar godzin dla nauczyciela w danym
roku szkolnym wylicza się z dokładnością do 0,1 godziny.
3. Szczegółowe rozliczenie realizacji zajęć będzie
dokonywane przy wykorzystaniu schematu stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.

Poz. 1576

§ 7. 1. Rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dokonuje osoba wyznaczona
przez dyrektora szkoły, placówki lub sam nauczyciel
wypełniający formularz opracowany na podstawie
załącznika do niniejszego regulaminu i przedstawiony do akceptacji dyrektorowi szkoły i głównej księgowej.
2. Tryb i terminy dokonywania rozliczeń w trakcie roku szkolnego ustala dyrektor szkoły.
§ 8. Za prawidłowość rozliczania tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, odpowiada dyrektor szkoły.
§ 9. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
uchwała Rady Powiatu Żagańskiego Nr V/4/03 z dnia
19 lutego 2003r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach i palcówkach oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Żagański.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Bronisław Martynowicz
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Załącznik
do uchwały Nr XXVII/5/09
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 15 września 2009r.

Rozliczenie realizacji zajęć w roku szkolnym 200………/201…….. w miesiącu ……………..
Tydzień
od - do

Realizacja
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Inne
Piątek

Razem

Uwagi
Razem

Plan
Realizacja

Plan
Realizacja

Plan
Realizacja

Plan
Realizacja

Plan
Realizacja

*Ogółem zrealizowano godzin ponadwymiarowych …………………………………..
……………………..………….
(data i podpis nauczyciela)
………………………………….
(data i podpis gł. Księgowej)
15 76

………………………………..
(data i podpis dyrektora)
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UCHWAŁA NR XXVII/6/09
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych,
nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki
określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów,
psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych,
o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty,
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć
w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, dla których organem prowadzącym jest Powiatu Żagański
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się tygodniowy, obowiązkowy
wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół,
o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli
prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów
Lp.
1
2

3

4

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie
oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz
zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Żagański.
§ 2. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
prowadzonych bezpośrednio z dziećmi, młodzieżą
i słuchaczami placówek kształcenia ustawicznego
oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zwanej dalej
Kartą Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin, ustala się według następujących norm:
Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin

Stanowisko
Nauczyciele szkół i placówek prowadzących gimnastykę
korekcyjną
Nauczyciele szkół i placówek prowadzących zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną
umysłowo w stopniu lekkim oraz w stopniu głęboki
Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, doradcy zawodowi,
nauczyciele orientacji przestrzennej i nauczyciele usprawniania widzenia, a także inni specjaliści prowadzący zajęcia
specjalistyczne zatrudnieni w szkołach i placówkach
Nauczyciele instruktorzy prowadzący zajęcia dydaktyczne
w świetlicach szkolnych, placówkach opiekuńczo - wychowawczych

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub
opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi,
młodzieżą i słuchaczami placówek kształcenia ustawicznego oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 pod lp. 2-3, należy
rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

18

18

20

26

§ 3. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin w kształceniu zaocznym i w systemie
kształcenia na odległość, w szkołach zaocznych
i placówkach kształcenia na odległość wynosi rocznie 648 godzin.
§ 4. 1. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dydaktycznych nauczycieli zatrudnionych w kształ-
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ceniu zaocznym i placówkach kształcenia na odległość zalicza się:
1) godziny wykładów, konsultacji, ćwiczeń, zajęć
praktycznych i konwersatoriów;
2) faktycznie zrealizowane godziny poprawiania
i oceniania pisemnych prac kontrolnych i egzaminacyjnych (z
wyjątkiem egzaminów
wstępnych, z nauki zawodu, z przygotowania
zawodowego, dyplomowych i dojrzałości), licząc poprawienie 3 prac za 1 godzinę zajęć;
3) godziny nadzorowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych;
4) godziny przeprowadzania egzaminów ustnych
(z wyjątkiem wstępnych, z nauki zawodu,
z przygotowania zawodowego i dyplomowych),
przy czym egzamin trwa nie dłużej niż 20 minut.
2. Dla celów obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych przez godzinę ćwiczeń i konsultacji należy rozumieć jednostkę 45 minut, przez godzinę zajęć praktycznych – jednostkę
55 minut, a przez godzinę pozostałych zajęć jednostkę - 60 minut.
3. Rozliczenie godzinne zajęć dydaktycznych nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin
zajęć dydaktycznych w kształceniu zaocznym i placówek kształcenia na odległość następuje w każdym
semestrze. W okresie semestru nauczyciel obowiązany jest realizować połowę rocznego wymiaru godzin zajęć; za podstawę rozliczenia przyjmuje się,
według zapisów w dzienniku lekcyjnym, odbyte godziny zajęć, godziny usprawiedliwionej nieobecności w pracy i godziny niezrealizowane z przyczyn
leżących po stronie pracodawcy.
§ 5. 1. Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin, prowadzącego zajęcia z przedmiotów o różnym
wymiarze godzin, ustala się według przedmiotu, dla

Poz. 1577,1578

którego wymiar jest korzystniejszy, jeżeli nauczyciel
naucza tego przedmiotu, co najmniej w połowie
obowiązującego wymiaru.
2. Obowiązkowy pełny wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli zobowiązanych do pracy w innej szkole lub
placówce kształcenia na odległość, w celu uzupełniania obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, ustala się wg zasady określonej w ust. 1.
3. Do obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela wlicza się również godziny nadzorowania
i przeprowadzania egzaminów dojrzałości.
4. Zasady określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio do dyrektorów szkół i placówek edukacyjnych niestacjonarnych oraz innych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, jeżeli
czynności związane z nadzorem egzaminów ustnych
przekraczają obowiązkowy wymiar zajęć.
§ 6. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc
uchwała Nr V/5/03 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia
19 lutego 2003r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (Dz. U.
z 1997r. Nr 56, poz. 357 z późn. zm.), w tym również
nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie
kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów
w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy oraz zasad zaliczania do wymiaru
godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym
i w systemie kształcenia na odległość, w szkołach
i placówkach oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żagański.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Bronisław Martynowicz
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UCHWAŁA NR XXVII/8/09
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 15 września 2009r.
w sprawie pozbawienia ul. Hutniczej w Iłowej kategorii drogi powiatowej
Na podstawie art. 6a ust. 2 w związku z art. 10 ust. 1,
2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Drogę powiatową Nr 2701F, ul. Hutnicza
w Iłowej o długości 0,290km, pozbawia się kategorii
drogi powiatowej.

15 78

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Żagańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Bronisław Martynowicz
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POROZUMIENIE
z dnia 26 października 2009r.
w sprawie realizacji wspólnego projektu o nazwie "Budowa Regionalnego Centrum Edukacji
Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą"
zawarte w Gorzowie Wielkopolskim dnia 26 października 2009r. na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 ust. 1
pkt 1, art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) pomiędzy:
Powiatem Gorzowskim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Gorzowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Pankiewicza 5 - 7 w osobach:
1. Starosty Gorzowskiego - Józefa Kruczkowskiego;
2. Członka Zarządu - Stanisława Łuczkowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Gorzowskiego - Marka Szabata,

a)

Etap I - przygotowanie wniosku i załączników do dokumentacji związanej z pozyskaniem środków finansowych z funduszy UE,

b)

Etap II - przygotowanie inwestycji,

c)

Etap III - realizacja inwestycji,

d)

Etap IV - rozliczenie.

4. Szczegółowy zakres poszczególnych etapów
opisany jest w § 2 niniejszego porozumienia.
5. Szczegółowe terminy realizacji projektu zostaną określone w umowach z wykonawcami zawartymi po przeprowadzeniu postępowań zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.
- zwana dalej - PZP).

a

6. Strony porozumienia zobowiązują się do
współpracy w celu jak najlepszego zrealizowania
wspólnego projektu.

Miastem Kostrzyn nad Odrą z siedzibą w Kostrzynie
nad Odrą, przy ul. Kopernika 1, reprezentowanym
przez:

§ 2. Zakres prac przy wykonywaniu wspólnego
projektu obejmuje wykonanie następujących działań:

zwanym dalej Powiatem Gorzowskim

1. Burmistrza Miasta - Andrzeja Kunta
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Kostrzyn nad
Odrą - Janiny Rapacz,
zwane dalej miastem.
Strony niniejszego porozumienia uznają, że projekt
pn. „Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą” jest priorytetową inwestycją Powiatu Gorzowskiego oraz Miasta Kostrzyna nad Odrą i deklarują wolę ścisłej
współpracy w celu jej realizacji.
Przedmiot porozumienia
§ 1. 1. Strony porozumienia postanawiają zrealizować wspólny projekt, polegający na przygotowaniu do realizacji, a następnie - po uzyskaniu współfinansowania ze środków Unii Europejskiej - na realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa Regionalnego
Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie
nad Odrą” (zwanego dalej projektem).
2. Inwestorem bezpośrednim i beneficjantem
środków pozabudżetowych jest Powiat Gorzowski.
3. Inwestor bezpośredni zobowiązany jest do
prowadzenia spraw związanych z realizacją całości
projektu, polegającego na sporządzeniu dokumentacji przetargowej, przeprowadzeniu procedur przetargowych oraz zawarcia i realizacji umów obejmujących prace przygotowawcze oraz prace inwestycyjne, w tym:

1. Etap I - przygotowanie dokumentacji związanej
z pozyskaniem środków finansowych z funduszy UE, w tym:
a)

przygotowanie wniosku o dofinansowanie
projektu,

b)

przygotowanie załączników do wniosku aplikacyjnego (w szczególności: studium wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko).

2. Etap II - przygotowanie inwestycji:
a)

przygotowanie dokumentacji przetargowej
na opracowanie dokumentacji budowanej
(projekt techniczny i wykonawczy) na zadanie pn. „Budowa Regionalnego Centrum
Edukacji Ponadgimnazjalnej”,

b)

przeprowadzenie procedur przetargowych
na zakres opisany w punkcie a,

c)

zawarcie umów na zakres opisany w pkt b,

d)

przygotowanie dokumentacji przetargowej
na wyłonienie wykonawcy zadania,

e)

przygotowanie dokumentacji przetargowej
na nadzór inwestorski zadania,

f)

przeprowadzenie procedur przetargowych
na zakresy opisane w pkt d i e,

g)

zawarcie umów na zakresy opisane w pkt f.
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3. Etap III - realizacja inwestycji:
a)

wykonanie zadania pn. „Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej”,

b)

sprawdzenie i odbiór.

4. Etap IV - rozliczenia:
a)

rozliczenie finansowe zadania,

b)

rozliczenie finansowe projektu,

c)

monitorowanie projektu w zakresie zgodnym z umową o finansowanie projektu.

5. Szczegółowe terminy realizacji projektu zostaną
określone w umowach z wykonawcami zawartymi po przeprowadzeniu postępowań zgodnie
z ustawą PZP.
Oświadczenia
§ 3. 1. Powiat Gorzowski oświadcza, że posiada
środki finansowe zabezpieczające realizację projektu.
2. Miasto oświadcza, że posiada środki finansowe zabezpieczające realizację projektu.
3. Strony ustalają, że upoważnieni przedstawiciele miasta będą uczestniczyli jako członkowie komisji przetargowych i odbiorowych, we wszystkich
procedurach przetargowych i odbiorowych związanych z realizacją projektu.
Zarządzanie projektem
§ 4. 1. Za realizację i zarządzanie projektem odpowiedzialny jest Powiat Gorzowski.
2. Powiat Gorzowski realizuje i nadzoruje planowane zakupy (usługi) roboty na zasadzie kontraktów
ustalonych w dokumentacji projektu skorygowanych w wyniku postępowań przetargowych.
Finansowanie wspólnego przedsięwzięcia
§ 5. 1. Powiat Gorzowski jest inwestorem bezpośrednim.
2. Strony niniejszego porozumienia zobowiązują
się do współfinansowania projektu i zapewnienia
w swoich budżetach środków finansowych niezbędnych do realizacji projektu w wysokościach wynikających z Inżynierii finansowej, stanowiącej załącznik
do porozumienia.
3. Dla realizacji niniejszego porozumienia Powiat
Gorzowski tworzy rachunek bankowy dotyczący
mniejszej inwestycji, na który będą przekazywane
wszelkie środki finansowe związane z realizacją projektu.
4. Uprawnionym do zarządzania zgromadzonymi
na koncie środkami finansowymi jest Powiat Gorzowski, który pod koniec roku kalendarzowego oraz
na każdorazowe pisemne żądanie miasta informuje
o stanie konta.
5. Powiat Gorzowski zobowiązuje się wykorzystać środki finansowe zgromadzone na rachunku
bankowym wyodrębnionym dla niniejszej inwestycji, zgodnie z celami, na które je przeznaczono.

Poz. 1579

6. Miasto przekaże Powiatowi Gorzowskiemu
środki finansowe w wysokości 66,00% wkładu własnego beneficjenta, wynikającego z umowy określonej w § 7 ust 1 umowy oraz w terminach wynikających z realizacji kontraktów zgodnie z arkuszem
wydatków wynikających z zawartych umów.
7. Miasto zobowiązane jest przekazać środki Finansowe, o których mowa w ust. 6 w ciągu 14 dni
kalendarzowych po otrzymaniu noty obciążeniowej
na wskazany rachunek bankowy wyodrębniony dla
realizacji wspólnego projektu, wynikający z § 5
ust. 3. Powiat Gorzowski wystawia noty obciążeniowe niezwłocznie po wystawieniu faktur przez
wykonawców kontraktów, załączając kserokopię
faktur oraz dokumenty potwierdzające odbiór wykonanych robót, dostaw bądź usług.
8. Strony porozumienia partycypują w kosztach
przygotowania dokumentacji projektowej, wniosku
aplikacyjnego i załączników do niego (studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko
etc).
9. W przypadku nie wywiązania się z podjętych
przez którąkolwiek ze stron uzgodnień finansowych,
strona druga ma prawo do rozstrzygnięcia niniejszej
kwestii polubownie, a w razie braku porozumienia,
na drodze sądowej.
Własność majątku uzyskanego w ramach projektu
§ 6. 1. Majątek uzyskany w ramach projektu należy do Powiatu Gorzowskiego z zastrzeżeniem
ust. 3.
2. Powiat Gorzowski zobowiązuje się do utrzymania otrzymanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego majątku przez okres
co najmniej 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu.
3. W przypadku zaprzestania działalności szkoły
(Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej) lub zmiany funkcji obiektu, wydatki ponoszone
przez Miasto Kostrzyn od 1999r. podlegają zwrotowi
przez Powiat Gorzowski lub jego następcę prawnego.
Postanowienia końcowe
§ 7. 1. Na realizację inwestycji uzyskano dotację
z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa Regionalnego Centrum Edukacji
Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą”
Nr RPLB.04.02.02-08-047/08-00 z dnia 24 lipca 2009r.
2. Załącznikiem do porozumienia jest uchwała
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.
3. Zawarte porozumienie jest załącznikiem do
uchwały Rady Powiatu.
4. Wszystkie załączniki do niniejszego porozumienia stanowią jego integralną część.
5. Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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6. Po zakończeniu realizacji projektu, w sytuacji
wystąpienia nieprawidłowości z tytułu wdrażania
inwestycji przez Powiat Gorzowski i otrzymania decyzji od Instytucji Zarządzającej, nakazującej zwrot
dotacji wraz z odsetkami, koszty te obciążają Powiat
Gorzowski.
7. Po wyłonieniu, w drodze przetargu, Generalnego Wykonawcy inwestycji, określonej w § 1 ust. 1
porozumienia, strony dokonają zmiany wartości
planowanego dofinansowania do rzeczywistej wartości inwestycji, przy zachowaniu maksymalnego
udziału miasta w dofinansowaniu wkładu własnego
beneficjenta, tj. łącznie 66,00%, wynikającego
z umowy określonej w § 7 ust. 1 umowy.

Poz. 1579

9. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszego porozumienia rozpatruje sąd powszechny
właściwy według siedziby Powiatu Gorzowskiego.
10. Niniejsze porozumienie zostało podpisane
przez wszystkie strony w czterech egzemplarzach.
11. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem jego podpisania przez strony.
12. Z chwilą wejścia w życie niniejszego porozumienia, traci moc porozumienie zawarte pomiędzy tożsamymi stronami w dniu 19 grudnia 2008r.
w sprawie budowy Regionalnego Centrum Edukacji
Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą.

8. W sprawach nie unormowanych niniejszym
porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
Załącznik
do porozumienia
z dnia 26 października 2009r.
Inżynieria finansowa dla projektu1
„Budowa Regionalnego Centrum Edukacji Ponadgimnazjalnej w Kostrzynie nad Odrą”
w jednostkach samorządu terytorialnego: Powiat Gorzowski i Kostrzyn nad Odra
w ramach: Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Wydatki w ramach projektu:2
Powiat/Miasto
Powiat Gorzowski
Miasto Kostrzyn nad Odrą
Razem:

Wydatki w ramach projektu
2008
2009
2010
652.700,00
9.673.650,00
9.673.650,00
652.700,00
9.673.650,00
9.673.650,00

Razem
20.000.000,00
20.000.000,00

Planowane dofinansowanie:3
Powiat/Miasto
Powiat Gorzowski
Miasto Kostrzyn nad Odrą
Razem:

Wydatki w ramach projektu
2008
2009
2010
274.500,00 3.340.507,50 1.149.721,61
264.500,00 3.340.507,50 5.634.992,50
549.000,00 6.681.015,00 6.784.714,11

Razem
4.764.729,11
9.250.000,00
14.014.729,11

% udział
dofinansowania
34,00
66,00
100%

___________________________________________________________________________
1

Wartości finansowe określone w inżynierii stanowią prognozę (plan) wydatków każdego z partnerów. Montaż finansowy może ulec
zmianie i zostać skorygowany w wyniku postępowań przetargowych i zapisów dokumentacji projektowej.
2
Wartości finansowe wyrażone są w PLN.
3
Planuje się dofinansowanie 29,93% z całkowitej wartości kosztów kwalifikowanych.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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