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ZARZĄDZENIE NR 84
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 24 kwietnia 2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania
wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241,
poz. 2416, Nr 277, poz. 2742; z 2005r. Nr 180,
poz. 1496; z 2006r. Nr 104, poz. 708, poz. 711
i Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 107, poz. 732, Nr 176,
poz. 1242; z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180,
poz. 1109, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 22, poz. 120) § 8
- 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie komisji lekarskich oraz wynagradzania za udział w ich pracy (Dz. U. Nr 18,
poz. 142; z 2009r. Nr 19, poz. 102) oraz § 8 ust. 1
rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia

22 grudnia 2005r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru (Dz. U. z 2006r. Nr 1, poz. 7,
Nr 238, poz. 1728), w związku z rozporządzeniem
Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie
przeprowadzenia
kwalifikacji
wojskowej
w 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 263) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 45 Wojewody Lubuskiego
z dnia 13 marca 2009r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku Nr 3, rozdział III Powiatowa Komisja
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Lekarska dla Powiatu Międzyrzeckiego:
1) w pkt 2, ppkt 2 dopisuje się lit. „c. Władysław
Antczak - lekarz medycyny”.
W załączniku Nr 3, rozdział X Powiatowa Komisja
Lekarska dla Powiatu Zielonogórskiego:

Poz. 692, 693,694

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

2) w pkt 1 ppkt 2 dopisuje się lit. „f. Klaudiusz
Gruszecki - lekarz medycyny”.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXIX/380/09
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie utworzenia obwodu odrębnego
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) oraz
art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r.
- Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2007r. Nr 190, poz. 1360 i z 2008r. Nr 171,
poz. 1056) na wniosek Burmistrza Miasta Gubina, po
zasięgnięciu opinii Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego uchwala się, co następuje:

§ 3. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do publicznej
wiadomości w formie obwieszczenia najpóźniej
w 30 dniu przed dniem wyborów.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień
7 czerwca 2009r. tworzy się na obszarze miasta Gubina odrębny obwód głosowania Nr 10.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości przez rozplakatowanie w miejscach
publicznych.

§ 2. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do publicznej
wiadomości w formie obwieszczenia najpóźniej
w 30 dniu przed dniem wyborów.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie
Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej
Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR XXIX/382/09
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 25 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz
umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych
niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
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.) oraz art. 40

ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm) uchwala się, co następuje:

Dziennik Urzędowy
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§ 1. W uchwale Nr XIX/163/04 Rady Miejskiej
w Gubinie z dnia 24 czerwca 2004r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz
reklam wprowadza się następującą zmianę: w § 4
dodaje się ustęp 2 w brzmieniu:

Poz. 694, 695

ustala się dzienną stawkę opłaty za 1m2 zajętej powierzchni w wysokości - 0,20zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny

„2. Za zajęcie pasa drogowego przez rzut poziomy
schodów wejściowych do obiektu budowlanego
6 94
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UCHWAŁA NR XXIX/383/09
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie
miasta Gubina
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 i 16 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(jt. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się dla miasta Gubina liczbę
150 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem
piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży.
§ 2. Ustala się dla miasta Gubina liczbę 80 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
§ 3. Sprzedaż i spożywanie napojów alkoholowych może odbywać się wyłącznie w punktach
sprzedaży zlokalizowanych poza miejscami określonymi w art. 14 i 16 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz poza
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terenem krytej pływalni, noclegowni, przychodni
lekarskich, szpitala miejskiego oraz wydzielonych
placów zabaw dla dzieci.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gubinie
Nr LIV/287/98 z dnia 26 maja 1998r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży oraz ustalenia na terenie miasta
miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów z późniejszymi zmianami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny

Dziennik Urzędowy
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Poz. 696
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UCHWAŁA NR XXIII/115/09
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie Statutu Gminy Bytnica
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala:

10. Ustawie o pracownikach samorządowych
z 21 listopada 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 223,
poz. 1458).

Statut Gminy Bytnica

§ 3. 1. Gmina Bytnica jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną
dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa:

Rozdział 2
Gmina

2. Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych gminy oraz udziału
przewodniczących tych jednostek w pracach rady
gminy.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują
na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie
gminnym, tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne
poprzez udział w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem
organów gminy.

3. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady
Gminy Bytnica, komisji rady gminy.

3. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu
własnym i na własną odpowiedzialność.

1. Ustrój „wiejski” Gminy Bytnica.

4. Tryb pracy Wójta Gminy Bytnica.
5. Zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Bytnica.
6. Zasady: dostępu obywateli do dokumentów
rady, jej komisji i wójta oraz korzystania z nich.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Bytnica.
2. Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy
Bytnica.
3. Komisji - należy przez to rozumieć komisje
Rady Gminy Bytnica.
4. Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Bytnica.
5. Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Bytnica.
6. Statucie - należy przez to rozumieć statut
Gminy Bytnica.
7. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd
Gminy w Bytnicy.
8. Przewodniczącym - należy przez to rozumieć
Przewodniczącego Rady Gminy Bytnica.
9. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę
o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

4. Gmina posiada osobowość prawną.
5. Samodzielność gminy podlega ochronie sądowej.
§ 4. 1. Organami gminy są:
-

rada gminy,

-

wójt.

2. Siedzibą organów gminy jest miejscowość
Bytnica.
3. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez działanie:
-

organów gminnych,

-

jednostek pomocniczych,

-

jednostek organizacyjnych,

-

innych podmiotów na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.

§ 5. 1. Gmina położona jest w powiecie Krosno
Odrzańskie w Województwie Lubuskim i obejmuje
obszar 209,33km2.
2. Granice terytorialne gminy określa mapa
w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik Nr 1 do statutu.
3. 3. W gminie mogą być tworzone jednostki
pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.

Dziennik Urzędowy
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4. W skład gminy wchodzą następujące sołec-

Nazwa sołectwa
1. Budachów

2. Bytnica

3. Dobrosułów

4. Drzewica
5. Grabin
6. Gryżyna
7. Struga

§ 6. 1. W celu wykonywania swych zadań gmina
tworzy jednostki organizacyjne ustalając jednocześnie ich statut i strukturę zatrudnienia.
2. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy:
-

Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Bytnicy
i filią w Budachowie,

-

Gminny Ośrodek
w Bytnicy,

-

Zakład Komunalny w Bytnicy,

-

Zespół
Edukacyjny
w
Budachowie,
w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe,

-

twa, wsie i miejscowości:

Miejscowości położone na ich
obszarze
Budachów
Budachów – Kolonia
Łasiczyn
Bytnica
Garbowo
Głęboczek
Głębokie
Smolary Bytnickie
Dobrosułów
Kępiny
Pliszka
Drzewica
Grabin
Szklarka
Gryżyna
Struga

5. Wójt gminy prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.

Pomocy

Społecznej

Zespół Edukacyjny w Bytnicy, w skład którego wchodzą: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa i Przedszkole Samorządowe.

3. Powoływanie i odwoływanie kierowników
tych jednostek, w oparciu o odpowiednie przepisy
prawa, należy do wójta.
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
zarządzają jednostkami jednoosobowo w zakresie
ustalonym pełnomocnictwami udzielonymi przez
wójta.
5. Wójt gminy prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 7. 1. Herbem gminy jest wizerunek godła
umieszczonego w trójdzielnym polu herbowym.
W części prawej białe pole z zieloną sosną z żółtymi
szyszkami, w części lewej żółtej wizerunek brunatnego jelenia i w dolnej części zielonej żółta podkowa
i litera B. Barwy herbu, to biało – żółto - zielone.
Herb jest skalowany, co oznacza, że może występo-

Poz. 696

Status miejscowości
wieś
kolonia
gajówka
wieś
osada
osada
osada
leśniczówka
wieś
osada
osada
wieś
wieś
przysiółek
wieś
wieś

wać w różnych wielkościach zachowując proporcje
z ustalonego wymiarowania. Może występować
w wersji kolorowej i czarno-białej. Wzór herbu określa załącznik Nr 2 do statutu.
2. Barwy gminy określa jej flaga, koloru biało
– żółto - zielonego. Podział płata flagi jest taki sam
jak w herbie. Przy drzewcu zielony trójkąt, a następnie dwa poziome pasy żółty i biały. Wzór flagi określa załącznik Nr 3 do statutu.
3. Pieczęcią urzędową Gminy Bytnica jest pieczęć okrągła o średnicy 4,2cm z umieszczonym pośrodku herbem gminy i napisem na otoku „Gmina
Bytnica”. Wzór pieczęci określa załącznik Nr 4 do
statutu.
4. Pieczęcią urzędową Gminy Bytnica jest pieczęć okrągła o średnicy 3,6cm z umieszczonym pośrodku godłem państwowym i napisem na otoku
„Wójt Gminy Bytnica”. Wzór pieczęci określa załącznik Nr 5 do statutu.
5. Logo Gminy Bytnica jest znakiem graficznym
w kształcie rombu składającym się z trzech elementów. Górna żółta część wyobraża horyzont, dolna
zielona symbolizuje polny łan, nad którym przelatuje
czarny z białą obwódką stylizowany orzeł bielik. Logo jest skalowane, co oznacza, że może występować
w różnych wielkościach zachowując proporcje
z ustalonego wymiarowania. Może występować
w wersji kolorowej i czarno - białej. Wzór logo określa załącznik Nr 6 do statutu.
6. Strona internetowa www.bytnica.pl jest urzędową stroną Gminy Bytnica. Wójt gminy odpowiada
za jej prowadzenie, dbałość o jej aktualność i bezpieczeństwo.
7. Zasady używania herbu, barw, pieczęci i logo
gminy oraz strony internetowej www.bytnica.pl
określa rada w odrębnej uchwale.
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Rozdział 3
Jednostki pomocnicze gminy
§ 8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy a także zmianie jej granic
rozstrzyga rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału
lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być
mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy;
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie
jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa rada odrębną uchwałą;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza
wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia
tej jednostki;
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sjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
4. Przewodniczącemu (sołtysowi) przysługują, na
zasadach ustalonych przez radę gminy, diety oraz
zwrot kosztów podróży służbowych.
Rozdział 4
Organizacja wewnętrzna rady
§ 14. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
2. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
§ 15. 1. Do właściwości rady gminy należą
wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy;

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien, w miarę możliwości, uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2) uchwalanie statutów jednostek pomocniczych
gminy (sołectw);

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje
się odpowiednio ust. 1.

4) uchwalanie statutów jednostek organizacyjnych gminy;

§ 9. Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:

5) upoważnianie organów wykonawczych jednostek pomocniczych i jednostek organizacyjnych
gminy do załatwiania indywidualnych spraw
z zakresu administracji publicznej, tzn. do wydawania decyzji administracyjnych;

1) obszar;
2) granice;
3) siedzibę władz;
4) nazwę jednostki pomocniczej.
§ 10. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie
jest Zebranie Wiejskie, które obejmuje wszystkich
mieszkańców mających czynne prawa wyborcze.
2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez Radę Sołecką.
3. Organizację i zakres działania sołectw, w tym
tryb i zasady wyboru sołtysów i członków Rad Sołeckich oraz sposób zwoływania i obradowania Zebrań Wiejskich określa rada w odrębnych statutach
sołectw.
§ 11. Rada w statucie jednostki pomocniczej
określa sposób bezpośredniego korzystania przez tę
jednostkę z mienia komunalnego i rozporządzania
dochodami z tego tytułu oraz zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy jednostki
pomocniczej względem mienia oddanego jej do
korzystania.
§ 12. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą
gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
§ 13. 1. Przewodniczący organu wykonawczego
jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesjach
rady.
2. Przewodniczący rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodniczący może zabierać głos na se-

3) określenie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich;

6) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie
o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie
sprawozdań z jego działalności;
7) wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy;
8) powołanie Komisji Rewizyjnej oraz innych komisji stałych i doraźnych;
9) na wniosek wójta powoływanie i odwoływanie
skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu;
10) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie
sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium z tego tytułu;
11) określanie procedury uchwalania budżetu oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu;
12) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
13) uchwalanie programów gospodarczych;
14) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników
mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań
przez te jednostki;
15) podejmowanie uchwał w sprawach podatków
i opłat w granicach określonych w odrębnych
ustawach;
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16) stanowienie aktów prawa miejscowego oraz
zatwierdzanie przepisów porządkowych wydanych przez wójta gminy;
17) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących:
1)

2)

3)
4)

5)

6)

określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia
nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż
trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt
może dokonywać tych czynności wyłącznie
za zgodą rady gminy,
emitowania obligacji oraz określania zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu przez
wójta,
zaciągania
i kredytów,

długoterminowych

pożyczek

ustalania maksymalnej wysokości pożyczek
i kredytów krótkoterminowych zaciąganych
przez wójta w roku budżetowym,
zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej
granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
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25) wyrażanie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym;
26) ustalania zasad wypłacania radnym i członkom
komisji diet oraz zwracania im kosztów podróży
służbowych;
27) ustanowienie zasad, na jakich sołtysom będzie
przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży
służbowych;
28) podejmowanie uchwał o utworzeniu związku
międzygminnego oraz przyjmowanie (zatwierdzanie) i zmiana statutu związku;
29) wyrażanie zgody na reprezentowanie gminy
w zgromadzeniu związku międzygminnego
przez zastępcę wójta lub radnego;
30) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencji rady gminy.
§ 16. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje
komisje oraz przez wójta gminy w zakresie, w jakim
wykonuje on uchwały rady.
2. Wójt gminy i komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której składają sprawozdania ze swojej
okresowej i rocznej działalności.
§ 17. Do wewnętrznych organów rady należą:
1) przewodniczący;

tworzenia i przystępowania do spółek
i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

2) wiceprzewodniczący;

7)

określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

4) komisje stałe, wymienione w statucie;

8)

tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych
jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

9)

ustalania maksymalnej wysokości pożyczek
i poręczeń udzielanych przez wójta w roku
budżetowym;

3) Komisja Rewizyjna;

5) doraźne komisje do określonych zadań.
§ 18. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną;
2) Budżetu i Rozwoju Gospodarczego;
3) Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych;

18) określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania;

4) Praworządności,
Gospodarki
Komunalnej,
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

19) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a ustawy
o samorządzie gminnym;

2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji
stałych.

20) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten
cel odpowiedniego majątku;
21) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy
ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi
innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
22) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu
gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz
wznoszenia pomników;
23) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy;
24) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;

3. Komisja Rewizyjna może liczyć 3 – 5 członków, pozostałe komisje 3 – 8 członków.
4. W czasie trwania kadencji rada może powołać
doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład, zakres i okres działania.
5. Składy osobowe komisji określane są w drodze odrębnych uchwał rady gminy.
§ 19. 1. Przewodniczący rady organizuje pracę
rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego dokonuje rada nowej kadencji na pierwszej
sesji.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje
przewodniczący rady poprzedniej kadencji w ciągu
7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów
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do rad na obszarze całego kraju lub w przypadku
wyborów przedterminowych w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników do rady gminy, chyba, że przepisy
stanowią inaczej.
4. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej
sesji obejmują:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady;
2) przygotowanie projektu porządku obrad;
3) dokonanie otwarcia sesji;
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.
5. Projekt porządku obrad, o jakim mowa
w ust. 4 pkt 2 powinien obejmować sprawozdanie
wójta gminy poprzedniej kadencji o stanie gminy.
6. W przypadku, gdy przewodniczący rady poprzedniej kadencji nie może wykonać czynności
określonych w ust. 4, wykonuje je wiceprzewodniczący rady poprzedniej kadencji.
§ 20. Przewodniczący rady, a w przypadku jego
nieobecności wiceprzewodniczący, w szczególności:
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§ 25. W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego rady, rada gminy powołuje tymczasowego przewodniczącego rady, do którego § 23 stosuje się odpowiednio.
§ 26. 1. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady koordynują z ramienia rady prace komisji
rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa
w ust. 1 dokonuje przewodniczący rady.
§ 27. Obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik urzędu gminy, zatrudniony na stanowisku
ds. obsługi rady.
Rozdział 5
Tryb pracy rady
1. Sesje Rady
§ 28. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga
w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym
oraz w innych ustawach, a także w przepisach
prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał rada może podejmować:

1) zwołuje sesje rady;

1) postanowienia proceduralne;

2) przewodniczy obradom;

2) deklaracje – zawierające samo zobowiązanie
się do określonego postępowania;

3) dba o porządek i dyscyplinę podczas obrad;
4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń rady;
5) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
6) podpisuje uchwały rady;
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
§ 21. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady przed upływem kadencji,
rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na
wakujące stanowisko.
§ 22. 1. Przewodniczący, oprócz uprawnień
przewidzianych w § 20 statutu, jest upoważniony do
reprezentowania rady na zewnątrz.
2. Rada, na wniosek przewodniczącego, może
upoważnić w drodze uchwały innego, niż przewodniczący, radnego do reprezentowania jej na zewnątrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, przewodniczący może działać przez pełnomocnika.
4. Pełnomocnikiem przewodniczącego może być
wyłącznie radny.

3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie;
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz
oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli
i opinii ma zastosowania przewidziany w statucie
tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
§ 29. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań rady, nie
rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane
w planie pracy rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§ 30. 1. Sesje przygotowuje przewodniczący.

§ 23. Do obowiązków wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub statut dla przewodniczącego w razie wakatu
na stanowisku przewodniczącego.

2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;

§ 24. Pod nieobecność przewodniczącego jego
zadania wykonuje wiceprzewodniczący.

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów,
w tym projektów uchwał, dotyczących poszcze-

2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
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gólnych punktów porządku obrad.
3. Sesje zwołuje przewodniczący rady, lub z jego
upoważnienia – wiceprzewodniczący.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą
listów lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym
najpóźniej na 14 dni przed sesją.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich
mowa w ust. 4 i 5 rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.
Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony
przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę
porządku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
8. Terminy, o jakich mowa w ust. 4 i 5, rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu
zawiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji.
§ 31. 1. Przed każdą sesją przewodniczący rady,
po zasięgnięciu opinii wójta gminy ustala listę osób
zaproszonych na sesję.
2. W sesjach rady uczestniczą – z głosem doradczym – wójt, sekretarz, skarbnik gminy oraz radca
prawny.
3. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli rady.

radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady
przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
§ 36. 1. Kolejne sesje rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub, w uzasadnionych przypadkach, w terminach określonych
przez przewodniczącego rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 29 ust. 4.
§ 37. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko
w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący rady nie przerywa obrad, gdy
liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże rada nie może wówczas podejmować uchwał.
§ 38. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady.
2. W razie nieobecności przewodniczącego czynności określone w ust. 1 wykonuje wiceprzewodniczący rady.
3. Rada może powołać spośród radnych co najmniej 2-osobową komisję wnioskową, której zadaniem jest rejestrowanie zgłoszonych wniosków
i dołączenie ich wykazu do protokołu posiedzenia.
§ 39. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego Rady formuły:
„Otwieram …… sesję Rady Gminy Bytnica”.
2. Po otwarciu sesji przewodniczący rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność
obrad.
§ 40. Po otwarciu sesji przewodniczący rady
stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie
zmiany porządku obrad.

3. Przebieg sesji
§ 32. Wójt gminy obowiązany jest udzielić radzie
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 33. Publiczność obserwująca przebieg sesji
zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 34. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
§ 35. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź
radnego, rada może postanowić o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym
w ust. 2 rada może postanowić w szczególności ze
względu na niemożliwość wyczerpania porządku
obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę
uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające radzie
właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska
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§ 41. 1. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
2) informacje przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
3) sprawozdanie z działalności wójta gminy
w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady;
4) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
5) interpelacje i zapytania radnych;
6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach;
7) wolne wnioski i informacje.
2. Rada może, na zgłoszony i przegłosowany
wniosek, zmienić porządek obrad w każdym momencie sesji.
§ 42. 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 41
pkt 1, składa wójt gminy lub wyznaczony przez niego zastępca.
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2. Sprawozdania komisji rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez
komisje.

uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich
wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.

§ 43. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do
wójta gminy.

3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają
porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji,
przewodniczący rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego
faktu w protokole.

2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty
o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej na
ręce przewodniczącego rady; przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana
w formie pisemnej, w terminie 21 dni – na ręce
przewodniczącego rady i radnego składającego interpelację.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela wójt gminy lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do
tego przez wójta gminy.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do przewodniczącego rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję
i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub
wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.
§ 47. Na wniosek radnego, przewodniczący rady
przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego
zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku
obrad, informując o tym radę.
§ 48. 1. Przewodniczący rady udziela głosu poza
kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej,
w szczególności dotyczących:
-

stwierdzenia quorum,

-

zmiany porządku obrad,

-

ograniczenia ilości wystąpień dyskutantów,

-

zamknięcia listy mówców lub kandydatów,

2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce
przewodniczącego rady lub ustnie, w trakcie sesji
rady.

-

zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

-

zarządzenia przerwy,

3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie
nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni, § 43 pkt 5, 6 i 7 stosuje się
odpowiednio.

-

odesłania projektu uchwały do komisji,

-

przeliczenia głosów,

-

przestrzegania regulaminu obrad.

8. Przewodniczący rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na
najbliższej sesji rady, w ramach odrębnego punktu
porządku obrad.
§ 44. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym.

§ 45. 1. Przewodniczący rady prowadzi obrady
według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach
może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący rady określa ilość wypowiedzi
merytorycznych radnych w dyskusji nad każdym
punktem porządku obrad.
4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.
5. Przewodniczący rady może udzielić głosu osobie
nie będącej radnym.
§ 46. 1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący rady może czynić radnym

2. Wnioski formalne przewodniczący rady poddaje pod dyskusję po dopuszczeniu jednego głosu
„za” i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po
czym poddaje sprawę pod głosowanie.
§ 49. 1. Sprawy osobowe rada rozpatruje
w obecności zainteresowanego. Rada może jednak
postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków
nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
§ 50. 1. Po wyczerpaniu głosów w dyskusji,
przewodniczący rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub wójtowi ustosunkowania się do
zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczący rady
rozpoczyna procedurę głosowania.
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3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, przewodniczący rady
może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia
lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub
porządku głosowania.
§ 51. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam ……… sesję Rady Gminy Bytnica”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
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3. Do protokołu dołącza się:

1) listę radnych oraz osób obligowanych do udziału w posiedzeniu;
2) listę osób zaproszonych;
3) podjęte przez radę uchwały;
4) wykaz zgłoszonych, jak również uchwalonych
wniosków.

§ 52. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej
podjęcia.

§ 56. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na
najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub
uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich
uwzględnieniu rozstrzyga przewodniczący rady po
wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu taśmy
magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może
nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej
nie wcześniej, niż na następnej sesji.

2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie
uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do rady.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która
objęła więcej niż jedno posiedzenie.

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.

3. Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokółu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu,
o jakim mowa w ust. 2.

§ 53. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.

§ 57. 1. Uchwały przewodniczący rady doręcza
wójtowi gminy najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia
zakończenia sesji.

§ 54. 1. Pracownik urzędu gminy, wyznaczony
przez wójta gminy w uzgodnieniu z przewodniczącym rady, sporządza z każdej sesji protokół.

2. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał
przewodniczący rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych
działań, z dokumentów tych wynikających.

2. Przebieg sesji nagrywa się na elektroniczny
nośnik.
§ 55. 1. Protokół z sesji musi rzetelnie odzwierciedlać jej przebieg i być zgodny z porządkiem obrad
sesji.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę
jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać
numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków rady
z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;
4) odnotowanie przyjęcia protokółu z poprzedniej
sesji;
5) ustalony porządek obrad;
6) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji, odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”
oraz głosów nieważnych;
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;
9) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 58. 1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów itp.) sprawuje pracownik urzędu gminy w uzgodnieniu z przewodniczącym rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega
w sprawach merytorycznych przewodniczącemu
rady.
4. Uchwały
§ 59. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 28 ust. 1,
a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie,
o jakich mowa w § 28 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 60. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada, o ile
przepisy prawa nie stanowią inaczej:
1) każdy radny;
2) Komisje Rady;
3) wójt gminy;
4) grupa mieszkańców w ilości 100 (stu) osób.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) przedmiot uchwały;
4) termin obowiązywania lub/i wejścia w życie;
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5) przepisy zmieniające/uchylające;
6) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
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ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje
odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

7) wskazanie daty wejścia w życie;

3. Do przeliczenia głosów przewodniczący obrad
może wyznaczyć radnych.

8) jeżeli przepis prawa wymaga aby uchwała została opublikowana – określenie sposobu
i miejsca publikacji.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

3. Projekt uchwały przedkładany radzie wymaga:
1) uzasadnienia, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji;
2) opinii prawnej;
3) opinii właściwej komisji gdy projektodawcą jest
wójt;
4) opinii wójta gdy projektodawcą jest komisja
rady;
5) opinii wójta i właściwej komisji gdy projektodawcą jest przewodniczący rady, radny, grupa
mieszkańców;
6) określenie organu odpowiedzialnego za złożenie sprawozdania z jej wykonania.
§ 61. Uchwały rady powinny być zredagowane
w sposób zwięzły, syntetyczny, przy użyciu wyrażeń
w ich powszechnym znaczeniu. W projektach
uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami
specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych
i neologizmami.

§ 67. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za
pomocą ponumerowanych kart ostemplowanych
pieczęcią rady, przy czym każdorazowo rada ustala
sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona rady Komisja Skrutacyjna
z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do
głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż
radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik
głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
§ 68. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem
wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza radzie
proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego
redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

§ 62. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania rady po zaopiniowaniu jej uchwały,
w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez radę.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad
poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący,
jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad
pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do
tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga
przewodniczący obrad.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy
z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega
projekt uchwały rady, sporządzony przez wójta gminy.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów
osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem
listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza
się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów, a następnie zarządza wybory.

§ 63. 1. Uchwały rady podpisuje przewodniczący
rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
§ 64. 1. Wójt gminy ewidencjonuje oryginały
uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje wraz
z protokołami sesji rady.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i do wiadomości zależnie od
ich treści.
5. Procedura głosowania
§ 65. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 66. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez
podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza
przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące się”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 69. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony
wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków),
w pierwszej kolejności rada głosuje nad wnioskiem
o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie
uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały
następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod
głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek
tych nie poddaje się pod głosowanie.
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4. W przypadku zgłoszenia do tego samego
fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje
się zasadę określoną w § 69 ust. 2.
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie
w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do
stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie
zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi
postanowieniami uchwały.
§ 70. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów
oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie
dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy
„przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej
z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura
lub wniosek, na który oddano liczbę głosów większą
od liczby głosów oddanych na pozostałe.
§ 71. 1. Głosowanie bezwzględną większością
głosów oraz głosowanie większością 2/3 głosów
oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy
przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą
ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3. Bezwzględna większość głosów przy parzystej
liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1
ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za
wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba
głosów o 1 większa od liczby pozostałych ważnie
oddanych głosów.
6. Komisje rady
§ 72. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.
§ 73. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym
planem pracy przedłożonym radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
§ 74. 1. Komisje rady mogą odbywać wspólne
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posiedzenia.
2. Komisje rady mogą podejmować współpracę
z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza
sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli
jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je radzie.
4. Na podstawie upoważnienia rady, przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady, koordynujący
pracę komisji rady mogą zwołać posiedzenie komisji
i nakazać złożenie radzie sprawozdania.
§ 75. Pracami komisji kieruje przewodniczący
komisji lub zastępca przewodniczącego komisji,
wybrany przez członków danej komisji.
§ 76. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 77. 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji rady sprawozdania z działalności komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do powołanych przez radę komisji doraźnych.
§ 78. Opinie i wnioski komisji uchwalane są
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu komisji.
7. Radni
§ 79. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na
sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście
obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji
lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce przewodniczącego rady lub przewodniczącego komisji.
§ 80. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni
powinni odbywać nie rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Nie rzadziej niż raz w kwartale radni winni
przyjmować w swoich okręgach wyborczych
– w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomości wyborców – osoby, które chciałyby złożyć
skargi i wnioski czy postulaty.
3. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować obywateli gminy w siedzibie urzędu gminy
w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców.
§ 81. 1. W przypadku notorycznego uchylania się
przez radnego od wykonywania jego obowiązków,
przewodniczący rady może wnioskować o udzielenie
radnemu upomnienia.
2. Uchwałę w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1
rada podejmuje po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień, chyba, że nie okaże się to
możliwe.
§ 82. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, rada może powołać komisję doraźną do
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szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności
sprawy.

ków decyduje pisemnie przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.

2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu rady.

3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje rada.

3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie
wskazanym w ust. 1 rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.

4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może
odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do
rady – w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§ 83. 1. Wójt gminy wystawia radnym dokument
podpisany przez przewodniczącego rady, w którym
stwierdza się pełnienie funkcji radnego.
2. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do rady
we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem
przez nich funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego
§ 84. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego,
w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia
ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad
zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują
wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 85. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący we wspólnej
sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed
przystąpieniem do obrad.
Rozdział 6
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 86. 1. Komisję Rewizyjną powołuje rada gminy.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 3 do
5 radnych.
3. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz pozostałych
członków.
4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera
rada.
§ 87. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności przewodniczącego lub
niemożności działania, jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący lub wyznaczony członek komisji.
§ 88. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich
stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia poszczególnych człon-

3. Zasady kontroli
§ 89. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność
wójta gminy, gminnych jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych gminy pod względem:
-

legalności,

-

gospodarności,

-

rzetelności,

-

celowości,

-

zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów,
w tym wykonanie budżetu gminy.
§ 90. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania
kontrolne na zlecenie rady w zakresie i w formach
wskazanym w uchwałach rady.
§ 91. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności
kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół
działań tego podmiotu;
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki
fragment w jego działalności;
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia,
czy wyniki poprzedniej kontroli zostały
uwzględnione w toku postępowania danego
podmiotu.
§ 92. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie
pracy, zatwierdzonym przez radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 93. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać
dłużej niż 14 dni roboczych, kontrole problemowa
i sprawdzająca – nie dłużej niż 7 dni roboczych, doraźna - według potrzeb.
§ 94. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co
w szczególności dotyczy projektów dokumentów
mających stanowić podstawę określonych działań
(kontrola wstępna).
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie
od poszczególnych czynności kontrolnych.
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3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

rownika kontrolowanej jednostki i wójta gminy,
wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.

4. Uchwały rady, o których mowa w ust. 2 - 3
wykonywane są niezwłocznie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby wójta gminy,
kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego
rady.

5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia
takiej decyzji przez radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych,
sprawdzających.
§ 95. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza
się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 90 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody
mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 96. 1. Kontroli dokonują w imieniu Komisji
Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z trzech członków Komisji.
2. Każda kontrola podejmowana przez Komisję
Rewizyjną, nie ujęta w planie pracy, wymaga zgody
rady gminy w formie uchwały, z wyłączeniem procedury absolutorium.
3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia, wydanego przez przewodniczącego rady gminy w oparciu o odpowiednią
uchwałę rady, określającego przedmiot i zakres kontroli.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej z racji
funkcji pełni rolę kierownika zespołu kontrolnego
i dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących. W uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć na kierownika zespołu kontrolnego innego
członka Komisji Rewizyjnej.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których
mowa w ust. 3 oraz dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki każdy
radny obowiązany jest zgłosić potrzebę przeprowadzenia natychmiastowej kontroli przewodniczącemu
rady gminy i przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
7. W przypadku sytuacji ujętej w punkcie 6,
przewodniczący rady może wydać upoważnienie do
przeprowadzenia kontroli. Decyzja taka wymaga
zwrócenia się do rady gminy o akceptację na najbliższej sesji rady.
§ 97. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa,
kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kie-

§ 98. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu
obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie
kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do
przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który
odmówi wykonania czynności, o których mowa
w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach
innych, niż określone w ust. 2.
§ 99. Czynności kontrolne wykonywane są
w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy
kontrolowanego podmiotu.
4. Protokoły kontroli
§ 100. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 7 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli
i okresu objętego kontrolą;
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego
podmiotu;
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych,
a w szczególności wnioski kontroli wskazujące
na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie
dowodów potwierdzających ustalenia zawarte
w protokole;
7) datę i miejsce podpisania protokołu;
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę
o odmowie podpisania protokołu z podaniem
przyczyn odmowy;
9) protokół pokontrolny może także zawierać
wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku
kontroli.
§ 101. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu,
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jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni
od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje jej
posiedzenia, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w formie pisemnej.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa
się na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą
być zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek: przewodniczącego rady lub też
pisemny wniosek:

§ 102. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu
może złożyć na ręce przewodniczącego rady uwagi
dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się
w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
§ 103. Protokół pokontrolny sporządza się
w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od
daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący rady, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 104. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie
do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia
31 grudnia każdego roku.
2. Plan przedłożony radzie musi zawierać:
1) terminy odbywania posiedzeń;
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu
pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po
zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.
§ 105. 1. Komisja Rewizyjna składa radzie
– w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku
– roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku
poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną;
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne
podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami,
wynikającymi z tych kontroli;
5) ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły
oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 106. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego
zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

1) nie mniej niż 1/3 radnych;
2) nie mniej niż 1/3 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej;
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą
brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone
osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez
wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 107. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
§ 108. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia wójt gminy.
§ 109. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać
z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem
jej działania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy
i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków
gminnych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
przedstawia sprawę na posiedzeniu rady, celem
podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające budżetem gminy do zawarcia stosownej umowy
w imieniu gminy.
§ 110. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie
rady lub po powzięciu stosownych uchwał przez
wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać
w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności
na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może
zwracać się do przewodniczących innych komisji
rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego
radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki
objętej kontrolą.
4. Do członków innych komisji uczestniczących
w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną
stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego roz-
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5. Przewodniczący rady zapewnia koordynację
współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.
§ 111. Komisja Rewizyjna może występować do
organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.
Rozdział 7
Zasady działania klubów radnych
§ 112. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
§ 113. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie
zgłoszone przewodniczącemu rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu;
2) listę członków;
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego rady.
§ 114. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach rady.
2. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów.
§ 115. 1. Kluby działają w okresie kadencji rady.
Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą rady,
gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.
§ 116. Prace klubów organizują przewodniczący
klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 117. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne
ze statutem gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów
przewodniczącemu rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
§ 118. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji
i trybu działania rady.
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2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko
na sesji rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
§ 119. Na wniosek przewodniczących klubów
wójt gminy obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich
funkcjonowania.
Rozdział 8
Tryb pracy wójta gminy
§ 120. 1. Organem wykonawczym gminy jest
wójt.
2. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady lub wyboru go przez radę
i upływa z dniem kadencji rady.
§ 121. 1. Wójt na pierwszym posiedzeniu rady
składa wobec rady ślubowanie o następującej treści:
„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję,
że dochowam wierności prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego
i pomyślności mieszkańców gminy”. Ślubowanie
może być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż Bóg”.
2. Odmowa złożenia ślubowania oznacza zrzeczenie się mandatu.
§ 122. W wypadku powołania wójt przedstawia
radzie swojego zastępcę, określając zakres spraw,
którymi będzie się on zajmował.
§ 123. Po upływie kadencji wójt oraz jego zastępca pełnią swoje funkcje do czasu zaprzysiężenia
nowo wybranego wójta i dokonania czynności przekazania obowiązków.
§ 124. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu
wójta przed upływem kadencji, przeprowadza się
wybory przedterminowe na zasadach określonych
w ustawie.
2. Do chwili objęcia obowiązków wójta przez
nowo wybranego wójta jego obowiązki pełni osoba
wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
3. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli data
wyborów przedterminowych miałaby przypaść
w okresie 6 miesięcy przed upływem kadencji wójta.
4. Wygaśniecie mandatu wójta przed upływem
kadencji jest równoznaczna z odwołaniem jego zastępcy.
§ 125. 1. Jeżeli w terminach, o których mowa
w art. 11 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze
wójta burmistrza, prezydenta miasta nie został zgłoszony żaden kandydat wyboru wójta dokonuje rada.
2. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje co najmniej 1/3 ustawowego składu rady.
Wniosek musi mieć formę pisemną i radny może
podpisać się tylko pod wnioskiem zgłaszającym
jednego kandydata na wójta.
3. Wybór wójta następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu
tajnym.
4. Jeżeli rada nie dokona wyboru wójta w termi-
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nie 2 miesięcy od dnia wyborów, obowiązki wójta
do końca kadencji pełni osoba wyznaczona przez
Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji.
§ 126. Funkcji wójta oraz jego zastępcy nie można łączyć z:
1) funkcją wójta lub jego zastępcy w innej gminie;
2) członkostwem w organach jednostek samorządu terytorialnego, w tym w gminie, w której
jest wójtem lub zastępcą wójta;
3) zatrudnieniem w administracji rządowej;
4) mandatem posła lub senatora.
§ 127. Wójt, zastępca wójta nie może podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn
mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.
§ 128. 1. Do zadań wójta należy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał rady i zadań gminy określonych przepisami prawa;
2) składanie informacji z działalności międzysesyjnej;
3) przygotowywanie projektów uchwał;
4) określanie sposobu wykonywania uchwał;
5) gospodarowanie mieniem komunalnym;
6) przygotowywanie i wykonywanie budżetu gminy;
7) zatrudniane i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
8) kierowanie bieżącymi sprawami gminy;
9) reprezentowaniem gminy na zewnątrz.
2. Do wyłącznej właściwości wójta należy:
1) w zakresie ochrony życia i mienia mieszkańców:
a)

opracowanie planu operacyjnego ochrony
przed powodzią,

b)

ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu
przeciwpowodziowego,

c)

zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośredniego zagrożenia,

d)

w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej podejmowanie działań określonych w innych przepisach prawa;

2) w zakresie zarządzania mieniem i gminnej gospodarki finansowej:
a)

b)

zaciąganie zobowiązań mających pokrycie
w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień
udzielonych przez radę,
emitowanie
papierów
wartościowych,
w ramach upoważnień udzielonych przez
radę,
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c)

dokonywanie wydatków budżetowych,

d)

dysponowanie rezerwami budżetowymi,

e)

blokowanie środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą,

f)

udzielanie pełnomocnictw kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej.

§ 129. 1. W realizacji zadań własnych gminy wójt
podlega wyłącznie radzie.
2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta
lub sekretarzowi gminy.
§ 130. 1. Wójt w przypadkach niecierpiących
zwłoki może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzeń.
2. Zarządzenie wójta podlega zatwierdzeniu na
najbliższej sesji rady. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia go do
zatwierdzenia na najbliższej sesji rady.
3. Wójt przesyła przepisy porządkowe do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina, następnego dnia po ich
ogłoszeniu.
§ 131. 1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest wójt.
2. Rada odrębną uchwałą, określa warunki płacy
wójta.
§ 132. Wójt wykonuje uchwały rady i realizuje
zadania gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej,
porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.
§ 133. 1. Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy, którego jest kierownikiem.
2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu
gminy określa regulamin organizacyjny nadany
w drodze zarządzenia przez wójta.
§ 134. 1. Rada udziela wójtowi absolutorium
z wykonania budżetu gminy nie później niż do
30 kwietnia roku następującego, po roku za które ma
być udzielone absolutorium.
2. Przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium rada zapoznaje
się z wyjaśnieniami wójta, opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej i opinią Komisji Rewizyjnej.
3. Rada głosuje nad wnioskiem przedstawionym
w sprawie absolutorium przez Komisję Rewizyjną.
Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia bądź
nieudzielenia absolutorium bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu
jawnym.
§ 135. 1. Uchwała rady w sprawie nieudzielania
Wójtowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum
w sprawie odwołania wójta.
2. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referen-
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dum z przyczyn określonych w ust. 1, może zostać
podjęta nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia
podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia wójtowi
absolutorium.
3. Rada przed podjęciem uchwały, w której mowa w ust. 1, zapoznaje się z wyjaśnieniami wójta
i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Rada podejmuje uchwałę o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwołania wójta z powodu
nieudzielenia absolutorium, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady w głosowaniu
imiennym.
§ 136. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania wójta
z innej przyczyny niż nieudzielanie absolutorium,
jedynie na pisemny i uzasadniony wniosek
1/4 ustawowego składu rady.
1. Wniosek, o przeprowadzenie referendum,
podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną
oraz właściwą komisję rady.
2. Rada rozpatruje sprawę o przeprowadzenie referendum, o którym mowa w ust. 1, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni po sesji, na
której został złożony wniosek.
3. Uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum, o którym mowa w ust. 1, podejmowana jest
większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego
składu rady, w głosowaniu imiennym.
4. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1 nie uzyskał wymaganej większości głosów kolejny wniosek
w sprawie odwołania Wójta może być zgłoszony,
w tym trybie, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy
od poprzedniego głosowania.
Rozdział 9
Mienie komunalne i gospodarka finansowa
§ 137. 1. Mieniem komunalnym jest własność
i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz
mienie innych gminnych osób prawnych.
2. Majątek gminy, służący zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty może być zarządzany przez
jednostki organizacyjne.
3. Zasady zarządzania, o jakim mowa w ust. 2
określa rada w drodze odrębnych uchwał.
4. Wójt prowadzi rejestry:
1) składników mienia komunalnego;
2) podmiotów zarządzających
składnikami tego mienia.

poszczególnymi

§ 138. 1. Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie uchwalonego budżetu gminy.
2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy.
3. Samorządowe jednostki pomocnicze nie tworzą własnego budżetu i prowadzą działalność finansową w zakresie określonym przez budżet gminy.
§ 139. 1. Projekt budżetu przygotowuje wójt.
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2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie
mienia komunalnego i objaśnieniami wójt przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt budżetu
Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
3. Rada gminy, w drodze uchwały, określa procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaj i stopień
szczegółowości materiałów informacyjnych mających towarzyszyć projektowi budżetu. Budżet jest
uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
Rozdział 10
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli
z dokumentów rady, komisji i wójta gminy
§ 140. Obywatelom udostępnia się dokumenty
określone w ustawie o dostępie do informacji publicznej i innych ustawach szczegółowych.
§ 141. Protokoły z posiedzeń rady i komisji oraz
innych kolegialnych gremiów gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.
§ 142. 1. Dokumenty z zakresu działania rady
i komisji udostępnia się w urzędzie gminy u pracownika prowadzącego obsługę rady, w dniach pracy urzędu gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu działania wójta gminy
oraz urzędu udostępniane są w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu, w dniach
i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1
i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej urzędu gminy, powszechnie dostępnych
zbiorach danych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej urzędu.
4. Z dokumentów wymienionych w § 143 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy i wyciągi,
fotografować je lub kopiować.
§ 143. Realizacja uprawnień określonych w § 141
i 143, pkt 1 i 2 może się odbywać wyłącznie
w urzędzie gminy i w asyście pracownika urzędu
gminy.
§ 144. Odmowa udzielenia informacji lub dostępu do dokumentów wymaga decyzji wójta gminy.
§ 145. Uprawnienia określone w § 141 i 143 nie
znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw
– jawności;
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem
chronione tajemnice;
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie
stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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Rozdział 11

Rozdział 12

Publikowanie przepisów gminnych

Pracownicy samorządowi

§ 146. 1. Jeżeli przepisy nie stanowią inaczej,
ogłoszenia w drodze obwieszczeń przepisów porządkowych, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym, dokonuje się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

§ 148. 1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest wójt.

2. Jeżeli z przepisów szczególnych nie wynika
nic innego, sposobem zwyczajowo przyjętym ogłaszania przepisów porządkowych, o których mowa
w art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest
rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń
w urzędzie gminy.

Rozdział 13

§ 147. Akty prawa miejscowego, w tym statut
gminy, podlegają ogłoszeniu w Wojewódzkim
Dzienniku Urzędowym dla Województwa Lubuskiego.

2. Status pracowników samorządowych reguluje
ustawa o pracownikach samorządowych.
Postanowienia końcowe
§ 149. Traci moc uchwała Nr III/1/02 Rady Gminy
z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Gminy
Bytnica.
§ 150. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/115/09
Rady Gminy Bytnica
z dnia 26 marca 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/115/09
Rady Gminy Bytnica
z dnia 26 marca 2009r.

Zielony – CMYK: C=54 M=3 Y=99 K=0/RGB: R=96
G=177 B=53

Herb Gminy Bytnica znajduje się na tarczy trójdzielnej. Składa się z trzech kolorowych elementów.
W lewej części na białym polu znajduje się zielona
sosna z żółtymi szyszkami z czarnym konturem.
Prawa część to brązowy jelonek na żółtym tle, zaś
w części dolnej znajduje się żółta litera „B” w żółtej
podkowie na zielonym tle. Herb ma czarne kontury.

Biały – CMYK: C=0 M=0 Y=0 K=0/RGB: R=255 G=255
B=255

kolory herbu:
Żółty – CMYK: C=0 M=0 Y=100 K=0/RGB: R=255
G=245 B=0

Czarny – CMYK: C=55 M=55 Y=55 K=100/RGB: R=19
G=18 B=16

Brąz – CMYK: C=44 M=96 Y=96 K=4/RGB: R=132
G=48 B=45
Herb jest skalowany, co oznacza że może występować w różnych wielkościach zachowując proporcje
z ustalonego wymiarowania.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIII/115/09
Rady Gminy Bytnica
z dnia 26 marca 2009r.
Flaga jest prostokątem składającym się z trzech
elementów.
W wersji kolorowej składa się z zieleni, żółci i bieli.
Zielony jest trójkąt równoboczny rozpoczynający się
od lewego boku flagi, którego czubek skierowany
jest do wnętrza flagi i sięga 1/3 całej szerokości. Pozioma flaga dzieli się na pół; żółcią u dołu i bielą
z góry.
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kolory flagi:
Żółty – CMYK: C=0 M=0 Y=100 K=0/RGB: R=255
G=245 B=0
Zielony – CMYK: C=54 M=3 Y=99 K=0/RGB: R=96
G=177 B=53
Biały – CMYK: C=0 M=0 Y=0 K=0/RGB: R=255 G=255
B=255
Flaga jest skalowana, co oznacza że może występować w różnych wielkościach zachowując proporcje
z ustalonego wymiarowania.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIII/115/09
Rady Gminy Bytnica
z dnia 26 marca 2009r.

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/115/09
Rady Gminy Bytnica
z dnia 26 marca 2009r.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIII/115/09
Rady Gminy Bytnica
z dnia 26 marca 2009r.

Zielony – CMYK: C=54 M=3 Y=99 K=0/RGB: R=96
G=177 B=53

Logo Gminy Bytnica jest znakiem graficznym składającym się z trzech elementów. Rąbu stanowiącego tło oraz orła bielika przelatującego nad polnym
łanem.

Biały – CMYK: C=0 M=0 Y=0 K=0/RGB: R=255 G=255
B=255

W wersji kolorowej składa się zieleni, żółci, czerni
i bieli.
kolory logo:
Żółty – CMYK: C=0 M=0 Y=100 K=0/RGB: R=255
G=245 B=0

6 96

Czarny – CMYK: C=55 M=55 Y=55 K=100/RGB: R=19
G=18 B=16

Logo jest skalowane, co oznacza że może występować w różnych wielkościach zachowując proporcje
z ustalonego wymiarowania.
Logo może występować w wersji kolorowej i czarno
– białej oraz z podpisem jak i bez podpisu.
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UCHWAŁA NR XXIII/119/09
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym
powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych oraz obowiązkowego wymiaru godzin dla
nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku
z art. 91d 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:
§ 1. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym wymiarze zajęć, którym powierzono funkcje kierownicze w Zespołach Edukacyjnych, prowadzonych przez
Gminę Bytnica, obniża się tygodniowy obowiązko-

Lp.
1.

Stanowisko kierownicze

1) dyrektor Zespołu Edukacyjnego:

Rozmiar tygodniowej
zniżki godzin

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego: - do 8 oddziałów
- od 9 do 14 oddziałów
- od 15 oddziałów i więcej

2) wicedyrektor Zespołu Edukacyjnego - ustala się
tygodniowy wymiar zajęć o 5 godzin większy
niż dyrektora Zespołu Edukacyjnego.
§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 uchwały dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym
powierzono te stanowiska, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielom zastępstwo.
§ 3. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół zatrudnionych
w pełnym wymiarze godzin, nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela według następujących norm:

697

wy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określonych w art. 42
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn.
zm.) o liczbę godzin określoną w poniższej tabeli:

9
12
14
-

Uwagi
Dla realizujących inne
pensum obowiązuje
rozliczenie proporcjonalne

pedagog, psycholog, logopeda, doradca
zawodowy - 22 godzin.

§ 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
organizacyjnych w placówkach dopuszcza się za
zgodą wójta gminy możliwość zmiany na czas określony wysokości pensum nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bytnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła
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UCHWAŁA NR XXIII/120/09
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie obniżenia wysokości stawek podatku od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem
przez osoby fizyczne działalności gospodarczej, polegającej na zapewnieniu osobom fizycznym możliwości
wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001r. z późn zm.), art. 5 ust. 2 - 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się stawkę podatku od gruntów i budynków związanych z prowadzeniem przez osoby
fizyczne działalności gospodarczej, polegającej na
zapewnieniu osobom fizycznym możliwości wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych:
Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni z kwoty 0,74zł, wynikającej z uchwały Rady Gminy Bytnica
Nr XX/89/08 z dnia 6 listopada 2008r. na kwotę
0,55zł.

Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej od
1m2 powierzchni użytkowej z kwoty 19,40zł,
wynikającej z uchwały Rady Gminy Bytnica
Nr XX/89/08 z dnia 6 listopada 2008r. na kwotę
14,50zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje w roku 2009.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń
w miejscach publicznych na terenie Gminy Bytnica.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła
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UCHWAŁA NR XXXVII/246/09
RADY MIASTA KOŻUCHÓW
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w Gminie
Kożuchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy,
o którym stanowi art. 54 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela dla nauczyciela zatrudnionego w wymiarze
nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru
zajęć, jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi:
1) 17,00zł - dla jednej osoby;

2) 34,00zł - dla dwóch i trzech osób;
____________________________________________
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, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369
i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505,
z 2009r. Nr 1, poz. 1.
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3) 51,00zł - dla czterech i więcej osób.

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

2. Do osób, o których mowa w § 1 ust. 1 zalicza
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: małżonka i dzieci, a także rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości
określonej w § 1 ust. 1. Małżonkowie wspólnie
wskazują szkołę, która będzie wypłacać dodatek
jednemu z nich.
4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.

Poz. 699, 700

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego lub w okresach służby
wojskowej;
4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu
wychowawczego.
7. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela.
§ 2. Dodatek mieszkaniowy wypłaca się z dołu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński

6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
6 99
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UCHWAŁA NR XXXVII/247/09
RADY MIASTA KOŻUCHÓW
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Kożuchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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. 30 ust. 6, 6a ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.2) Rada Miejska uchwala,
co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Kożuchów
zwany dalej regulaminem, określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania
tych dodatków;
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw.

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 2. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę
lat wypłacany według zasad określonych w art. 33
ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela.
§ 3. Szczegółowe przypadki zaliczania okresów
zatrudnienia oraz innych okresów uprawniających
do dodatku za wysługę lat określa minister właściwy
do spraw oświaty i wychowania w drodze rozporządzenia wydanego na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela.
__________________________________
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, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369
i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505,
z 2009r. Nr 1, poz. 1.
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§ 4. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
§ 5. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje
również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem
lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek
z ubezpieczenia społecznego.
Rozdział 3

Poz. 700

2) podnoszenie umiejętności zawodowych;
3) indywidualne podejmowanie działań zmierzających do wzbogacania majątku szkolnego;
4) posiadanie dobrej oceny pracy.
3. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy Karty Nauczyciela przez:
1) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych, ich jakość i atrakcyjność;
2) sprawowanie opieki nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;
3) obejmowanie swoją działalnością środowiska
pozaszkolnego;
4) prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawianie
innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli;

Dodatek motywacyjny

5) aktywny udział w realizowaniu innych zadań
statutowych szkoły.

§ 6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne stanowi odpis
w wysokości:

§ 8. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi szkoły jest spełnianie wymogów
określonych w § 7, a także:

1) 80,00zł miesięcznie na jeden pełny etat nauczyciela;

1) celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły;

2) 160,00zł miesięcznie na jeden pełny etat dyrektora.

2) racjonalne wykorzystanie majątku szkoły;

§ 7. Dodatek ma charakter uznaniowy, a warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1. Uzyskiwanie wysokich osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szczególności:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela dobrych wyników dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji i efektami
egzaminów, sprawdzianów przeprowadzanych
przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne;

3) racjonalna polityka kadrowa;
4) dbałość o estetykę obiektów szkolnych;
5) wpływ szkoły na miejscowe środowisko;
6) pozyskiwanie środków spoza budżetu gminy;
7) współpraca z instytucjami i placówkami oświatowo - kulturalnymi.
§ 9. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielowi na czas określony na okres sześciu miesięcy
za osiągnięcia w ciągu 6 miesięcy poprzedzających
przyznanie dodatku.

2) doprowadzenie ucznia (uczniów) do sukcesów
naukowych, sportowych, artystycznych w konkursach, zawodach i olimpiadach;

§ 10. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego dla
nauczyciela uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 7 i § 8 ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora Burmistrz Kożuchowa.

3) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami;

2. Dodatek motywacyjny może wynosić do 50%
wynagrodzenia zasadniczego i przyznawany jest
kwotowo.

4) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki.

3. O przyznanych dodatkach motywacyjnych dyrektor szkoły informuje radę pedagogiczną, a w odniesieniu do dyrektorów Burmistrz Kożuchowa podaje informację na spotkaniu z dyrektorami szkół.

2. Jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

4. Informacja, o której mowa w ust. 3 uwzględnia nazwiska osób, którym przyznano dodatek wraz
z uzasadnieniem przyznania dodatku i za zgodą nauczyciela i dyrektora – w przypadku dodatku motywacyjnego przyznanego dyrektorowi, jego wysokość.

1) opracowanie i wdrożenie własnych programów
autorskich lub nowatorskich rozwiązań metodycznych, wprowadzanie innowacji w pracy
dydaktycznej i wychowawczej;
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Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 11. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi, któremu powierzono funkcję:
1) dyrektora szkoły;
2) wicedyrektora szkoły;
3) wychowawcy klasy;
4) opiekuna stażu;
5) doradcy metodycznego.
§ 12. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w zależności od liczby uczniów w szkole:
1) w szkole liczącej do 150 uczniów od 300,00zł do
950,00zł;
2) w szkole liczącej od 151 – do 300 uczniów od
950,00zł do 1300,00zł;

Poz. 700

cyjny w wysokości 40,00zł miesięcznie.
§ 15. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub
funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia.
§ 16. Nauczyciel, któremu powierzono funkcję na
czas określony, traci prawo do dodatku z końcem
miesiąca, w którym upłynął okres powierzenia. Dotyczy to również wcześniejszego odwołania z funkcji.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 17. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela.

3) w szkole liczącej powyżej 300 uczniów od
1300,00zł do 1600,00zł.

§ 18. Podstawę obliczania dodatku za warunki
pracy stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w zależności od liczby uczniów w szkole

§ 19. Nauczycielowi spełniającemu warunki
określone w § 17 przysługuje dodatek:

1) w szkole liczącej od 151 – 300 uczniów od
400,00zł do 800,00zł;
2) w szkole liczącej powyżej 300 uczniów – od
500,00zł do 1000,00zł.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego określonego
w ust. 1 i ust. 2 ustala:
1) dla dyrektora Burmistrz Kożuchowa;
2) dla wicedyrektora dyrektor,
uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych,
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich funkcjonuje.
§ 13. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wychowawcy klasy w szkole podstawowej,
gimnazjum i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości:
1) 100,00zł w oddziałach, w których liczba uczniów
wynosi do 20 osób;
2) 120,00zł w oddziałach, w których liczba uczniów
wynosi powyżej 20 osób.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wychowawcy w oddziale przedszkolnym
w przedszkolu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 80,00zł.
§ 14. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko opiekuna stażu przysługuje dodatek funk-

1) za pracę w warunkach trudnych – w wysokości
10%;
2) za pracę w warunkach uciążliwych – w wysokości 5%.
§ 20. Dodatek, o którym mowa w § 17 przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie
liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
§ 21. 1. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych cały obowiązujący go wymiar zajęć.
2. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciążliwych tylko część obowiązującego
wymiaru zajęć lub jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnych zastępstw
§ 22. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w tej godzinie została zrealizowana w warunkach
uprawniających do tego dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
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§ 23. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
ustawy Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną
godzinę doraźnego zastępstwa, ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego, łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana
w warunkach uprawniających do dodatku przez
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru
godzin.

Poz. 700, 701

liczy się za pełną godzinę.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 stycznia 2009r.

§ 24. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny

Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
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UCHWAŁA NR XL/81/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla
nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę
Żagań o statusie miejskim
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych
przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 2. Regulamin określa:
1. Wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,
a także szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków.
2. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw.
§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Szkole - rozumie się przez to oświatową jednostkę organizacyjną prowadzoną przez Gminę Żagań o statusie miejskim.
2. Pracodawcy - rozumie się przez to oświatową
jednostkę organizacyjną, szkołę, przedszkole.
3. Nauczycielach - rozumie się przez to nauczy-

cieli lub wychowawców zatrudnionych przez danego
pracodawcę.
4. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.).
§ 4. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkół i przedszkoli.
2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkół i przedszkoli nie będących nauczycielami.
3. Dyrektorzy szkół i przedszkoli zobowiązani są
do kształtowania wynagrodzeń nauczycieli w sposób umożliwiający zachowanie średniego wynagrodzenia dla poszczególnych stopni awansu zawodowego, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
4. Do obliczenia średniej wynagrodzeń nauczycieli, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia w danych roku, przyjmuje się osoby zatrudnione w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.
5. Liczba osób przyjętych do obliczeń jest sumą
liczby osób zatrudnionych na pełny etat i etatów
przeliczeniowych wynikających z zatrudnienia osób
w niepełnym wymiarze godzin. Poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy, o ile postanowienia
niniejszego regulaminu lub przepisy szczególne nie
stanowią inaczej.
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Rozdział 2
Dodatki

w środowisku lokalnym,
i)

Dodatek za wysługę lat
§ 5. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a)

b)

począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki tego dodatku, jeżeli
nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do
dodatku lub do wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.

3. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek choroby bądź konieczności osobistego
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym
członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
Dodatek motywacyjny
§ 6. 1. Fundusz dodatku motywacyjnego tworzy
się w ramach przyznanych przez radę miasta środków budżetowych, w wysokości od 1% do 5% planowanego rocznego funduszu płac nauczycieli.
2. Dodatek motywacyjny może być przyznawany
nauczycielowi w szczególności za:
a)

b)
c)

d)

e)

skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną
edukację, planowania własnej przyszłości,
pracy nad sobą oraz właściwych postaw
moralnych i społecznych,
skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,
osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,
opiekę nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole,
inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

f)

inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

g)

adaptację i praktyczne stosowanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania we
współpracy z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny oraz innymi instytucjami
wspomagającymi,

h)

realizację zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły

opracowywanie i wdrażanie innowacji, eksperymentów pedagogicznych i programów
autorskich zatwierdzonych przez MEN.

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres
nie krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż rok.
4. Podstawę naliczenia dodatku motywacyjnego
stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może przewyższać 20% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela nie może być niższa niż 3% otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
7. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor w ramach środków przyznanych uchwałą
budżetową.
8. Dodatek motywacyjny w wysokości do 20%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego może
być przyznany dyrektorowi, jeśli realizuje minimum
trzy wybrane z poniższych zadań:
a) uczniowie danej placówki osiągają wysokie
wyniki w nauce mierzone wynikiem sprawdzianu szóstoklasistów i egzaminu gimnazjalnego (wyniki te muszą być wyższe od
średnich wyników okręgowych),
b) uczniowie osiągają wyniki w konkursach
i olimpiadach przedmiotowych (laureaci
szczebla wojewódzkiego),
c)

wychowankowie osiągają wysokie wyniki
w konkursach organizowanych dla dzieci
w wieku przedszkolnym o zasięgu krajowym
lub wojewódzkim,

d) wprowadza innowacje, eksperymenty pedagogiczne oraz programy autorskie zatwierdzone przez MEN,
e) dba o bazę lokalową placówki oraz wyposażenie w pomoce dydaktyczne,
f)

organizuje udział szkoły w przedsięwzięciach
wychowawczych o zasięgu pozaszkolnym,

g) realizuje działania promujące placówkę
w środowisku, regionie i za granicą.
9. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyznaje
Burmistrz Miasta Żagań.
Dodatek funkcyjny
§ 7. 1. Nauczycielom, którym powierzono
w przedszkolach, w szkołach i placówkach stanowiska kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości określonej w tabeli oraz w pkt 4 niniejszego paragrafu.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Burmistrz Miasta Żagań w granicach stawek
określonych w tabeli.
3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektorów, osób zajmujących inne stanowiska kie-
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rownicze oraz osób wymienionych w pkt 6 niniejszego paragrafu ustala dyrektor placówki.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań:
a)

opiekuna stażu w wysokości 50zł miesięcznie za każdego nauczyciela, odbywającego
staż w ramach awansu zawodowego, powierzonego opiece,

b)

wychowawstwa klasy 100zł, grupy w przedszkolu 110zł miesięcznie.

Poz. 701

5. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie zajmowania odpowiedniego stanowiska
kierowniczego lub wykonywania zadań, za które
przysługuje dodatek. Jeżeli odpowiednie stanowisko
kierownicze lub funkcje powierzono nauczycielowi
na okres nie obejmujący pełnych miesięcy, dodatek
funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej
do czasu pełnienia związanych z nimi obowiązków.
6. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem
przysługuje również osobie, której powierzono odpowiednie obowiązki w zastępstwie innej osoby,
jeśli jej nieobecność w pracy przekracza 3 miesiące.

Tabela stawek dodatków funkcyjnych
Stanowisko
dyrektor szkoły:
do 11 oddziałów
od 12 do 20 oddziałów
od 21 do 30 oddziałów
powyżej 30 oddziałów
wicedyrektor szkoły:
od 12 do 16 oddziałów
17 i więcej oddziałów
dyrektor przedszkola:
do 3 oddziałów
od 4 do 5 oddziałów
6 i więcej oddziałów
wicedyrektor przedszkola:
6 i więcej oddziałów
kierownik świetlicy szkolnej:
do 30 wychowanków
od 31 do 80 wychowanków
od 81 do 120 wychowanków
powyżej 120 wychowanków

Dodatek za warunki pracy
§ 8. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy, z tytułu pracy w warunkach trudnych
oraz w warunkach uciążliwych.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1,
uzależniona jest od:
1) stopnia trudności oraz uciążliwości dla zdrowia
realizowanych zadań;
2) wymiaru czasu pracy realizowanych w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Ustala się następujące wielkości dodatków za
trudne warunki pracy:
1) prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi
umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości
od 10% do 20% stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego;
2) prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych szkołach (oddziałach)
oraz prowadzenie indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia spe-

Wysokość dodatku funkcyjnego (miesięcznie
w złotych)
od 400 do 850
od 500 do 1100
od 700 do 1500
od 900 do 1800
od 300 do 500
od 350 do 700
od 250 do 300
od 300 do 550
od 350 do 700
od 200 do 300
od 110 do 150
od 180 do 270
od 210 do 400
od 240 do 530

cjalnego - w wysokości od 10% do 20% stawki
godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego;
3) prowadzenie zajęć dydaktycznych, w klasach
łączonych w szkołach podstawowych, w wysokości od 10% do 20% stawki godzinowej otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
4. Nauczycielom za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości ustalonej
dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki pracy,
w wysokości od 10% do 20% stawki godzinowej
otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
5. Dodatki za warunki pracy wypłaca się proporcjonalnie do zrealizowanego przez nauczycieli obowiązującego pensum w warunkach trudnych lub
uciążliwych.
6. Dyrektor szkoły (placówki) potwierdza przepracowanie godzin w trudnych i uciążliwych warunkach pracy.
7. Dodatek, o którym mowa w ust. 3 i 4 przyznaje
dyrektor szkoły lub placówki, a w stosunku do dyrektora burmistrz.
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8. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek
jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy,
za którą przysługuje wynagrodzenie liczone jak za
okres urlopu wypoczynkowego.
Rozdział 3
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku
za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, ze czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
4. Godziny ponadwymiarowe przypadające
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zrealizować z przyczyn nie leżących po jego stronie,
w szczególności w związku z zawieszeniem zajęć
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z powodu epidemii lub mrozów, traktuje się jako
godziny faktycznie odbyte.
5. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego
zastępstwa prowadzoną zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy ustala się w wysokości 100% wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarową obliczoną na zasadach określonych
w pkt 2.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 10. Projekt regulaminu został uzgodniony przez
właściwe organizacje związkowe w trybie art. 30
ust. 6a Karty Nauczyciela.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXVI/160/2008 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie
regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach
organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Żagań
o statusie miejskim.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009r.
Wiceprzewodnicząca Rady
Wanda Winczaruk
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UCHWAŁA NR XL/82/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 26 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XLV/80/06 Rady Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zasad ustalenia
stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych gruntów komunalnych na terenie miasta Żagań
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W paragrafie 6 uchwały Nr XLV/80/06 Rady
Miasta Żagań z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie zasad
ustalenia stawek czynszu za dzierżawę nierolniczych
gruntów komunalnych na terenie miasta Żagań
(z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
Punkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
„W przypadku organizacji festynów, jarmarków
i innych imprez okolicznościowych na terenie miasta
70 2

nie stosuje się stawek czynszu określonych niniejszą
uchwałą. Burmistrz Miasta Żagań oddaje teren dla
potrzeb organizacji danej imprezy w drodze przetargu i sam ustala stawkę wyjściową czynszu, biorąc
pod uwagą możliwość uzyskania jak najkorzystniejszego czynszu w wyniku przetargu.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od
1 kwietnia 2009r.
Wiceprzewodnicząca Rady
Wanda Winczaruk
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UCHWAŁA NR XL/83/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie uchwalenia Statutu Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu
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 ze zm.), art. 6
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz. U. z 1997r. Nr 5, poz. 24 ze zm.) oraz art. 13
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123
ze zm.) Rada Miasta uchwala:
Statut Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu

który prowadzi działalność związaną z poznawaniem, opracowaniem i propagowaniem historii miasta i regionu.
4. Podczas wykonywania zadań Muzeum realizuje
politykę miasta Żagania w zakresie ochrony i upowszechnienia kultury oraz współpracuje z instytucjami i placówkami oświatowymi w regionie.
5. Do podstawowych zadań Muzeum należy
w szczególności:
a)

gromadzenie dóbr kultury, materiałów i dokumentów z zakresu II wojny światowej, ze
szczególnym uwzględnieniem jeńców wojennych i funkcjonowania obozów jenieckich
w Żaganiu,

b)

3. Muzeum wpisane jest do Rejestru Instytucji
Kultury prowadzony przez Burmistrza Miasta Żagań
pod Nr 2.

gromadzenie
materiałów,
dokumentów
i przedmiotów związanych z Żaganiem i regionem,

c)

4. Muzeum używa podłużnej pieczęci z napisem:
„Muzeum Obozów Jenieckich”.

inwentaryzowanie, katalogowanie i opracowanie zbiorów i dokumentów,

d)

eksponowanie muzealiów,

e)

przechowywanie muzealiów w odpowiednich warunkach, ich magazynowanie i udostępnianie do celów naukowych. Zabezpieczanie i konserwacja eksponatów,

f)

opiekowanie się zabytkami poza Muzeum ze
szczególnym
uwzględnieniem
terenów
dawnych obozów. Zabezpieczanie stanowisk
archeologicznych na tych terenach,

g)

organizowanie i prowadzenie badań, ekspedycji naukowych i prac wykopaliskowych
w zakresie działania Muzeum,

h)

uzupełnianie zbiorów drogą zakupów, darowizn i depozytów,

i)

organizowanie wystaw stałych i czasowych
oraz ich wypożyczanie,

j)

prowadzenie działalności oświatowej wśród
młodzieży,

k)

współpraca z instytucjami, organizacjami
i stowarzyszeniami kulturalno - oświatowymi,

l)

udostępnianie zbiorów do celów naukowych
i oświatowych,

I. Nazwa, teren działania i siedziba Muzeum
§ 1. 1. Muzeum Obozów Jenieckich zwane dalej
Muzeum jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną.
2. Siedzibą Muzeum jest miasto Żagań.

§ 2. Muzeum działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach
(z późniejszymi zmianami).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(z późniejszymi zmianami).
3. Ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie
dóbr kultury (z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki
z 23 kwietnia 1999r. w sprawie zasad wynagrodzenia
pracowników instytucji kultury (z późniejszymi
zmianami).
5. Postanowień niniejszego statutu.
6. Innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
II. Zakres działania
§ 3. 1. Muzeum jest instytucją o charakterze naukowo - badawczym i kulturalno - oświatowym.
2. Muzeum powołane zostało celem tworzenia,
upowszechnia i ochrony dóbr kultury, głównie
z zakresu II wojny światowej, ze szczególnym
uwzględnianiem problematyki obozów jenieckich
i jeńców wojennych na terenie Żagania.
3. W skład Muzeum wchodzi Dział Regionalny,

m) opracowanie i publikacje wydawnictw popularnonaukowych, katalogów, przewodników
z wystawy, wyników badań, wykopalisk.
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III. Rodzaj i zakres gromadzonych zbiorów
§ 4. 1. Muzeum gromadzi wszelkie zbiory związane z obozami jenieckimi ze szczególnym uwzględnieniem obozów Stalag VIII C i Stalag Luft III z okresu II wojny światowej.
2. Dział Regionalny gromadzi wszelkie zbiory
związane z Żaganiem i regionem z różnych okresów
historii.
§ 5. 1. Muzeum może pozyskiwać eksponaty
drogą zakupów, darowizn oraz własnych poszukiwań i wykopalisk.
2. Muzeum prowadzi Księgi Inwentarzowe,
w których ewidencjonowane są muzealia będące
własnością Muzeum.
IV. Organy zarządzające i nadzorujące oraz sposób
ich powoływania
§ 6. 1. Dyrektora Muzeum powołuje i odwołuje
burmistrz miasta.
2. Dyrektor Muzeum, zwany dalej dyrektorem,
samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą
częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się
zasadami efektywności ich wykorzystania.
§ 7. 1. Dyrektor kieruje Muzeum.
2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz
i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy placówki.
3. Dyrektor ustanawia swoich pełnomocników
w zależności od potrzeb. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej.
4. Pracowników Muzeum zatrudnia i zwalnia dyrektor.
§ 8. 1. Dyrektor nadaje:
a)

regulamin wynagrodzenia pracowników,

b)

regulamin tworzenia i podziału nagród okolicznościowych,

c)

regulamin premiowania,

d)

regulamin korzystania z funduszu świadczeń
socjalnych,

e)

regulamin zasad nabywania prawa oraz
ustalania wysokości i wypłacania rocznych
gratyfikacji finansowych.

2. Rozkład czasu pracy Muzeum ustala dyrektor.
§ 9. 1. Zasady kontroli wewnętrznej finansowej
materiałowej określa dyrektor.
2. Główny księgowy sprawuje kontrolę w zakresie spraw finansowych.

Poz. 703

3. Dyrektor sprawuje kontrolę w pozostałych
sprawach.
§ 10. 1. Kontrolę i ocenę działalności Muzeum
oraz pracy dyrektora mogą dokonywać:
a)

rada miasta,

b)

burmistrz miasta.

2. Nadzór merytoryczny nad Muzeum sprawuje
Minister Kultury.
§ 11. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum powoływana przez organizatora.
2. Rada Muzeum sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez Muzeum zadań ustawowych,
a w szczególności:
a)

wytycza główne kierunki działania Muzeum,

b)

uczestniczy w opracowaniu planu działania
na dany rok kalendarzowy.

3. Rada Muzeum uchwala swój regulamin pracy.
4. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
5. Kadencja Rady trwa cztery lata.
V. Sposób pozyskiwania środków finansowych
§ 12. 1. Mienie Muzeum jest mieniem samorządowym.
2. Muzeum administruje w imieniu miasta obiektami, których wykaz stanowi załącznik Nr 1.
§ 13. 1. Muzeum prowadzi gospodarkę materiałową i finansową na podstawie ustawy z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.
2. Działalność Muzeum finansowana jest z dotacji organizatora, dochodów własnych i darowizn od
osób fizycznych i prawnych.
3. Muzeum prowadzi działalność poprzez realizację Planu Działalności Muzeum.
4. Plan zawiera: planowane przychody i koszty,
usługi, remonty i konserwacje oraz inwestycje.
5. Plan zatwierdza dyrektor po uzyskaniu zgody
Rady Muzeum, uwzględnieniu dochodów własnych
oraz dotacji organizatora.
6. Do składania w imieniu Muzeum oświadczeń,
zobowiązań finansowych i realizacji rachunków
wymagane jest współdziałanie dwóch osób, dyrektora i głównego księgowego lub osób upoważnionych przez dyrektora.
7. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez burmistrza miasta, nie później niż
6 miesięcy od dnia bilansowego.
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VI. Postanowienia końcowe

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/83/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 26 marca 2009r.

§ 14. Zmiany w niniejszym statucie mogą by dokonywane w trybie przewidzianym do uchwały statutu.
§ 15. Traci moc uchwała Nr VI/55/03 Rady Miasta
z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Muzeum Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu.
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań oraz Dyrektorowi Muzeum
Obozów Jenieckich.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Wanda Winczaruk

Muzeum administruje w imieniu miasta Żagania
następującymi obiektami:
1. Pawilon muzealny, ul. Lotników Alianckich 6,
o kubaturze 2.462m3, powierzchni użytkowej 451m2.
2. Działka o powierzchni 1,37ha.
3. Pomnik - rzeźba projektu Mieczysława Waltera.
4. Replika baraku o powierzchni użytkowej 400m 2,
kubaturze 1.000m3.
5. Budynek Ratusza, ul. Rynek 36 o powierzchni
użytkowej 820m2, kubaturze 1.934m3.

70

===================================================================================

704
70 4

UCHWAŁA NR XXIX/253/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego
Na podstawie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219 ze zm.:
Dz. U. z 2006r. Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007r.
Nr 112, poz. 766) i art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 190,
poz. 1360 ze zm.: Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1056)
uchwala się, co następuje:

trum Usługowego Spółka z o. o. NZOZ
„Szpital na Wyspie”, znajdujący się
w Lubsku przy ul. Poznańskiej 2.
§ 3. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmian, podlega
podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

§ 1. Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009r. przeprowadza się w stałych
obwodach głosowania utworzonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547).

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 2. Na wniosek Burmistrza Lubska tworzy się
odrębne obwody głosowania:

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
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-

Nr 11 w Lubsku, obejmujący Areszt Śledczy w Lubsku przy ul. Nowej 2,

-

Nr 12 w Lubsku, obejmujący Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy Powiatowego Cen-

§ 5. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR XXIX/255/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/315/06 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubsko
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm. Dz. U. z 2003r.
Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 624,
Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781, D. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz. U.
z 2009r. Nr 6, poz. 33) Rada Miejska w Lubsku
uchwala, co następuje:

Lubuskiego z 2006r. Nr 60, poz. 1344) wprowadza
się następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/315/06 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Lubsko (Dziennik Urzędowy Województwa

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

1) w § 15 skreśla się pkt 3;
2) w § 17 skreśla się pkt 3;
3) zmienia się treść załącznika Nr 1, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały;
4) zmienia się treść załącznika Nr 2, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/255/09
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 27 marca 2009r.
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Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 27 marca 2009r.
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UCHWAŁA NR XX/126/09
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie wynagradzania oraz ustalania regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia
i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla
którym organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7
i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 zm. Dz. U.
z 2006r. Nr 43, poz. 293) oraz w związku z art. 4
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy
- Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 1 z 2009r.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych
dodatków do wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice o następującej treści
Regulamin wynagradzania i przyznawania niektórych dodatków do wynagradzania oraz dodatku
mieszkaniowego
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

2. Regulaminu nie stosuje się do pracowników
szkól nie będących nauczycielami.
4. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania
nauczycielom:
1) dodatku za wysługę lat;
2) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
3) zasiłku na zagospodarowanie;
4) nagród jubileuszowych;
5) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu.
Rozdział 3
Dodatki
5. Ogólne warunki przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego określa § 6 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. Warunki te są następujące:
1. Uzyskanie szczegółowych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
a w szczególności:
a)

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnienie
ich możliwości dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b)

umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

c)

pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki.

1. Karcie Nauczyciela - rozumie się przez to
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu - rozumie się przez to rozporządzenie z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181 zm. Dz. U. z 2006r. Nr 43, poz. 293).
Rozdział 2
2. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne stawki
wynagradzania dla nauczycieli, a także zasady ustalania wysokości wynagradzania zasadniczego nauczycieli, w tym nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora określa każdorazowo Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli
szkół.

2. Wprowadzenie innowacji pedagogicznych,
skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania.
3. Zaangażowanie, w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a)

udziału w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

b)

udziału w komisjach przedmiotowych i innych,
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opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły.

w trudnych warunkach określa § 8 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o którym
mowa w § 1 pkt 9 regulaminu.

4. Podstawa obliczenia dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.

2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach przysługuje:

5. Dodatek nie może przewyższać 50% podstawy.
6. Dodatek przyznaje się nauczycielowi na czas
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż
jeden rok kalendarzowy.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor
szkoły, a dyrektorowi - wójt gminy.
8. Środki na dodatki motywacyjne planowane są
corocznie w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 5% planowanych wynagrodzeń zasadniczych.
6. 1. Zasady przyznawania i wysokość dodatków
funkcyjnych. Dodatki funkcyjne przysługują nauczycielom, którym w szkole powierzono:
a)

stanowiska dyrektora, zespołu, szkoły,

b)

stanowisko dyrektora przedszkola czynnego
ponad 5 godzin,

c)

stanowisko wicedyrektora zespołu, szkoły,

d)

wychowawstwo klasy, oddziału,

e)

sprawowanie funkcji opiekuna stażu,

f)

inne stanowiska kierownicze przewidziane
w statucie szkoły.

2. Dyrektorowi zespołu szkół przyznaje się dodatek w wysokości – 1000zł.

a)

nauczycielom prowadzącym indywidualne
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego - w wysokości 25%
stawki godzinowej za każdą przepracowaną
godzinę nauczania.

8. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach uciążliwych określa § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, o których mowa w § 1 pkt 9 regulaminu.
2. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
przysługuje:
1) nauczycielom prowadzącym zajęcia z dziećmi
i młodzieżą niepełnosprawną w wysokości
5% wynagrodzenia zasadniczego;
2) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego gdy w oddziale znajduje się
dziecko upośledzone umysłowo w stopniu
umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem,
że zajęcia dydaktyczne są prowadzone według
odrębnego programu nauczania obowiązującego w tego typu szkole specjalnej, a zajęcia wychowawcze według odrębnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę przysługuje dodatek w wysokości
10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
Rozdział 4

3. Z-cy dyrektora zespołu szkół przyznaje się dodatek w wysokości – 700zł.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnych

4. Dyrektorowi przedszkola czynnego ponad
5 godzin przysługuje dodatek w wysokości – 700zł.

9. 1. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
zespołu i dyrektora przedszkola ustala wójt gminy
uwzględniając w szczególności wielkość zespołu,
szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań
wynikających ze stanowiska kierowniczego.
6. Nauczycielom zajmującym inne stanowiska
kierownicze dodatek funkcyjny ustala dyrektor zespołu, szkoły.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową dla nauczycieli realizujących te godziny
z różnego pensum ustala się stawkę wynagrodzenia
zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach tego pensum.

a)

wychowawcy przysługuje dodatek w wysokości – 80zł,

b)

opiekuna stażu przysługuje dodatek w wysokości – 80zł.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego
dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin
ponadwymiarowych nauczyciela.

8. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub
funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, od tego
dnia.

4. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.

7. Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji:

7. 1. Wykaz prac wykonanych przez nauczycieli
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snego źródła dochodu;

Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku
pracy

5) rodziców nauczyciela pozostających na jego
wyłącznym utrzymaniu.

10. 1. Zasady przyznawania nagród wójta gminy
dla dyrektorów, zespołu, szkół, przedszkola zostały
określone w regulaminie przyjętym odrębną uchwałą rady gminy.

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącego także nauczycielem przysługuje tylko jeden
dodatek w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który wypłaca dodatek jednemu z nich.

2. Zasady przyznawania nagród dyrektora szkoły
dla nauczycieli określają odrębne regulaminy obowiązujące w szkołach w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i zakładową organizacją związkową.
Rozdział 6
Dodatki mieszkaniowe
11. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma
nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, zatrudniony na terenie wiejskim lub mieście liczącym
do 5000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż
połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.
7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
12. 1. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;

2. Dodatek jest zróżnicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczyciela i obejmuje:

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

1) 6% miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ustalonego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej najniższym wynagrodzeniem - dla jednej
osoby;

3) odbywania przeszkolenia wojskowego lub innych okresach służby wojskowej;

2) 8% najniższego wynagrodzenia - dla dwóch
osób;

2. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.

3) 10% najniższego wynagrodzenia - dla trzech
osób;
4) 12% najniższego wynagrodzenia - dla czterech
osób i więcej.
3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się
do pełnych złotych, w ten sposób, że kwotę od co
najmniej 0,50zł zaokrągla się do pełnego złotego.
4. Do członków rodziny zalicza się nauczyciela
oraz wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałżonka;
2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela dzieci
do ukończenia 18 roku życia lub czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo
ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela niepracujące dzieci będące studentami do czasu
ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 26 roku życia;
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające wła70 6

4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu
wychowawczego.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
13. 1. Niniejszy regulamin został uzgodniony
przez właściwe organizacje związkowe.
2. Zmiany regulaminu następują w formie aneksu, w trybie przewidywanym w ust. 1.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Tuplice
Nr XVIII/114//08 z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie
wynagradzania oraz ustalania regulaminu przyznawania dodatków do wynagradzania nagród i dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym
w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Marian Kałka
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POROZUMIENIE
w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
zawarte w dniu 30 kwietnia 2009r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką, a Gminą Krosno Odrzańskie, reprezentowaną przez Burmistrza Andrzeja
Chinalskiego, działającego na podstawie uchwały
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr VII/44/99
z dnia 11 maja 1999r. w sprawie przejęcia zadań
z zakresu administracji rządowej, zwanymi dalej
„stronami”.

zadania bieżące w kwocie 20.000zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w tym: na przeprowadzenie
prac sondażowych na terenie byłego niemieckiego
obozu jeńców wojennych z okresu 1914 – 1920r.,
który znajdował się na obrzeżach Krosna Odrzańskiego (na zachód od szosy Krosno Odrzańskie
- Bytnica) - nie więcej niż 6.000zł (sześć tysięcy złotych).

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o administracji rządowej w województwie (Dz. U.
z 2001r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407, z 2002r.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558,
Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003r. Nr 52,
poz. 450, Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452,
z 2004r. Nr 33, poz. 287, z 2005r. Nr 33, poz. 288,
Nr 90, poz. 757 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2008r.
Nr 199, poz. 1227), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, 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, 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 i Nr 138, poz. 974
oraz Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia
28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach wojennych
(Dz. U. Nr 39, poz. 311, z 1959r. Nr 11, poz. 62,
z 1990r. Nr 34, poz. 198, z 1998r. Nr 106, poz. 668,
z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2005r. Nr 169, poz. 1420
i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1041),
strony ustalają, co następuje:

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane zostaną w całości na konto Urzędu Miasta w Krośnie
Odrzańskim przez Wydział Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie
zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Gmina
Krosno Odrzańskie przejmuje obowiązek utrzymania
grobów i cmentarzy wojennych w 2009r., położonych na terenie gminy, a w szczególności:
1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych;
2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku
i czystości na cmentarzach i grobach wojennych;
3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do
rejestru zabytków;
4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych,
znajdujących się na terenie gminy;
5) prowadzenie „Ksiąg pochowanych” oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymywanych z Zarządu
Głównego PCK.
2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone
w § 1. ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji z budżetu państwa na

§ 3. 1. Gmina zobowiązuje się do oszczędnego
i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środkami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej
dotacji prac określonych w planach rzeczowych
w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2009r.
2. Środki finansowe otrzymywane na realizację
zadań objętych niniejszym porozumieniem, nie wykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewody,
stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.).
3. W terminie do dnia 30 września 2009r. gmina
wstępnie określi planowane zadania rzeczowe oraz
potrzeby finansowe na 2010r.
§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków
finansowych i zadań rzeczowych gmina zobowiązuje
się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2009r.
2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie
wszystkich wymaganych dokumentów, wynikających z przyjętych procedur zlecania robót, umowy,
zlecenia, rachunki i faktury oraz kserokopie dowodów zapłaty (przelewy bankowe lub dowody kasowe), protokoły odbioru prac, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być
opisane zgodnie z zasadami obowiązującymi przy
zamówieniach publicznych.
4. Nie rozliczenie się z realizacji środków finansowych w terminie określonym w ust. 1 stanowić
może o nieprzyznaniu w roku 2010 funduszy na cel
określony w ust. 1 § 1.
§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości dotacji przyznanej gminie może nastąpić w przypadku:
1) przeznaczenia przyznanych środków dotacji na
inne cele niż utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego określonych w art. 1 ustawy
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z dnia 28 marca 1933r. o grobach i cmentarzach
wojennych;

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla
każdego obiektu.

2) nieprzestrzegania ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.);

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem
zadań powierzonych mniejszym porozumieniem
sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

3) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i związanego z tym częściowego zmniejszenia potrzeb dotacji.
§ 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów
grobownictwa wojennego związane z wprowadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie nowych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtórny pochówek szczątków ludzkich w grobach wojennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) należy uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego.
2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może
być wydana po przedłożeniu:
1) ustalonego zakresu prac remontowych z określeniem obiektu, którego te prace dotyczą;
2) projektu obiektu;
3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską;
4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów
wpisanych do rejestru zabytków Województwa
Lubuskiego;
5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania
w oparciu o przepisy prawa budowlanego);
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2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez:
1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i grobów
wojennych;
2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykonania
zadań.
§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub
rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy
czym rozliczenie finansowe dokonane przez gminę
obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania porozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni od
tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawartych
w § 4 ust. 2 i 3.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
§ 10. Porozumienie wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 11. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
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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) 7111-210 - 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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