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Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XXIX/176/09 z dnia 25 czerwca
2009r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkól Gminy
Górzyca

4657

Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XXIX/177/09 z dnia 25 czerwca
2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

4657

Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XXIX/178/09 z dnia 25 czerwca
2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejsca lokalizacji targowiska
gminnego oraz określenia stawek opłaty targowej na targowisku oraz
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/294/02
Rady Gminy w Górzycy z dnia 9 października 2002r. w sprawie miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia stawek opłaty
targowej na targowisku (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 101, poz. 1239
ze zm.)

4658

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr XXIV/153/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa

4661

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr XXIV/160/09 z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury
w Kargowej

4664

Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Nr XXIX/137/09 z dnia 29 czerwca
2009r. w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Krzeszyce

4664

Uchwała Rady Gminy Łagów Nr XXVII/175/09 z dnia 29 czerwca
2009r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości,
rolnego, leśnego w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości
ich wynagrodzenia

4665

Uchwała Rady Gminy Słońsk Nr XXXIV/219/09 z dnia 29 czerwca
2009r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz
rozkładania na raty spłat należności pieniężnych Gminy Słońsk oraz
jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy - Ordynacja podatkowa

4666

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXII/133/09 z dnia 29 czerwca
2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu
boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" w Trzebielu

4668
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Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXII/134/09 z dnia 29 czerwca
2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/115/09 Rady Gminy Trzebiel
z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego
niektóre zasady wynagradzania nauczycieli

4670

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXII/138/09 z dnia 29 czerwca
2009r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzebiel

4670

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XIX/170/09 z dnia 30 czerwca
2009r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/163/09 Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg
w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogdaniec

4687

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XIX/171/09 z dnia 30 czerwca
2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

4687

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XIX/172/09 z dnia 30 czerwca
2009r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/141/2008 Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
i zwolnień podatku od nieruchomości

4692

Uchwała Rady Miasta Dobiegniew Nr XXXIV/227/2009 z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie wzniesienia Pomnika Woldenberczyka.

4692

Uchwała Rady Miasta Dobiegniew Nr XXXIV/231/2009 z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

4693

Uchwała Rady Miasta Dobiegniew Nr XXXIV/232/2009 z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie uznania pomnika przyrody.

4693

Uchwała Rady Miasta Dobiegniew Nr XXXIV/234/2009 z dnia
30 czerwca 2009r. o zmianie uchwały Nr XXXII/215/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie poboru
w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości,
ustalenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia oraz obszaru działania.

4694

UCHWAŁY RAD POWIATU
1245

–

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XXXIV/173/09 z dnia
30 czerwca 2009r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków

4694
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1227
12 2 7

UCHWAŁA NR XXIX/176/09
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich
rzecz dyrektorom i wicedyrektorom szkól Gminy Górzyca

Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 oraz 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:

w art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) do liczby godzin określonej w tabeli, z zastrzeżeniem § 2:

§ 1. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły obniża
się tygodniowy wymiar godzin zajęć określony

Lp.
1.
2.
3.

Stanowisko kierownicze
Dyrektor Zespoły Szkół
Wicedyrektor Zespołu Szkół
Dyrektor Szkoły Podstawowej

§ 2. W przypadku realizowania przez dyrektora
lub wicedyrektora szkoły godzin ponadwymiarowych,
liczbę godzin określonych w § 1 podwyższa się
o liczbę realizowanych godzin ponadwymiarowych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr V/34/07 Rady Gminy
Górzyca z dnia 23 lutego 2007r. w sprawie obniżenia
dyrektorom i wicedyrektorom szkół Gminy Górzyca
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo

Tygodniowy wymiar zajęć
2
10
4
na ich rzecz (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 33, poz. 526).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Maria Syktus

12 2 7

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

1228
12 2 8

UCHWAŁA NR XXIX/177/09
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych przez Gminę Górzyca niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 oraz 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:
Lp.
1.

Stanowisko
Pedagog, psycholog, logopeda

§ 2. W przypadku uzupełnienia etatu zajęć dydaktycznych o zajęcia określone w § 1, ilość godzin uzu-

§ 1. Określa się obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli:

Tygodniowy wymiar zajęć
20 godz.

pełniających etat zajęć dydaktycznych określa się
zgodnie z treścią § 1 uchwały.
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/146/05 Rady
Gminy Górzyca z dnia 28 stycznia 2005r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Gminę Górzyca (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 16,
poz. 289).

Poz. 1228, 1229

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Maria Syktus

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
12 2 8

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

1229
12 2 9

UCHWAŁA NR XXIX/178/09
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 25 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia stawek opłaty
targowej na targowisku oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/294/02 Rady
Gminy w Górzycy z dnia 9 października 2002r. w sprawie miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz
określenia stawek opłaty targowej na targowisku (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego Nr 101, poz. 1239 ze zm.)

Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007r. Nr 68, poz. 449 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Górzyca uchwala, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Targowiska Gminnego
stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVII/
294/02 Rady Gminy w Górzycy z dnia 9 października 2002r. w sprawie miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia stawek opłaty targowej na targowisku (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 101, poz. 1239 ze zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 3 wyrazy „Zarząd Gminy w Górzycy” otrzymują brzmienie „Zakład Gospodarki
Komunalnej w Górzycy”;
2) w § 2 ust. 4 wyrazy „Urzędu Gminy” otrzymują brzmienie „Zakładu Gospodarki Komunalnej”;
3) w § 5 ust. 1 wyrazy „Urząd Gminy” otrzymują brzmienie „Zakład Gospodarki Komunalnej”;
4) w § 10 ust. 1 wyrazy „inkasent urzędu gminy
oraz Referat Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej urzędu gminy” otrzymują brzmienie „Zakład Gospodarki Komunalnej”;
5) w § 10 ust. 2 wyrazy „Urzędzie Gminy Górzyca” otrzymują brzmienie „Zakładzie Gospodarki Komunalnej”.
§ 2. Postanawia się ogłosić tekst jednolity
uchwały Nr XXVII/294/02 Rady Gminy w Górzycy
z dnia 9 października 2002r. w sprawie miejsca
lokalizacji gminnego targowiska oraz określenia
stawek opłaty targowej na targowisku - zmienio-

nej uchwałami Nr IV/32/03 Rady Gminy w Górzycy
z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały
Rady Gminy w Górzycy Nr XXVII/294/02 z dnia
9 października 2002r. Nr XXV/182/05 Rady Gminy
Górzyca z dnia 30 września 2005r. w sprawie
zmiany
uchwały
Rady
Gminy
Górzyca
Nr XXVII/294/02 w sprawie miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia stawek opłaty
targowej
na
targowisku
oraz
uchwałą
Nr XXIX/178/09 Rady Gminy Górzyca z dnia
25 czerwca 2009r. zmieniającą uchwałę w sprawie
miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz
określenia stawek opłaty targowej na targowisku
oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego
uchwały Nr XXVII/294/02 Rady Gminy w Górzycy
z dnia 9 października 2002r. w sprawie miejsca
lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia
stawek opłaty targowej na targowisku (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 101,
poz. 1239 ze zm.).
§ 3. 1. Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi
w formie obwieszczenia Rady Gminy Górzyca,
które stanowi załącznik do uchwały.
2. Uchwała wraz z załącznikiem podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego oraz na tablicach ogłoszeń w urzędzie
gminy i sołectwach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Maria Syktus
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Załącznik
do uchwały Nr XXIX/178/09
Rady Gminy Górzyca
z dnia 25 czerwca 2009r.

OBWIESZCZENIE
Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały
Nr XXVII/294/02 Rady Gminy w Górzycy z dnia
9 października 2002r. w sprawie miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia stawek
opłaty targowej na targowisku
Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007r. Nr 68, poz. 449 z późniejszymi zmianami)
oraz § 2 uchwały Nr XXIX/178 /09 Rada Gminy
Górzyca z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniająca
uchwałę w sprawie miejsca lokalizacji targowiska
gminnego oraz określenia stawek opłaty targowej
na targowisku oraz w sprawie ogłoszenia tekstu
jednolitego uchwały Nr XXVII/294/02 Rady Gminy
w Górzycy z dnia 9 października 2002r. w sprawie
miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz
określenia stawek opłaty targowej na targowisku
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Nr 101, poz. 1239 ze zm.)
ogłasza się
tekst jednolity uchwały Nr XXVII/294/02 Rady Gminy Górzyca z dnia 9 października 2002r. w sprawie
miejsca lokalizacji gminnego targowiska oraz określenia stawek opłaty targowej na targowisku
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą
IV/32/03 Rady Gminy w Górzycy z dnia 28 lutego
2003r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy
w Górzycy Nr XXVII/294/02 z dnia 9 października
2002r., uchwałą Nr XXV/182/05 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 września 2005r. w sprawie zmiany
uchwały Rady Gminy Górzyca Nr XXVII/294/02
z dnia 9 października 2002r.u w sprawie miejsca
lokalizacji targowiska gminnego oraz określenia
stawek opłaty targowej na targowisku oraz
uchwałą Nr XXIX/178/09 Rady Gminy Górzyca
z dnia 25 czerwca 2009r. zmieniającą uchwałę
w sprawie miejsca lokalizacji targowiska gminnego
oraz określenia stawek opłaty targowej na targowisku oraz w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXVII/294/02 Rady Gminy
w Górzycy z dnia 9 października 2002r. w sprawie
miejsca lokalizacji targowiska gminnego oraz
określenia stawek opłaty targowej na targowisku
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
Nr 101, poz. 1239 ze zm.)

UCHWAŁA NR XXVII/294/02
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 9 października 2002r.
w sprawie lokalizacji targowiska gminnego
w Górzycy oraz określenia stawek opłaty targowej na tym targowisku
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11 i art. 18 ust 2 pkt
8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
Dz. U z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111), art. 19 pkt 1 ppkt a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Dz. U.
Nr 220, poz. 1601, Dz. U. Nr 225, poz. 1635, Dz. U.
Nr 245, poz. 1775, Dz. U. Nr 249, poz. 1828, Dz. U.
Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585,
Dz. U. Nr 116, poz. 730) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się lokalizację gminnego targowiska w Górzycy na działce Nr 281/78 położonej
w Górzycy przy ulicy Kostrzyńskiej oznaczonej
w planie zagospodarowania przestrzennego gminy symbolem 14 RPU o pow. 0,2032m - teren bazy
magazynowej i obiektów handlowych ogólnodostępnych.
2. Uchwala się regulamin targowiska w Górzycy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się dzienne stawki opłaty targowej
na targowisku w Górzycy w następujących wysokościach:
1) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy, platformy, przyczepki, wozu konnego i z innego
środka transportu oraz koszyka i ręki:
a)

produktów rolnych - 10zł dziennie,

b)

pozostałych towarów - 30zł dziennie;

2) przy sprzedaży ze straganu 40zł dziennie
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Wyznacza się Zakład Gospodarki Komunalnej w Górzycy jako inkasenta opłaty targowej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Górzyca
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.
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– 4660 –
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grzyboznawcy umieszczone w jednostkowych opakowaniach oznakowanych
w sposób umożliwiający identyfikację
rodzaju produktu i producenta.

Załącznik
do uchwały Nr XXVII/294/02
Rady Gminy w Górzycy
z dnia 9 października 2002r.
Regulamin Targowiska Gminnego
§ 1. 1. Targowisko Gminne zlokalizowane
w Górzycy przy ul. Kostrzyńskiej czynne jest codziennie od godziny 700 do godziny 1700 z wyjątkiem niedziel i świąt. Kwiaty i owoce sezonowe
mogą być sprzedawane również w niedziele
i święta w godzinach ustalonych jak wyżej za
opłatą targową.
2. Targowisko Gminne pełni funkcję handlowo
- usługową.
3. Nadzór nad Targowiskiem wiejskim pełni
Zakład Gospodarki Komunalnej Górzycy.
§ 2. 1. Na terenie targowiska handel i usługi
prowadzone mogą być na straganach, straganach
typu „szczęka”, w pawilonach, z samochodów,
przyczep, wozu konnego i koszyka.
2. Sprzedaż z samochodów, przyczep i wozów
konnych odbywać się może tylko w wyznaczonych miejscach.
3. Na targowisku znajdować się mogą wyłącznie stragany i pawilony, na które wydane zostały
wskazania lokalizacyjne.
4. Przerwa, powyżej 3 miesięcy w prowadzeniu działalności handlowej na straganach typu
„szczęka” winna być zgłoszona do Zakładu Gospodarki Komunalnej. W przypadku przerwy
w prowadzeniu działalności powyżej 3 miesięcy
bez podania przyczyny właściciel zobowiązany
jest niezwłocznie usunąć stragan.
5. Nie zastosowanie się do postanowień pkt 4
spowoduje usunięcie straganu na koszt właściciela.
§ 3. Uprawnionymi do prowadzenia handlu
i świadczenia usług na terenie Targowiska Gminnego są:
-

osoby prowadzące działalność gospodarczą,

-

posiadacze indywidualnych gospodarstw rolnych i działek przydomowych,

-

użytkownicy działek pracowniczych
ogródków działkowych,

-

osoby posiadające uprawnienia do wykonywania handlu i rzemiosła,

-

osoby sprzedające produkty runa leśnego, przy czym osoby te mogą sprzedawać: grzyby surowe zakwalifikowane
do sprzedaży przez klasyfikatora, pod
warunkiem umieszczenia w miejscu
sprzedaży informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy
oraz grzyby suszone posiadające atest

§ 4. Na teren targowiska mogą wjeżdżać wyłącznie pojazdy dostawcze bądź pojazdy stanowiące punkt sprzedaży. Pojazdy dostawcze po
zaopatrzeniu punktu sprzedaży zobowiązane są do
opuszczenia targowiska.
§ 5. 1. Handlujący na Targowisku Gminnym
z wyjątkiem właścicieli pawilonów zobowiązani są
do uiszczenia opłaty targowej ustalanej w drodze
uchwały rady gminy i pobieranej przez inkasenta
upoważnionego przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Wysokości opłat wywieszane są na tablicy
informacyjnej umieszczonej w widocznym miejscu na targowisku.
2. Właściciele pawilonów płacą czynsz dzierżawny na podstawie zawartych umów dzierżawy.
§ 6. 1. Na terenie Targowiska Gminnego mogą
być sprzedawane towary z wyjątkiem:
-

napojów alkoholowych,

-

nafty, benzyny, spirytusu skażonego,
trucizn, środków farmaceutycznych,

-

kamieni i metali szlachetnych oraz
przedmiotów z nich wykonanych,

-

obcych walut będących w obiegu,

-

papierów wartościowych,

-

broni, amunicji, materiałów wybuchowych i artykułów pirotechnicznych,
przedmiotów ekwipunku wojskowego,

-

innych artykułów, których sprzedaż zabroniona jest na podstawie odrębnych
przepisów.

O fakcie sprzedaży ww. towarów niezwłocznie
powiadomiona zostanie Policja.
2. Zabrania się sprzedaży towarów w drodze
publicznych losowań lub przetargów, z wyjątkiem
loterii książkowej.
§ 7. 1. Handlujący na Targowisku Gminnym
zobowiązani są do:
-

przestrzegania Regulaminu Targowiska
Gminnego,

-

przestrzegania Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie wsi Górzyca,

-

przestrzegania przepisów BHP, p.poż.
i przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

-

uiszczania należnych opłat i przechowywania dowodu wpłaty do kontroli
(uiszczona opłata dotyczy wyłącznie
osoby, która ją uiściła),
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-

umieszczenia na straganie lub pawilonie wywieszki zawierającej nazwę podmiotu handlującego (imię, nazwisko,
adres), numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub innego
uprawnienia,

§ 9. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważne metryki legalizacyjne
oraz winny być ustawione lub użytkowane w taki
sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

-

uwidocznienie cen i jednostek miary
sprzedawanych produktów i usług,

-

dbania o czystość i porządek w miejscu
sprzedaży. Wszystkie nieczystości i odpady handlujący zobowiązany jest
usuwać na bieżąco do kontenerów
ustawionych na terenie targowiska.

§ 10. 1. Odpowiedzialnym za utrzymanie porządku na terenie targowiska i czuwającym nad
przestrzeganiem niniejszego regulaminu jest Zakład Gospodarki Komunalnej.
2. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia i zażalenia
składać należy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

§ 8. Na Targowisku Gminnym obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych pod groźbą natychmiastowego wydalenia z terenu targowiska.

§ 11. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu spowoduje wydanie zakazu handlu na targowisku, ukaranie mandatem bądź skierowanie
sprawy do Sądu Grodzkiego.
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UCHWAŁA NR XXIV/153/09
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania
w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 91 d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa w brzmieniu:
Rozdział I
Dodatek za wysługę lat
§ 2. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniami art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia, a ponadto;
1) Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej jego stawki, jeżeli nabycie
nastąpiło w ciągu miesiąca,
b) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do
dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło
od pierwszego dnia miesiąca.
2) Podstawę do ustalenia stażu pracy, od którego
uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę
lat stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy, książeczka wojskowa itp.) lub uwierzytelnione odpisy tych dokumentów.

3) Ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona
jest wysokość dodatku za wysługę lat, dokonuje dyrektor szkoły zatrudniający nauczyciela,
a dla dyrektora – Burmistrz Kargowej w formie
pisemnej.
Rozdział II
Dodatek motywacyjny
§ 3. 1. Środki na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów nalicza się w wysokości 2% kwoty planowanej na ich wynagrodzenia
zasadnicze.
2. W ramach posiadanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1 można przyznać
nauczycielom i dyrektorom dodatki motywacyjne.
3. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spełnienie co najmniej jednego z warunków;
1) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych
obszarach działań, związanych z realizowanym
procesem dydaktycznym;
2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację,
planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;
3) przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom;
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4) aktywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
5) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych;
6) udział w komisjach przedmiotowych i egzaminacyjnych,
7) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
w szkole;
8) inicjowanie i stałe prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
9) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania agresji, patologiom i uzależnieniom;
10) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym.
4. Warunkiem przyznania dyrektorowi, dodatku
motywacyjnego jest:
1) osiąganie przez szkołę dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału
uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych, krajowy
2) inicjowanie różnorodnych działań rady pedagogicznej,
3) współpraca ze środowiskiem w celu pozyskiwania środków oraz pomocy rzeczowej na rzecz
placówki, którą kieruje
4) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;
5) podejmowanie działań w zakresie przeciwdziałania agresji, patologiom i uzależnieniom.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się w formie
pisemnej na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż rok szkolny, w wysokości nie
wyższej niż 10 % otrzymywanego przez nauczyciela
lub dyrektora wynagrodzenia zasadniczego.
6. Wysokość dodatku motywacyjnego w formie
pisemnej dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły,
a dla dyrektora – Burmistrz Kargowej
Rozdział III
Dodatek funkcyjny
§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły,
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości procentowej od wynagrodzenia zasadniczego danego nauczyciela:
1) dyrektor szkoły od 40 do 65 %
2) dyrektor przedszkola od 25% do 50%
3) wicedyrektor – od 25% do 35 %;
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4) kierownik – od 15% do 25 %.
2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż
urlop wypoczynkowy.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 uwzględniając wielkość szkoły, liczbę
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających
z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich
funkcjonuje szkoła, ustala w formie pisemnej:
1) dla dyrektorów – Burmistrz Kargowej;
2) dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych – dyrektor szkoły.
4. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, lub nauczyciela konsultanta przysługuje dodatek funkcyjny:
1) za wychowawstwo w gimnazjum – w wysokości
65,00 zł miesięcznie;
2) za wychowawstwo w szkole podstawowej –
w wysokości 60,00 zł miesięcznie;
3) za wychowawstwo w przedszkolach – w wysokości 50zł miesięcznie;
4) za funkcję opiekuna stażu – w wysokości 35zł
miesięcznie za opiekę nad jednym stażystą;
5) za funkcję doradcy metodycznego – w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z pełnymi kwalifikacjami
miesięcznie ;
6) za funkcję nauczyciela konsultanta – w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego z pełnymi kwalifikacjami
miesięcznie.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ustępie 1, 2 i 4 powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego,
wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
6. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, 2
i 4 nie przysługują od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia funkcji, wychowawstwa, a jeżeli
zaprzestanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca –
od tego dnia.
7. W razie zbiegu prawa do dodatków funkcyjnych, o których mowa wyżej przysługuje dodatek
funkcyjny z każdego tytułu odrębnie.
Rozdział VI
Dodatki za warunki pracy
§ 5. 1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub
uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych
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w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2
Karty Nauczyciela przysługuje dodatek, w dalszej
części zwany „dodatkiem za warunki pracy”.
2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za:
1) pracę w warunkach trudnych w wysokości 10%
stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego;
2) pracę w warunkach uciążliwych w wysokości
10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego.
3. W przypadku zbiegu prawa do dodatków za
pracę w warunkach trudnych, uciążliwych, dodatek
łącznie nie może przekroczyć 20 % stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela kontraktowego .
4. Dodatki za warunki pracy w formie pisemnej
ustala dla nauczycieli dyrektor, a dla dyrektora Burmistrz Kargowej.

obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć 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.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i doraźnych zastępstw wypłaca się na podstawie
miesięcznych imiennych wykazów zatwierdzonych
przez dyrektora.
Rozdział VI
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 7. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych
środków na wynagrodzenia osobowe w danym roku
budżetowym.
2. Fundusz dzieli się w następujący sposób:

Rozdział V

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody „Burmistrza Kargowej”

§ 6. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza
się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego
zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych,
uciążliwych dla zdrowia przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych, uciążliwych dla zdrowia)
przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy
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3. Środki na nagrody, o których mowa w ust. 2
pkt.1 będą przekazywane placówkom oświatowym
na wniosek dyrektora w trybie wykonywania budżetu.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 8. Projekt regulaminu został uzgodniony przez
właściwe organizacje związkowe w trybie art. 30
ust 6a Karty Nauczyciela.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXI/139/08 Rady
Miejskiej w Kargowej z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom
dodatków oraz innych składników wynagradzania
w placówkach oświatowych Gminy Kargowa na rok
2009.(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2009r Nr 2, poz. 64)
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak
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UCHWAŁA NR XXIV/160/09
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej
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.11
i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

Województwa Lubuskiego Nr 34, poz. 711), w § 7 po
pkt 14 dodaje się pkt 15 w brzmieniu:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/206/06 Rady Miejskiej
w Kargowej z dnia 19 października 2006r w sprawie
nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Kargowej (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Nr 105, poz.1868) zmienionej uchwałą Nr XIV/102/08
Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 marca 2008r
w sprawie nadania imienia Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Kargowej i zmianie jego statutu (Dz. Urz.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

„15. wykorzystywanie walorów działalności kulturalnej w różnych niwach życia społecznego, w tym
w zakresie przeciwdziałania niedostosowaniu społecznemu.”

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

Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak
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UCHWAŁA NR XXIX/137/09
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę
Krzeszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego obejmujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne dla dzieci
przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin
dziennie wynosi miesięcznie:
1) w Przedszkolu Gminnym w Krzeszycach - 120zł
od jednego dziecka;
2) w Przedszkolu Gminnym w Kołczynie - 55zł od
jednego dziecka.
2. Ustala się dzienną opłatę za wyżywienie
dziecka w przedszkolu w wysokości:

1) w Przedszkolu Gminnym w Krzeszycach - 3,50zł
od jednego dziecka;
2) w Przedszkolu Gminnym w Kołczynie 2,50zł od
jednego dziecka.
3. Opłata miesięczna za wyżywienie jest iloczynem dziennej opłaty za wyżywienie i liczby dni pracy
przedszkola w danym miesiącu.
4. W przypadku rezygnacji rodziców z uczęszczania dziecka do przedszkola w trakcie danego miesiąca opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 nie podlega zwrotowi.
§ 2. 1. Opłaty, o których mowa § 1 ust. 1 pkt 1 i 2
niniejszej uchwały, obejmują koszty organizacji
i przeprowadzania:
a)

zajęć opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych:
-

gier i zabaw dydaktycznych, wspomagających rozwój umysłowy dziecka,
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-

gier i zabaw badawczych, rozwijających
zainteresowania otaczającym światem,

-

zajęć rozwijających plastyczne, muzyczne
i teatralne uzdolnienia dzieci,

-

gier i zabaw ruchowych, wspomagających
rozwój ruchowy dziecka,

-

zabaw tematycznych, wspomagających
rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,
zakup pomocy dydaktycznych i artykułów
szkolnych, niezbędnych do realizacji świadczeń wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwrot następuje poprzez pomniejszenie
należności za miesiąc następny.
3. Odpłatności określone w § 1 niniejszej uchwały winny być wnoszone z góry do 15 - go dnia danego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu
płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
W indywidualnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przesunąć termin płatności.

Poz. 1232, 1233

§ 3. Zakres usług świadczonych przez publiczne
przedszkola oraz wysokość opłat, o których mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 niniejszej uchwały, określa
umowa cywilnoprawna, zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami) dziecka.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/73/08 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 16 maja 2008r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia związane z prowadzeniem
przez gminy Przedszkoli Gminnych w Kołczynie
i Krzeszycach oraz uchwała Nr XIX/83/08 z dnia
19 września 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie
opłat za świadczenia związane z prowadzeniem
przez gminy Przedszkoli Gminnych w Kołczynie
i Krzeszycach.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
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UCHWAŁA NR XXVII/175/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa określenia
inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm. Dz. U. z 2005r. Nr 143,
poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007r. Nr 109,
poz. 747, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.:

Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2005r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179,
poz. 1484, Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Dz. U.
z 2009r. Nr 56, poz. 458) oraz artykuł 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm. Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199,
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, M. P. z 2006r.
Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47,
poz. 557, Nr 76, poz. 813, M. P. z 2008r. Nr 59,
poz. 531, Nr 78, poz. 692) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa.
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§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa
w § 1, wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw:

Poz. 1233, 1234
-

sołectwa: Gronów, Kosobudz, Łagówek,
Niedźwiedź, Kłodnica, Poźrzadło, Żelechów, Jemiołów, Stok - 450zł,

-

Makowski Paweł - Gronów,

-

sołectwa: Sieniowa, Toporów - 520zł,

-

Olszewska Teresa - Łagów,

-

Sołectwo: Łagów - 550zł.

-

Augustynowicz Krystyna - Łapówek,

-

Gomółka Krzysztof - Kłodnica,

-

Dyńda Danuta - Kosobudz,

-

Jacenik Maria - Poźrzadło,

-

Karataj Maria - Niedźwiedź,

-

Tyliszczak Maria - Sieniawa,

-

Mucha Stanisław - Jemiołów,

-

Aftyka Józef - Toporów,

-

Okuszko Artur - Żelechów,

-

Królikowski Andrzej - Stok.

§ 4. Wypłata wynagrodzenia nastąpi z dochodów
gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXII/142/08 Rady
Gminy Łagów z dnia 19 grudnia 2008r. w spraw
zarządzenia poboru podatków: od nieruchomości,
rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia
inkasentów wysokości ich wynagrodzenia (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2008r.
Nr 139, poz. 2220).

§ 3. Ustala się kwartalną wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości brutto:

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk
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UCHWAŁA NR XXXIV/219/09
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych Gminy Słońsk oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
- Ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 43 ust. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy Słońsk uchwala, co następuje:

3) należności z tytułu sprzedaży nieruchomości
w trybie bezprzetargowym;

§ 1. 1. Uchwała określa zasady i tryb umarzania,
odraczania oraz rozkładania na raty spłat należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazuje organy do tego uprawnione.

6) należności z tytułu odpłatności za świadczenia
opiekuńczo - wychowawcze w placówkach
szkolnych, przedszkolnych i opiekuńczych;

2. Przepisów uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania
terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności
określają odrębne przepisy.

8) opłaty za usunięcie drzew i krzewów;

3. Do należności, o których mowa w ust. 1, należą w szczególności:

11) opłaty za świadczenia związane z eksploatacją
lokalu.

1) należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd nieruchomości;
2) należności z tytułu umów dzierżawy i najmu;

4) należności z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
5) należności z tytułu sprzedaży towarów i usług;

7) należności z tytułu kar umownych;
9) kary za usunięcie drzew i krzewów;
10) opłaty za zajęcie pasa drogowego;

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) decyzji - rozumie się przez to wyrażenie na piśmie oświadczenia woli uprawnionego organu
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Poz. 1234

w sprawie umorzenia należności pieniężnych,
odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia jej na
raty;
2) należności - rozumie się przez to należność pieniężną (należność główną) wraz z należnymi odsetkami i kosztami dochodzenia należności (należności uboczne) według stanu na dzień podejmowania decyzji, a jeżeli należność główna
została zapłacona i pozostały do zapłaty odsetki
i koszty - sumy tych należności ubocznych;
3) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej;
4) organie uprawnionym - rozumie się przez to
Wójta Gminy Słońsk;
5) przypadkach szczególnie uzasadnionych - rozumie się przez to sytuację materialną lub społeczną dłużnika, w której zapłata wierzytelności
lub jej części mogłaby zagrozić egzystencji
dłużnika lub osób będących na jego utrzymaniu, bądź dalszemu funkcjonowaniu osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej.
§ 3. Umarzanie wierzytelności i udzielanie innych ulg, o których mowa w niniejszej uchwale na
rzecz przedsiębiorców stanowi pomoc publiczną
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).
§ 4. 1. Należność może zostać umorzona w całości lub w części w przypadku jej całkowitej nieściągalności, jeżeli:
a)

należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

b)

nie można ustalić dłużnika,

c)

nie można ustalić miejsca zamieszkania lub
faktycznego pobytu dłużnika bądź jego siedziby,

d)

dłużnik - osoba fizyczna - zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub nie pozostawił
żadnego majątku lub pozostawił ruchomości
nie podlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,

e)

zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej należności lub postępowanie
egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

f)

ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji,

g)

należność uległa przedawnieniu,

h)

należność wykazana w tytule wykonawczym
okazała się nienależna,

i)

dłużnik - osoba prawna - został wykreślony
z właściwego rejestru osób prawnych przy

jednoczesnym braku majątku, z którego
można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
j)

sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
dłużnika lub umorzył postępowanie upadłościowe z przyczyn, o których mowa w art. 13
oraz art. 361 pkt 1 ustawy z dnia 28 luty
2003r. - Prawo upadłościowe i naprawcze.

2. Umorzenie należności oraz udzielanie innych
ulg może nastąpić:
a)

z urzędu - w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ uprawniony,

b)

na wniosek dłużnika - w formie pisemnej
ugody (porozumienia) zawartej pomiędzy
dłużnikiem a organem uprawnionym lub
w formie jednostronnego oświadczenia woli
złożonego przez organ uprawniony.

3. Umorzenie należności oraz udzielenie innej
ulgi w spłacaniu tych należności następuje:
a)

co do należności o charakterze administracyjno - prawnym w formie decyzji,

b)

co do należności o charakterze cywilno prawnym w drodze porozumienia z dłużnikiem, zawartego w formie pisemnej.

4. Decyzja (porozumienie) o umorzeniu należności musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
5. Umorzenie może obejmować należność lub jej
część.
6. Umorzenie należności głównej pociąga za sobą umorzenie należności ubocznych, a jeżeli umorzenie dotyczy tylko części należności głównej
w odpowiednim stosunku do należności podlegają
umorzeniu należności uboczne.
7. Jeżeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części
należności, w decyzji należy określić termin zapłaty
pozostałej należności. Jeżeli dłużnik uchybił terminowi zapłaty, uprawniony organ może cofnąć w całości wydaną decyzję.
8. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie
zachodzą co do wszystkich dłużników.
§ 5. Cofnięcie oświadczenia woli przez organ
uprawniony następuje w szczególności, gdy:
a)

dłużnik nie wywiąże się z postanowień zawartych w jednostronnym oświadczeniu woli lub porozumieniu,

b)

dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd
co do okoliczności uzasadniających złożenie
oświadczenia woli określonej treści,
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zostanie ustalone, że dowody na podstawie
których organ uprawniony złożył oświadczenie o umorzeniu należności w całości lub
w części albo udzieleniu innej ulgi okazały
się fałszywe.

§ 6. 1. W przypadkach uzasadnionych względami
gospodarczymi, społecznymi, ważnym interesem
dłużnika lub zasługujących z innych przyczyn na
uwzględnienie uprawniony organ na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty całości lub części
należności, a także rozłożyć na raty biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony
interes gminy.
2. Od należności pieniężnej, której termin spłaty
odroczono, lub którą rozłożono na raty nie pobiera
się odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia
wniosku do dnia upływu ustalonych terminów zapłaty.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie lub w pełnej wysokości ustalonych rat, pozostała do zapłaty
wierzytelność staje się natychmiast wymagalna
wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.

Poz. 1234, 1235

§ 8. Okres spłaty należności rozłożonej na raty
nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Organ uprawniony postanawia, co do ilości rat i terminu zapłaty.
§ 9. Przygotowanie projektu decyzji, umowy lub
jednostronnego oświadczenia woli w sprawie umarzania należności lub udzielania ulg w spłacaniu
należności należy do kompetencji poszczególnych
pracowników merytorycznych oraz kierowników
jednostek organizacyjnych Gminy Słońsk.
§ 10. Wójt gminy przedstawia radzie gminy informację dotyczącą umorzonych wierzytelności
i udzielonych ulg w spłacaniu należności według
stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lilla Burkiewicz

§ 7. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
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UCHWAŁA NR XXII/133/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"
w Trzebielu

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Trzebiel uchwala Regulamin
korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje
boisko – Orlik 2012” w Trzebielu.
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w Trzebielu
§ 2. 1. Boisko jest obiektem użyteczności publicznej i służy do przeprowadzania rozgrywek sportowych, meczów, zajęć wychowania fizycznego
i indywidualnego korzystania oraz organizowania
innych imprez rekreacyjno - sportowych i kulturalnych.
§ 3. Administratorem kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012” w Trzebielu, zwanych dalej boiskiem jest Wójt Gminy Trzebiel.
§ 4. Korzystanie z boiska jest bezpłatne.

§ 5. 1. Harmonogram godzin otwarcia boiska
ustala wójt w porozumieniu z trenerem środowiskowym z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Dopuszcza się zmianę harmonogramu lub
odwołanie zajęć. O zmianie harmonogramu lub odwołaniu zajęć zawiadamia się nie później niż na
2 dni przed datą zmiany.
3. W trakcie roku szkolnego od poniedziałku do
piątku w godz. 800 - 1500 na terenie boiska odbywają
się planowane zajęcia szkolne dla uczniów szkół
podstawowych, gimnazjum oraz przedszkoli.
§ 6. Zajęcia sportowe odbywające się na boisku
z wyłączeniem § 5 ust. 3 koordynuje pełniący dyżur
trener środowiskowy.
§ 7. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych o możliwości korzystania z boiska
decyduje trener środowiskowy.
§ 8. Warunkiem korzystania z boiska jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego oraz obuwia sportowego.
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§ 9. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u trenera środowiskowego.
§ 10. 1. Każdy, kto przebywa na terenie boiska,
powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie
zagrażał innym.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie z przeznaczeniem zabrania się wnoszenia na jego teren:
a)

broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b)

materiałów wybuchowych, fajerwerków
i innych wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,

c)

substancji żrących lub farbujących,

d)

środków odurzających lub substancji psychotropowych,

e)

napojów alkoholowych,

f)

opakowań szklanych i metalowych lub innych przedmiotów, których użycie może zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników (kamienie, kije, pałki itp.),

g)

urządzeń z napędem mechanicznym wytwarzających hałas.

3. Ponadto zakazuje się:
a)
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wstępu osobom w stanie wskazującym na
spożycie alkoholu lub użycie wszelkiego rodzaju środków odurzających,

b)

zaśmiecania terenu,

c)

wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem osób
niewidomych, używających psów jako przewodników lub zwierząt biorących udział
w organizowanych pokazach, wystawach
zwierząt,

(np. rower, motorower, deskorolka, rolki
itp.),
k)

palenia tytoniu, spożywania alkoholu i słonecznika oraz żucia gumy,

l)

przebywania po zmroku na terenie boiska
osób poniżej 15 roku życia bez dorosłego
opiekuna,

m) korzystania z boiska bez zgody trenera środowiskowego.
§ 11. W przypadku niestosowania się do regulaminu trener środowiskowy może, w zależności od
sytuacji:
a)

nakazać zmianę stroju i obuwia,

b)

przywołać do porządku i pouczyć o konieczności przestrzegania regulaminu,

c)

nakazać opuszczenie terenu boiska.

§ 12. Trener środowiskowy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania
z boiska oraz za rzeczy pozostawione na terenie
boiska, w tym w pomieszczeniach socjalnych.
§ 13. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący
się na terenie boiska należy użytkować zgodnie
z przeznaczeniem.
§ 14. Użytkownicy odpowiadają materialnie za
wyrządzone szkody.
§ 15. Sprzęt sportowy wydaje trener. Użytkownik
jest zobowiązany do jego zwrotu niezwłocznie po
zakończeniu korzystania ze sprzętu.
§ 16. O wszelkich usterkach, zniszczeniach oraz
przypadkach zachowania niezgodnego z regulaminem należy informować trenera środowiskowego.
§ 17. Osoby przebywające na terenie boiska mają prawo do korzystania z pomieszczeń socjalnych.

d)

wjeżdżania pojazdami mechanicznymi, za
wyjątkiem pojazdów użytkowanych przez
osoby niepełnosprawne,

§ 18. Osoby korzystające z boiska winny bezwzględnie stosować się do niniejszego regulaminu,
przepisów ppoż. oraz bhp, a w szczególności stosować się do uwag trenera środowiskowego.

e)

zakłócania porządku,

f)

zachowań obrażających lub naruszających
godność osobistą i używania słów wulgarnych,

g)

wchodzenia na ogrodzenia i urządzenia
sportowe,

h)

prowadzenia, bez posiadania stosownych
zezwoleń, sprzedaży towarów, zbiórek pieniężnych,

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

i)

używania butów piłkarskich na wysokich
i metalowych korkach oraz kolców,

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

j)

wnoszenia i użytkowania sprzętu i urządzeń
nieodpowiadających charakterowi boiska

§ 19. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa
i porządku oraz zapisy niniejszego regulaminu będą
pociągnięte do odpowiedzialności na podstawie
odrębnych przepisów karno-administracyjnych.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel.
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UCHWAŁA NR XXII/134/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/115/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia
regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zmianami) w związku z art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/115/09 Rady Gminy Trzebiel z dnia 3 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli § 5 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) wychowawstwo oddziału w przedszkolu - 100zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy i dyrektorom szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 maja 2009r.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
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UCHWAŁA NR XXII/138/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 29 czerwca 2009r.
w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzebiel

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 ze zmianami) oraz art. 3 ust. 1, art. 18
ust. 2 pkt 1, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się statut Gminy Trzebiel stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała V/22/03 Rady Gminy
Trzebiel z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzebiel.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

Załącznik
do uchwały Nr XXII/138/09
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 29 czerwca 2009r.
Statut Gminy Trzebiel
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Statut określa:
1) ustrój Gminy Trzebiel;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia
jednostek pomocniczych gminy oraz udziału
przewodniczących tych jednostek w pracach
Rady Gminy Trzebiel;
3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady
Gminy Trzebiel i jej komisji;
4) tryb pracy Wójta Gminy Trzebiel;
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy
Trzebiel;
6) zasady dostępu obywateli do dokumentów rady, jej komisji i wójta oraz korzystania z nich.
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2) czerwony: C = 1, M = 100, Y = 50, K = 0.

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Trzebiel;

3. Zasady używania herbu i barw gminy oraz insygniów władz określa rada w odrębnej uchwale.

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy
Trzebiel;

§ 7. Siedzibą organów gminy jest miejscowość
Trzebiel.

3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady
Gminy Trzebiel;

Rozdział 3

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Trzebiel;
5) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy
Trzebiel;
6) statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Trzebiel;
7) ustawie o samorządzie gminnym - należy przez
to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990r.
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Rozdział 2
Gmina
§ 3. 1. Gmina Trzebiel jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną
dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują
na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie
gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy.
§ 4. 1. Gmina położona jest w Powiecie Żarskim,
w województwie lubuskim i obejmuje obszar
167km2.
2. Granice terytorialne gminy określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 1 do statutu.
3. W gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub tradycji - inne jednostki pomocnicze.
4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych gminy.
§ 5. 1. W celu wykonywania swych zadań gmina
tworzy jednostki organizacyjne.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 6. 1. Herbem gminy jest czerwony róg jelenia
na tarczy w żółtym polu. Wzór herbu określa załącznik Nr 2 do statutu.
2. 1. Flagą gminy jest prostokątny płat tkaniny
w kolorach czerwonym i żółtym. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 5 : 8. Zezwala się na
umieszczenie herbu gminy na tle flagi. Wzór flagi
określa załącznik Nr 2 do statutu.
2. Barwy flagi i herbu gminy ustala się w następujący sposób w formacie CMYK:
1) żółty: C = 1, M = 4, Y = 70, K = 0;

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;
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien - w miarę możliwości - uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje
się odpowiednio ust. 1.
§ 9. Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar;
2) granice;
3) siedzibę władz;
4) nazwę jednostki pomocniczej.
§ 10. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą
gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.
2. Jednostki pomocnicze gminy gospodarują
samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań
spoczywających na tych jednostkach.
3. Rada uchwala corocznie załącznik do uchwały
budżetowej, określający wydatki jednostek pomocniczych w układzie działów lub rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego
z załącznika do budżetu gminy.
§ 11. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje skarbnik gminy i przed
kłada informacje w tym zakresie wójtowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi
organów gminy.
§ 12. 1. Przewodniczący organu wykonawczego
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jednostki pomocniczej ma obowiązek uczestniczyć
w sesjach rady.

sad ich zbywania, nabywania i wykupu
przez wójta,

2. Przewodniczący rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

-

zaciągania długoterminowych pożyczek
i kredytów,

-

ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych i zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

-

zaciągania długoterminowych pożyczek,

3. Przewodniczący organu wykonawczego może
zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do
udziału w głosowaniu.
Rozdział 4
j)

Organizacja wewnętrzna Rady
§ 13. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
2. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
§ 14. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje
komisje oraz poprzez wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały rady.
2. Wójt i komisje rady pozostają pod kontrolą
rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
3. Do właściwości rady gminy należą wszystkie
sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile
ustawy nie stanowią inaczej.
4. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy
w szczególności:
a)

uchwalanie statutu gminy,

b)

ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie
o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działania,

c)

powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu na wniosek wójta,

d)

uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie
sprawozdania z budżetu oraz podejmowanie
uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
wójtowi z tego tytułu,

e)

uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

f)

uchwalanie programów gospodarczych,

g)

ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad
przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

h)

podejmowanie uchwał w sprawie podatków
i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

i)

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących:
-

-

określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy nie stanowią
inaczej,
emitowanie obligacji oraz określenie za-

podejmowanie uchwał w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady, min. dotyczących herbu gminy, nazw
ulic, placów, wznoszenia pomników i nadawania honorowego obywatelstwa gminy.

§ 15. Do wewnętrznych organów rady należą:
1) przewodniczący;
2) wiceprzewodniczący;
3) Komisja Rewizyjna;
4) komisje stałe, wymienione w statucie;
5) doraźne komisje do określonych zadań.
§ 16. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Komisję Rewizyjną;
2) Komisję Budżetu, Rolnictwa, Gospodarki Gminy i Mienia Komunalnego;
3) Komisję Ładu, Porządku Publicznego, Działalności Gospodarczej i Ochrony Środowiska;
4) Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Mieszkaniowych.
2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji
stałych.
3. W czasie trwania kadencji rada może powołać
doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
4. O zamierzonych przetargach wójt gminy powiadamia radę gminy.
§ 17. 1. Przewodniczący rady organizuje pracę
rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego dokonuje rada nowej kadencji na pierwszej
sesji.
3. 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.
§ 18. Przewodniczący rady w szczególności:
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1) zwołuje sesje rady;
2) przewodniczy obradom;
3) sprawuje policję sesyjną;
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.
§ 19. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady przed upływem kadencji,
rada na swej najbliższej sesji dokonuje wyboru na
wakujące stanowisko.
§ 20. 1. Przewodniczący, oprócz uprawnień
przewidzianych w § 18 statutu, jest upoważniony do
reprezentowania rady na zewnątrz.
2. Rada, na wniosek przewodniczącego, może
upoważnić w drodze uchwały inną, niż przewodniczący, osobę 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.
§ 21. Do obowiązków wiceprzewodniczącego należy wykonywanie zadań zastrzeżonych przez ustawę lub statut dla przewodniczącego w razie wakatu
na stanowisku przewodniczącego.
§ 22. Pod nieobecność przewodniczącego jego
zadania wykonuje wiceprzewodniczący.
§ 23. 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.
§ 24. Obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik urzędu gminy, zatrudniony na stanowisku
ds. obsługi rady.
Rozdział 5
Tryb pracy rady
1. Sesje rady
§ 25. 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:
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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.
§ 26. 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 konieczności podjęcia działań lub rozstrzygnięć
niecierpiących zwłoki.
5. Sesje nadzwyczajne zwoływane są niezwłocznie przez przewodniczącego rady, a w razie jego
nieobecności przez Wiceprzewodniczącego i winny
odbyć się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
złożenia wniosku o odbycie takiej sesji z inicjatywy:
1) wójta;
2) klubu radnych;
3) grupy minimum 5 radnych;
4) przewodniczącego rady.
6. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej winien zawierać porządek obrad oraz projekty uchwał
wymagających pilnego podjęcia.
7. O terminie i porządku obrad sesji nadzwyczajnej zawiadamia się radnych najpóźniej na 3 dni
przed jej terminem, dołączając do zawiadomienia
projekty uchwał.
8. Przewodniczący rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący rady może nie nadawać
biegu wnioskowi o zwołanie sesji nadzwyczajnej,
jeżeli do odbycia sesji zwyczajnej zostało nie więcej
niż 7 dni.
9. Rada może wprowadzić zmiany w porządku
obrad sesji nadzwyczajnej, po przegłosowaniu tego
wniosku bezwzględną większością głosów pod warunkiem, uzyskania zgody wnioskodawcy.
2. Przygotowanie sesji
§ 27. 1. Sesje przygotowuje przewodniczący.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;

1) postanowienia proceduralne;

2) ustalenie czasu i miejsca obrad;

2) deklaracje - zawierające samozobowiązanie się
do określonego postępowania;

3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów,
w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.

3) oświadczenia - zawierające stanowisko w określonej sprawie;

3. Sesje zwołuje przewodniczący rady, lub z jego
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upoważnienia - wiceprzewodniczący.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.
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 poprzez powiadomienie sołtysów
i ogłoszenie na tablicy urzędu gminy oraz w BIP-ie.
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4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska
radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się
w protokole.
§ 33. 1. Kolejne sesje rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy rady lub w terminach określonych przez przewodniczącego rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 26 ust. 4.
§ 34. 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.
§ 35. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady.

8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynają bieg od dnia doręczenia powiadomień i obejmują dzień odbywania sesji.

2. W razie nieobecności przewodniczącego
czynności określone w ust. 1 wykonuje wiceprzewodniczący rady.

§ 28. 1. Przed każdą sesją przewodniczący rady,
po zasięgnięciu opinii wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję.
2. W sesjach rady uczestniczą - z głosem doradczym - wójt oraz sekretarz i skarbnik gminy.

3. Rada na wniosek przewodniczącego rady może powołać spośród radnych sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.

3. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli rady.

§ 36. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego rady formuły:
„Otwieram …… sesję Rady Gminy Trzebiel”.

3. Przebieg sesji

2. Po otwarciu sesji przewodniczący rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność
obrad.

§ 29. Wójt obowiązany jest udzielić radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 30. Publiczność obserwująca przebieg sesji
zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 31. 1. Sesje są jawne, a uczestniczący w niej
mają prawo do rejestracji dźwięku lub obrazu obrad,
po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przewodniczącemu rady.
2. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne
jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach
powszechnie obowiązującego prawa.
§ 32. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek przewodniczącego rady bądź radnego, rada może postanowić o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w terminie nie dłuższym niż
14 dni 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.

§ 37. Po otwarciu sesji przewodniczący rady
stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie
zmiany porządku obrad.
§ 38. 1. Ramowy porządek obrad obejmuje
w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
2) sprawozdanie z działalności wójta w okresie
międzysesyjnym;
3) informacje przewodniczącego rady gminy oraz
przewodniczących komisji stałych o działaniach
podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
4) sprawozdanie z wykonania uchwał rady;
5) interpelacje i zapytania radnych;
6) wolne wnioski, informacje i zapytania;
7) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
8) odpowiedzi na interpelacje radnych, wolne
wnioski i zapytania.
2. Porządek obrad pierwszej sesji nowej kadencji
obejmuje m. in.:
1) sprawozdanie z kadencji przygotowane przez
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ustępującego wójta;
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jąc dyskusje nad każdym z punktów.

2) sprawozdanie obejmujące stan finansów gminy
w roku wyborów przygotowane przez skarbnika
gminy;

2. Przewodniczący rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach
może także udzielić głosu poza kolejnością.

3) sprawozdanie z kadencji rady gminy przygotowane przez ustępującego przewodniczącego
rady;

3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.

4) wybór składu osobowego komisji stałych rady,
w tym przewodniczących i po jednym wiceprzewodniczącym komisji.
§ 39. 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 38
pkt 4 składa wójt lub wyznaczony przez niego zastępca.
2. Sprawozdania komisji rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez
komisje.
§ 40. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do
wójta.
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 radny w formie pisemnej
na ręce przewodniczącego rady, który niezwłocznie
przekazuje interpelację adresatowi, lub ustnie
w trakcie sesji do protokołu.
5. Odpowiedź na interpelacje udzielana jest ustnie bezpośrednio na sesji, lub na wniosek składającego w formie pisemnej, w terminie 21 dni - na ręce
przewodniczącego rady i radnego składającego interpelację.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela wójt lub
właściwe rzeczowo osoby, upoważnione do tego
przez wójta.
7. W razie nie otrzymania odpowiedzi w obowiązującym terminie, lub w razie uznania otrzymanej
odpowiedzi ustnej lub pisemnej za niewystarczającą, radny składający interpelację może zwrócić się
z żądaniem dodatkowych wyjaśnień.
8. Przewodniczący rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na
najbliższej sesji rady, w ramach odrębnego punktu
porządku obrad.
§ 41. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na ręce
przewodniczącego rady lub ustnie, w trakcie sesji
rady.
3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie
nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni. Paragraf 40 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
§ 42. 1. Przewodniczący rdy prowadzi obrady
według ustalonego porządku, otwierając i zamyka-

4. Przewodniczący rady może zabierać głos
w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący rady może udzielić głosu
osobie nie będącej radnym.
6. Dopuszczalny czas wystąpień mówców
w związku z omawianym punktem porządku obrad
wynosi 5 minut, chyba że przewodniczący rady
gminy postanowi inaczej.
7. Czas trwania wystąpienia w sprawie skomentowania wypowiedzi przedmówcy lub wystąpienia
będącego formą realizacji prawa repliki, nie może
przekraczać 3 minut i następuje bezpośrednio po
wypowiedzi, do której się odnosi, chyba że przewodniczący rady gminy postanowi inaczej.
§ 43. 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
uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich
wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
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.
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.
§ 44. Na wniosek radnego, przewodniczący rady
przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego
zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku
obrad, informując o tym radę.
§ 45. 1. Przewodniczący rady udziela głosu poza
kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej,
w szczególności dotyczących:
a) stwierdzenia quorum,
b) zmiany porządku obrad,
c) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
d) zamknięcia listy mówców lub kandydatów,
e) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
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zarządzenia przerwy,

g) odesłania projektu uchwały do komisji,
h) przeliczenia głosów,
i)

przestrzegania regulaminu obrad.

2. Wnioski formalne przewodniczący rady poddaje
pod dyskusję po dopuszczeniu maksymalnie dwóch
głosów „za” i maksymalnie dwóch głosów „przeciwko” wnioskowi, po czym poddaje sprawę pod
głosowanie.
§ 46. 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.
§ 47. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, 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.
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.
§ 48. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam ……… sesję Rady Gminy Trzebiel”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która
objęła więcej niż jedno posiedzenie.
§ 49. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej
podjęcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może
nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej
nie wcześniej, niż na następnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek.
§ 50. 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.
§ 51. 1. Pracownik urzędu gminy, wyznaczony
przez wójta w uzgodnieniu z przewodniczącym rady,
sporządza z każdej sesji protokół.
2. Przebieg sesji nagrywa się na taśmę magnetofonową, którą przechowuje się do czasu przyjęcia
protokołu z tej sesji.
§ 52. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
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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 protokołu z poprzedniej
sesji;
5) ustalony porządek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych,
jak również uchwalonych wniosków, a nadto
odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących
się” oraz głosów nieważnych;
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;
9) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
3. Protokół z danej sesji wykłada się do wglądu
w Biurze Rady w terminie 14 dni roboczych od momentu posiedzenia rady, którego protokół dotyczy.
§ 53. 1. Wnioski o sprostowanie lub uzupełnienie
protokołu wnoszone są do przewodniczącego rady
na piśmie w terminie 7 dni roboczych od momentu
udostępnienia protokołu do wglądu.
2. Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta
oraz odsłuchaniu zapisu dźwiękowego z sesji, rozstrzyga o dokonaniu korekty protokołu, odnotowując na czyj wniosek jest ona zrobiona.
3. W przypadku odrzucenia wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu przez przewodniczącego, o wprowadzeniu do protokołu poprawek
zgłoszonych przez uczestników obrad, a nieuwzględnionych przez przewodniczącego rozstrzyga
w głosowaniu rada.
4. Zastrzeżenia do protokołu, oprócz radnych,
mogą zgłaszać również inne osoby uczestniczące
w posiedzeniach rady, z zachowaniem wymogu
określonego w ust. 1.
5. Protokół jest publikowany w BIP-ie w termie
14 dni od momentu jego przyjęcia.
§ 54. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności
radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości,
usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia
i inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego
rady.
2. Uchwały przewodniczący rady doręcza wójtowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia
sesji.
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3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał
przewodniczący rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych
działań, z dokumentów tych wynikających.
§ 55. 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
§ 56. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 25 ust. 1,
a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie,
o jakich mowa w § 25 ust. 2 są sporządzane w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 57. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada:
1) każdy z radnych;
2) komisje rady;
3) wójt gminy;
4) grupa co najmniej 100 mieszkańców gminy mających prawo wybierania radnych do Rady
Gminy Trzebiel.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenia sprawozdania po jej
wykonaniu;
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia
w życie uchwały.
3. Projekt uchwały przedkłada się radzie wraz
z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę
podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich
zgodności z prawem przez radcę prawnego lub adwokata.
5. Projekt uchwały spełniający wymogi formalne, o których mowa w § 57 ust. 2 statutu, może zostać skierowany przez przewodniczącego do poszczególnych komisji stałych w celu zaopiniowania
i zgłoszenia poprawek do projektu. Przewodniczący
komisji stałych referują na sesji ustalone stanowisko
komisji wobec projektu uchwały.
6. Przewodniczący kieruje projekt uchwały na
sesję nie później niż 90 dni od daty wpływu do biura
rady projektu uchwały spełniającego wymogi for-
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malne, o których mowa w § 57 ust. 2 niniejszego
statutu.
7. Szczegółową procedurę przygotowania
uchwały budżetowej oraz tryb postępowania w tej
sprawie na komisjach i sesji określa odrębna uchwała rady.
8. Projekt uchwały spełniający wymogi formalne, z wyjątkiem projektu uchwały w sprawie zmian
budżetu i zmian w budżecie, może być w nagłych
wypadkach przedłożony przez projektodawcę na
sesji z pominięciem trybu opisanego w ust. 1 - 6.
Rada decyduje w głosowaniu o jego umieszczeniu
w porządku obrad.
9. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1
pkt 4, składając projekt uchwały powinna dodatkowo złożyć:
1) wykaz minimum 5 osób tworzących Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, z podaniem ich imion,
nazwisk, numerów PESEL oraz adresów zamieszkania. Wykaz powinien określać imię i nazwisko przewodniczącego komitetu, oraz jego
nazwę własną oznaczającą do jakiej sprawy został powołany;
2) wykaz osób popierających projekt, z podaniem
ich imion, nazwisk, numerów PESEL oraz adresów zamieszkania, z zastrzeżeniem, iż każda
strona wykazu powinna być opatrzona tytułem
uchwały oraz nazwą własną Komitetu.
10. Proces rozpatrywania inicjatywy uchwałodawczej grupy mieszkańców nie może być dłuższy
niż 90 dni, o ile nie będzie wymagał on opinii ekspertów lub innych organów.
§ 58. 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, niezrozumiałymi i zapożyczonymi
języków obcych.
§ 59. 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. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania,
gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały rady, sporządzony przez wójta.
§ 60. 1. Uchwały rady podpisuje przewodniczący
rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
§ 61. 1. Wójt 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.
3. Uchwały podlegają podaniu do publicznej
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wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w urzędzie gminy oraz na stronie internetowej BIP
urzędu gminy. W określonych przez radę wypadkach
uchwała będzie podlegać również ogłoszeniu na
tablicach w sołectwach.
4. Procedura głosowania.
§ 62. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 63. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez
podniesienie ręki.
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dzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy
kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
§ 66. 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 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
ze składem lub ustawowym składem rady, nakazuje
odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.

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. Do przeliczenia głosów przewodniczący obrad
może wyznaczyć radnych.

3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek
tych nie poddaje się pod głosowanie.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.
5. Radny, wyłącznie bezpośrednio po głosowaniu i wyłącznie w swojej sprawie, ma prawo wnieść
do Przewodniczącego wniosek o zapisanie w protokole posiedzenia w jaki sposób głosował.
§ 64. 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 trzyosobowa 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.
§ 65. 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.
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.
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 twier-

4. W przypadku zgłoszenia do tego samego
fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje
się zasadę określoną w 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.
§ 67. 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 poszczególnie oddanych na pozostałe.
§ 68. 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 wnio-
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skiem 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.
5. Komisje rady
§ 69. 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.
§ 70. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym
planem pracy przedłożonym radzie.
2. Roczne plany pracy komisji stałych rady są
uchwalane na pierwszej sesji nowego roku kalendarzowego.
3. Rada może nakazać komisjom dokonanie
w planie pracy stosownych zmian.
§ 71. 1. Do komisji radni zgłaszają się według
własnego uznania lub też mogą być zgłaszani przez
innych radnych, za swoją zgodą.
2. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej.
3. W posiedzeniach komisji stałych mogą
uczestniczyć radni spoza komisji jak i inne zaproszone osoby oraz składać wnioski bez prawa udziału
w głosowaniu.
§ 72. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 73. Opinie i wnioski komisji uchwalane są
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy składu komisji.
§ 74. Protokoły z posiedzeń komisji stałych podpisywane są przez wszystkich członków komisji w terminie 14 dni od posiedzenia.
§ 75. 1. Stałe komisje rady mogą odbywać
wspólne posiedzenia w celu realizacji zadań o charakterze kompleksowym oraz opiniowania projektów uchwał.
2. Posiedzenia, o których mowa w ust. 1 zwołuje
przewodniczący rady a w przypadku jego nieobecności wiceprzewodniczący rady.
3. Głosowanie następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym połączonego składu komisji wspólnej.
4. Ze wspólnego posiedzenia komisji, o których
mowa w ust. 1 sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący uczestniczących w posiedzeniu
komisji, a w przypadku ich nieobecności wiceprzewodniczący tych komisji.
§ 76. Komisje rady mogą podejmować współ-
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pracę z odpowiednimi komisjami innych gmin,
zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
§ 77. Na podstawie upoważnienia rady, przewodniczący lub wiceprzewodniczący rady, koordynujący pracę komisji rady mogą zwołać posiedzenie
komisji i nakazać złożenie radzie sprawozdania.
6. Radni
§ 78. 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.
§ 79. 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.
4. W wykonywaniu swoich obowiązków radny
ma prawo w szczególności:
1) wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach rady;
2) uczestniczyć w każdej sprawie rozpatrywanej
przez radę lub komisję rady;
3) wnosić zapytania i żądać wyjaśnień we wszystkich sprawach dotyczących gminy;
4) zabierać głos, wyrażać opinie we wszystkich
sprawach będących w kompetencji rady.
§ 80. 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.
§ 81. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, rada może powołać komisję doraźną do
szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności
sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie
wskazanym w ust. 1 rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
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§ 82. 1. Wójt 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.
7. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego
§ 83. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego,
w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia
ich wspólnych spraw.
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2. Zasady kontroli

§ 88. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność
wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem:
a) legalności,
b) gospodarności,
c) rzetelności,
d) celowości,
e) oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad
zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów,
w tym wykonanie budżetu gminy.

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują
wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.

§ 89. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania
kontrolne na zlecenie rady w zakresie i w formach
wskazanych w uchwałach rady.

§ 84. 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
§ 85. 1. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie od 1 do 3.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera
rada.
3. Zastępcę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 86. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub
niemożności działania, jego zadania wykonuje jego
zastępca.
§ 87. 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 zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych
członków decyduje pisemnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje rada.
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.

§ 90. 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.
§ 91. 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.
§ 92. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać
dłużej niż 30 dni roboczych, a kontrole problemowa
i sprawdzająca - dłużej niż 20 dni roboczych.
§ 93. 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.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały rady, o których mowa w ust. 2 - 3
wykonywane są niezwłocznie.
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 oraz
sprawdzających.
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§ 94. 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 § 88 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
§ 95. 1. Kontroli kompleksowych dokonują
w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne
składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza
na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który
dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą
być przeprowadzane przez jednego członka Komisji
Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia
wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres
kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których
mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy
z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do
kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały
Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym
mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki
uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć
niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego
lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych,
o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się - w najkrótszym możliwym terminie
- do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku nie zwrócenia się o wyrażenie
zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której
mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa
kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań,
która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
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§ 96. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa,
kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i wójta, wskazując
dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby wójta, kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego rady.
§ 97. 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. 3.
§ 98. Czynności kontrolne wykonywane są
w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy
kontrolowanego podmiotu.
4. Protokoły kontroli
§ 99. 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.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać
wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 100. 1. W przypadku odmowy podpisania pro-
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tokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu,
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:

§ 101. 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.
§ 102. 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.

1) przewodniczącego rady lub też pisemny wniosek:
2) nie mniej niż 5 radnych;
3) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej;

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.

§ 103. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada radzie do
zatwierdzenia roczny plan pracy w terminie do dnia
20 grudnia roku poprzedniego.

5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą
brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone
osoby.

2. Plan przedłożony radzie musi zawierać co
najmniej:

6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez
wszystkich członków komisji uczestniczących w posiedzeniu.

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.
§ 104. 1. Komisja Rewizyjna składa radzie w terminie do dnia 30 marca 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
§ 105. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego,
zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.

§ 106. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy składu komisji w głosowaniu jawnym.
§ 107. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia wójt.
§ 108. 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 komunalnych, przewodniczący Komisji Rewizyjnej
przedstawia sprawę na posiedzeniu rady, celem
podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu gminy.
§ 109. 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
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w kontroli, prowadzonej przez Komisję Rewizyjną
stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów
przewodniczącemu rady.

5. Przewodniczący rady zapewnia koordynację
współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 110. Komisja Rewizyjna może występować do
organów gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.
§ 111. Przed złożeniem wniosku przez Komisję
Rewizyjną o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium wójtowi, powinny odbyć się posiedzenia
w poszczególnych komisjach stałych, a wnioski powinny być przedstawione na wspólnym posiedzeniu
komisji w terminie umożliwiającym komisji rewizyjnej złożenie odpowiedniego wniosku.
Rozdział 7
Zasady działania klubów radnych
§ 112. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 118. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji
i trybu działania rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko
na sesji rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
§ 119. Na wniosek przewodniczących klubów
wójt obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.
Rozdział 9
Tryb pracy wójta
§ 120. 1. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy
oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wójt wykonuje uchwały rady i zadania gminy
określone przepisami prawa.
3. Do zadań wójta należy w szczególności:

§ 113. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych.

1) przygotowanie projektów uchwał rady;

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie
zgłoszone przewodniczącemu rady.

3) składanie informacji z zakresu podatków dotyczące udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń lub
rozłożenia na raty na zasadach określonych
w ustawie o finansach publicznych;

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 czterech.
§ 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.

2) informowanie Rady o prowadzonych pracach
bieżących i sytuacji gospodarczej gminy;

4) przekazywanie projektu budżetu radzie gminy
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy;
5) wykonanie budżetu gminy i ogłaszanie sprawozdania z jego wykonania;
6) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
7) wnioskowanie o powołanie i odwołanie skarbnika gminy;
8) wydawanie w sprawach nie cierpiących zwłoki
przepisów porządkowych w formie zarządzeń
i przedkładanie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji;
9) czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej gminy;
10) nabywanie, zbywanie i wykup obligacji wg
ustaleń rady;
11) zaciąganie pożyczek krótkoterminowych
wysokości ustalonej przez radę;

do

12) zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy.
§ 121. Wójt uczestniczy w sesjach rady.
§ 122. Komisje rady mogą zażądać przybycia
wójta na ich posiedzenie.
§ 123. Zastępca wójta przejmuje wykonywanie
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zadań i kompetencji określonych w § 120 - § 121
w przypadku uzyskania upoważnienia od wójta.
Rozdział 10
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli
z dokumentów rady, komisji i wójta
§ 124. 1. Działalność organów gminy jest jawna,
a ograniczenie jawności wynikać może jedynie
z ustaw.
2. Jawność działania organów gminy obejmuje
w szczególności prawo obywateli do dostępu do
dokumentów.
3. Dokumenty z zakresu działania rady, tzn. protokoły z obrad sesji i posiedzeń komisji wraz
z uchwałami udostępnia się mieszkańcom w Biurze
Rady.
4. Protokoły udostępniane są po ich formalnym
przyjęciu przez te ograny.
5. Osobą odpowiedzialną za udostępnienie dokumentów jest przewodniczący rady gminy.
6. Dokumenty z zakresu działania wójta oraz
urzędu udostępniane są w godzinach pracy urzędu.
7. Organem odpowiedzialnym za udostępnienie
dokumentów, o których mowa w pkt 6 jest wójt.
8. Osoby, o których mowa w pkt 5 i 6 na czas
swojej nieobecności wyznaczają osoby upoważnione do wyrażenia zgody na udostępnienie dokumentów.
§ 125. 1. Korzystanie z dokumentów, o których
mowa § 124 w pkt 3 i 6 odbywa się wyłącznie
w urzędzie gminy, w obecności pracownika udostępniającego akta. Zabranie się wynoszenia dokumentów poza urząd.
2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniana, jest udostępniana w formie
ustnej lub pisemnej na wniosek zainteresowanego,
z zastrzeżeniem § 124 ust. 4.
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3. Jeżeli dokument nie może być udostępniony
niezwłocznie należy podać uprawnionemu przyczynę zwłoki oraz określić termin udostępnienia dokumentu, nie dłuższy jednak niż 7 dni.
4. Jeżeli dokument nie może być udostępniony
zgodnie z wnioskiem, osoba odpowiedzialna za
udostępnienie decyduje o innej formie udostępnienia, podając uzasadnienie tego stanu rzeczy ustnie
lub na piśmie.
5. Odmowa udostępnienia następuje na piśmie
wraz z uzasadnieniem.
6. Obywatelom przysługuje prawo przeglądania
dokumentów, sporządzania z nich notatek.
7. Sporządzanie odpisów oraz kserokopii jest
odpłatne.
§ 126. Uprawnienia określone w § 124 i 125 nie
znajdują zastosowania:
1) w przypadku wyłączenia - na podstawie ustaw jawności;
2) gdy informacje publiczne stanowią prawem
chronione tajemnice, szczególnie:
a)

czyjeś dobra osobiste,

b)

przepisy o ochronie informacji niejawnych,

c)

przepisy o ochronie danych jednostkowych
w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej,

d)

tajemnicę skarbową,

e)

tajemnicę handlową,

f)

tajemnicę bankową;

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawy nie
stanowią inaczej.
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UCHWAŁA NR XIX/170/09
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 30 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/163/09 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 22-04-2009r. w sprawie zasad i trybu
udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Bogdaniec

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/163/09 Rady Gminy
Bogdaniec z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów

ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających
Gminie Bogdaniec, w § 5 skreśla się pkt 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
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UCHWAŁA NR XIX/171/09
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gorzowskiego, Rada Gminy Bogdaniec
uchwala, co następuje:
§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy Bogdaniec zalicza się do kategorii dróg gminnych:
1) ulica Różana w Bogdańcu oznaczona Nr ewid.
149 na odcinku od ulicy Pocztowej w Bogdańcu
dz. Nr ewid. 134 do ulicy Osiedlowej w Jeninie
dz. Nr ewid. 5/4 o długości 488m;
2) ulica Osiedlowa w Jeninie oznaczona Nr ewid.
5/4, 6/3, 7/6, 8/4, 9/7, 10/6, 1475, 18/26, 394/5,

20/9, 21/6, 1500/7, 799, 1440/1, 1439/2 na odcinku od ulicy Różanej w Bogdańcu dz. Nr ewid.
149 do ulicy Piaskowej w Jeninie dz. 1439/2
o łącznej długości 1753m.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Janina Mirosława Cytlak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/171/09
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 30 czerwca 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/171/09
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 30 czerwca 2009r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/171/09
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 30 czerwca 2009r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIX/171/09
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 30 czerwca 2009r.
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UCHWAŁA NR XIX/172/09
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 30 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XIV/141/2008 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5
ust. 1 - 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak

§ 1. W uchwale Nr XIV/141/08 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości w § 2 skreśla się lit. b.
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UCHWAŁA NR XXXIV/227/2009
RADY MIASTA DOBIEGNIEW
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie wzniesienia Pomnika Woldenberczyka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Pragnąc ocalić od zapomnienia, a jednocześnie podziękować Woldenberczykom - jeńcom Oflagu IIC Woldenberg za ich wkład w rozwój Dobiegniewa postanawia się wznieść w Dobiegniewie na
Placu pchor. Tadeusza Starca Pomnik Woldenber-

12 4 1

czyka.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XXXIV/231/2009
RADY MIASTA DOBIEGNIEW
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki

Na podstawie art. 1 ust. ustawy z dnia 20 lutego
2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 4200)
Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala się, co następuje:
§ 1. Nie wyraża się zgody na wyodrębnienie
w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XXXIV/232/2009
RADY MIASTA DOBIEGNIEW
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie uznania pomnika przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 44 ust. 1 i ust. 2 w związku
z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2005r. Nr 92, poz. 880
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za pomniki przyrody drzewa
rosnące na terenie Gminy Dobiegniew:
1) drzewo - dąb szypułkowy (Quercus rober)
o obwodzie pierścienicy w cm (130 cm od ziemi): 530 i wysokości w m 28 rosnący w obrębi
ewidencyjnym wsi Mierzęcic;
2) drzewo - dąb szypułkowy (Quercus rober)
o obwodzie pierścienicy w cm (130 cm od ziemi): 542 i wysokości w m 22 rosnący w obrębi
ewidencyjnym wsi Podlesiec.
2. Celem ochrony przyrody wymienionych
w ust. 1 jest zachowanie wartości przyrodniczych,
krajobrazowych, kulturowych i historyczno - pamiątkowych drzew ze względu na indywidualne cechy
wyróżniające je spośród otaczającego krajobrazu,
w szczególności sędziwy i okazałe rozmiary.
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§ 2. W odniesieniu do ustanowionych pomników
przyrody zabrania się:
1) niszczenia,
obiektu;

uszkadzania

lub

przekształcania

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym
lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą
urządzeń wodnych;
3) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby;
4) umieszczania na pniach znaków, napisów i reklam.
§ 3. Nadzór nad ustanowionymi pomnikami powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XXXIV/234/2009
RADY MIASTA DOBIEGNIEW
z dnia 30 czerwca 2009r.
o zmianie uchwały Nr XXXII/215/2009 Rady Miejskiej w Dobie gniewie z dnia 23 kwietnia 2009 roku
w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów,
wysokości wynagrodzenia oraz obszaru działania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami)
i art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

sób, że dopisuje się:
-

dla sołectwa Mierzęcic - Józef Pater zam.
Mierzęcic 6A/6, 66-520 Dobiegniew.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 pkt 1. Ustala się
inkasentów dla poszczególnych sołectw, w ten spo12 44
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UCHWAŁA NR XXXIV/173/09
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej pracami, przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, dostępnych publicznie, położonych w granicach administracyjnych
Powiatu Nowosolskiego, posiadających istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla
mieszkańców powiatu.
§ 2. O dotację może ubiegać się każdy podmiot
będący właścicielem lub posiadaczem zabytku,
a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł

prawny wynikający z użytkowania wieczystego,
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu
albo stosunku zobowiązaniowego.
§ 3. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku obejmuje
nakłady określone w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 4. Dotacja nie może przekroczyć 50% nakładów
koniecznych na wykonanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
§ 5. Łączną kwotę dotacji w danym roku budżetowym określa się w uchwale budżetowej.
Rozdział 2
Tryb rozpatrywania wniosku
§ 6. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do
Zarządu Powiatu Nowosolskiego w Biurze Obsługi
Interesanta Starostwa Powiatowego w terminie do
30 kwietnia w danym roku budżetowym.
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§ 7. 1 Do wniosku wnioskodawcy należy dołączyć kopie następujących dokumentów:
1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

Poz. 1245

§ 11. Dotację przyznaje Rada Powiatu Nowosolskiego odrębną uchwałą. Podstawą przekazania
dotacji jest umowa zawarta przez Zarząd Powiatu
Nowosolskiego, określająca w szczególności:

2) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku;

1) oznaczenie stron umowy;

3) kosztorys inwestorski prac;

2) zakres planowanych prac finansowanych z dotacji oraz ze środków własnych wnioskodawcy;

4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być
przedmiotem dotacji;
5) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają
takiego pozwolenia;
6) udokumentowanie wniesienia środków własnych przeznaczonych na wykonanie robót
w roku budżetowym i informację o wielkości
środków przeznaczonych przez inne podmioty;
7) wykaz prac wykonywanych przy tym zabytku
w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości
wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie.
2. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku o udzielenie dotacji winien
dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku - sporządzoną
w zakresie i według zasad określonych w art. 37
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
3. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotu, o którym mowa w ust. 2 dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały
z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach
prawa regulujących udzielanie pomocy publicznej
dla przedsiębiorców.
§ 8. Wnioskodawca składa wniosek na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
Rozdział 3
Udzielenie dotacji
§ 9. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:
1) możliwości finansowe budżetu;
2) rangę zabytkowo - artystyczną obiektu;
3) wysokość środków własnych wnioskodawcy
zaangażowanych w wykonanie prac;
4) dotychczas poniesione nakłady konieczne na
wykonanie prac;
5) stan zachowania zabytku;
6) wysokość środków z innych źródeł, w tym
z programów europejskich.
§ 10. Wnioski podlegają sprawdzeniu pod
względem formalnym przez Wydział Inwestycji
i Funduszy Pomocowych. Oceny merytorycznej
z uwzględnieniem § 9 dokonuje Zarząd Powiatu Nowosolskiego i przedstawia Radzie Powiatu propozycje udzielenia dotacji.

3) termin realizacji prac wraz z harmonogramem;
4) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i sposób jej płatności;
5) sposób i termin rozliczenia dotacji;
6) tryb kontroli wykonania umowy;
7) warunki wypowiedzenia umowy;
8) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem.
§ 12. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku budżetowego.
§ 13. Wnioskodawca zobowiązany jest do stosowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Rozdział 4
Wykonanie umowy
§ 14. Kontrola realizacji umowy na podstawie,
której udzielona została dotacja, przeprowadzana
jest przez pracowników Starostwa Powiatowego
w Nowej Soli upoważnionych przez Zarząd.
§ 15. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymują wnioskodawca i Zarząd Powiatu Nowosolskiego.
§ 16. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień.
§ 17. Kontroli dokonuje się pod względem:
1) stanu realizacji zadania;
2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania
zadania;
3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na
który została przyznana;
4) gospodarności i rzetelności wydatkowania dotacji.
Rozdział 5
Rozliczenie dotacji
§ 18. 1. W celu rozliczenia dotacji wnioskodawca
po wykonaniu prac zobowiązany jest do złożenia
Zarządowi Powiatu Nowosolskiego sprawozdania
z realizacji zadania.
2. Sprawozdanie składa się w terminie określonym w umowie, przedkładając dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia udzielonej dotacji:
1) opis wykonanych prac;
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2) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych
prac, z uwzględnieniem kosztów zakupu materiałów;
3) protokół odbioru prowadzonych prac.
3. Do sprawozdania należy załączyć kopie
wszystkich faktur (rachunków) wraz z potwierdzeniem dokonania zapłaty (przelew itp.), które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji oraz spis tych faktur (rachunków).
4. Spis, o którym mowa w ust. 3, zawierać powinien: Nr faktury (rachunku), datę jej wystawienia,
wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej
części została pokryta z dotacji oraz rodzaj towaru
lub zakupionej usługi.
5. Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji / podmiotu /
jednostki organizacyjnej oraz zawierać sporządzony
w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta
oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów,
usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę
odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych.
6. Sprawozdanie podlega kontroli przez Zarząd
Powiatu Nowosolskiego. Pisemne zatwierdzenie
sprawozdania stanowi podstawę ostatecznego rozliczenia przyznanej dotacji.
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§ 19. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana
niezgodnie z warunkami umowy podlega zwrotowi
na rachunek Powiatu Nowosolskiego w terminie
określonym w umowie wraz z odsetkami liczonymi
jak od zaległości podatkowych.
§ 20. W przypadku stwierdzenia wykorzystania
dotacji niezgodnie z umową, nieprzedstawienia
sprawozdania w terminie, nieterminowego zwrotu
niewykorzystanej dotacji albo podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji we wniosku o dotację, wnioskodawca traci prawo do ubiegania się
o dotację z budżetu Powiatu Nowosolskiego przez
3 lata.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 21. Traci moc uchwała Nr XXXI/155/09 Rady
Powiatu Nowosolskiego z dnia 13 marca 2009r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Romuald Fedorczuk

Załącznik
do uchwały Nr XXXIV/173/09
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 30 czerwca 2009r.
Wniosek
do Rady Powiatu Nowosolskiego
o udzielenie w roku ……………………………………
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej pracami, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
1. Wnioskodawca:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwa, adres i siedziba jednostki organizacyjnej będącej wnioskodawcą)

…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Dane o zabytku:
Miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………………….
Gmina: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Określenie zabytku…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
obiekt został wpisany w księdze rejestru (gminnej ewidencji zabytków)
pod numerem ………………………………………………………………………………………………………………
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dokładny adres obiektu …………………………………………………………………………………………………..
nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW Nr ………………………………………….. w Sądzie Rejonowym w …………………………………………………………………………………………………………………
3. Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Wskazanie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:
Ogólny koszt prac objętych wnioskiem ………………………………………………………………………………..
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac
………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Zakres prac, które mają być objęte dotacją:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac:
z dnia …………………………………………………… l. dz. ……………………………………………………………
8. Pozwolenie na budowę:
z dnia …………………………………………………… l. dz. ……………………………………………………………
9. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie 5 lat - z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych:

Rok

Zakres przeprowadzonych prac

Poniesione wydatki

Dotacje ze środków publicznych (wysokość, źródło i wskazanie prac, na które zostały
przeznaczone)

10. Przewidywane koszty realizacji prac lub robót oraz źródła ich sfinansowania:
Przewidywane koszty realizacji prac lub
robót oraz źródła ich sfinansowania
ogółem
Przedmiot i kwota wnioskowanego dofinansowania ze środków Powiatu
Nowosolskiego
Udział środków własnych
Udział środków pozyskanych z:
budżetu państwa
budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
innych źródeł (należy wskazać)
-

Zakres rzeczowy

Kwota

Udział w całości
kosztów
(w %)

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 90
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11. Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:
Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się
o dotację
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego
Wojewódzki konserwator zabytków
Rada powiatu
Rada gminy
Inne
12. Numer rachunku bankowego wnioskodawcy:

TAK/NIE

Wysokość wnioskowanej dotacji

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Wykaz załączników do wniosku (3)*:
1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków, TAK/NIE;
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, TAK/NIE;
3) kosztorys inwestorski prac, TAK/NIE;
4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem
dotacji, TAK/NIE;
5) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia, TAK/NIE;
6) udokumentowanie wniesienia środków własnych przeznaczonych na wykonanie robót w roku budżetowym i informację o wielkości środków przeznaczonych przez inne podmioty, TAK/NIE;
7) wykaz prac wykonywanych przy tym zabytku w okresie ostatnich 5 lat z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie, TAK/NIE.

*niepotrzebne skreślić

…………………………………………

…………………………………..

(miejscowość, data)

(podpis wnioskodawcy)
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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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