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UCHWAŁA NR XXXIX/318/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krobielewko
Na podstawie art. 35, 40 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz § 10 ust. 5 Statutu Gminy Skwierzyna (uchwała
Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 26 marca 2009r.) uchwala się, co następuje
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa dla Sołectwa
Krobielewko stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej
Nr VIII/88/2003 z dnia 24 października 2003r.
w sprawie Statutu Sołectwa Krobielewko.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/318/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
Statut Sołectwa Krobielewko
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa
o Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo
Krobielewko.
2. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową
osób zamieszkujących na terenie sołectwa.
3. Sołectwo jest pomocniczą jednostką Gminy
Skwierzyna i działa w ramach jej osobowości prawnej.
4. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
a) ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia
8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami),
b) uchwały Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna.
c) niniejszego Statutu
§ 2. 1. Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie
Sołectwa dokonuje Rada Miejska po uprzednim
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy obszaru, który to Sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy.
§ 3. 1. Statut Sołectwa określa kompetencje, zakres działania Sołectwa jako jednostki pomocniczej
Gminy oraz organizację wewnętrzną.
2. Rada Sołecka, w zakresie realizacji zadań własnych, działa samodzielnie lub wspólnie z organami
gminy, zgodnie z przepisami prawa i niniejszego
Statutu.
3. Organa sołectwa przedstawiają Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Skwierzyny swoje wnioski, opinie dotyczące żywotnych spraw Sołectwa.
§ 4. 1. W skład Sołectwa wchodzą miejscowości:
Krobielewko i Skrzynica.
2. Położenie i obszar Sołectwa w Gminie określają mapy sytuacyjne, stanowiące załącznik Nr 1 i 2
niniejszego Statutu.

Rozdział 2
Zakres działania sołectwa
§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest działanie na rzecz zaspokojenia
potrzeb wspólnoty mieszkańców.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy
między innymi poprzez:
a) występowanie z różnymi inicjatywami do
organów gminy,
b) opiniowanie projektów rozstrzygnięć dotyczących danego sołectwa, przekazanych
w tym celu przez organy gminy.
§ 6. Do zakresu działania Sołectwa należy:
1) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań
własnych gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
gminy w sprawach dotyczących sołectwa,
a zwłaszcza:
a) opiniowanie projektów opracowań planistycznych, których zakres przestrzenny dotyczy danego sołectwa,
b) określania przez Radę Miejską w Skwierzynie
zasad zbywania i obciążania nieruchomości
stanowiących własność gminy i położonych
na terenie sołectwa,
c) prowadzenia innych działań dotyczących
wspólnoty samorządowej sołectwa,
3) konsultowanie spraw podległych uregulowaniu
w drodze przepisów gminnych, a dotyczących:
a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa,
b) określanie ilości punktów sprzedaży alkoholu
na terenie sołectwa oraz zasad ich usytuowania,
c) sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
d) określanie zasad ruchu na drogach gminnych
w obrębie sołectwa,
e) sieci połączeń, rozmieszczenia przystanków
oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu
zbiorowego na terenie sołectwa,
f)

innych spraw dotyczących sołectwa, niewymienionych w pkt. 3 - a, b, c, d, e,

4) zarządzanie i korzystanie z powierzonego mienia komunalnego,
5) stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych,
działalności kulturalnej, sportowej na terenie
sołectwa,
6) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej posiadanymi przez sołectwo środkami,
7) podejmowanie innych
zgodnych z prawem.

czynności

i

działań
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§ 7. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej w Skwierzynie.
Rozdział 3
Organizacja i zadania organów sołectwa
§ 7. 1. Organami Sołectwa są:
a) uchwałodawczym - Zebranie Wiejskie,
b) wykonawczym - Sołtys.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 8. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej w Skwierzynie.
2. Wybory sołtysa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od pierwszej sesji Rady
Miejskiej.
3. Wygaśnięcie mandatu sołtysa, członka Rady
Sołeckiej następuje wskutek:
1) odwołania przez Zebranie Wiejskie z dniem
określonym w uchwale Zebrania
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) śmierci,

3. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego ogłasza sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja
wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
5. W przypadku bezczynności sołtysa (niezwołanie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 2
lit. b, c po jednokrotnym pisemnym upomnieniu
przez Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej), Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Burmistrza.
§ 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim
mają mieszkańcy sołectwa, radni Rady Miejskiej
w Skwierzynie, Burmistrz Skwierzyny i wyznaczone
przez niego osoby, zaproszeni goście oraz inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Do głosowania są uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy w dniu zebrania posiadają prawo do
udziału w wyborach do Rady Miejskiej w Skwierzynie.

4) na skutek utraty biernego prawa wyborczego.
Zebranie Wiejskie

Poz. 940

3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego mają prawo
do:

§ 9. 1. Do właściwości Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych
w § 6, za wyjątkiem spraw z zakresu administracji
publicznej.

a) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi
porządkiem obrad,
b) zadawania pytań sołtysowi, członkom Rady
Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy Skwierzyna,

2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
a) wybór i odwołanie sołtysa

c) zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek
do tych projektów,

b) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

d) zgłaszania kandydatur na sołtysa i członków
Rady Sołeckiej,

c) ustalanie zadań do realizacji przez sołtysa,

e) kandydowania na funkcje, o których mowa
w ust. 3d.

d) dokonywanie oceny działalności sołtysa,
e) uchwalanie rocznych planów finansowo rzeczowych sołectwa w ramach budżetu
gminy oraz zasad gospodarowania dochodami własnymi sołectwa, pochodzącymi
z wpływów określonych Statutem,
f)

uchwalanie programów działania,

4. Mieszkańców niespełniających
ust. 2 nie dotyczą ust. 3 pkt. c, d, e.

warunków

§ 12. 1. Zebranie jest ważne, jeśli zostanie spełniony warunek określony § 10 ust. 3 i 4.
2. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności, która jest dołączana do protokołu.

g) wydawanie opinii w sprawie utworzenia, poszerzenia, bądź likwidacji sołectwa.

3. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia
w formie uchwał.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,
przy czym zebranie sprawozdawcze do 31 marca
każdego roku.

§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy sołtys.

2. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:

2. W razie nieobecności sołtysa, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek
Rady Sołeckiej lub jej inny członek.

a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców sołectwa,
c) na wniosek Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego decyduje
o:
a) udzielaniu głosu i kolejności zabierania głosu,
b) udzielaniu głosu poza kolejnością,
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c) decyduje o zabraniu głosu jeżeli temat lub
sposób wystąpienia albo zachowania zabierającego głos w sposób oczywisty zakłócają
porządek Zebrania, bądź uchybiają powadze
Zebrania, a Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przywołał go „do porządku” i gdy
przywołanie nie odniosło skutku. Fakt ten poleca Przewodniczący odnotować w protokole,

c) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem
komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania,

d) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi
punktami porządku obrad,

f)

d) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,
e) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom
Rady Sołeckiej,

e) rozpoczęciu głosowania nad wnioskami
i zgłoszonymi projektami uchwał,
4. Przewodniczący obrad nie może odmówić
poddania pod głosowanie wniosku oraz projektu
uchwały, jeżeli ich treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 14. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów "za" i "przeciw", przeprowadza się ponowne głosowanie.

zapewnienie stałej łączności pomiędzy
mieszkańcami sołectwa a organami Gminy
Skwierzyna oraz informowanie mieszkańców
o rozstrzygnięciach organów gminy w sprawach dla nich istotnych,

g) działanie na rzecz rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie,
h) współpraca z wszelkimi organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność na terenie sołectwa,
i)

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie dotyczą
wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej.

pobieranie podatków oraz innych opłat na
zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie,

j)

§ 15. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.

wykonywanie innych zadań zleconych przez
Gminę Skwierzyna.

3. Do kompetencji sołtysa należy:

2. Protokolanta wyznacza przewodniczący zebrania.
3. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:
a) miejscowość i datę zebrania,
b) porządek obrad,
c) stwierdzenie ważności zebrania,

a) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
w tym występowanie wobec organów Gminy
Skwierzyna oraz instytucji, organizacji i osób
fizycznych we wszystkich sprawach sołectwa
objętych niniejszym Statutem,
b) kierowanie pracami Rady Sołeckiej,
c) kierowanie wykonaniem uchwał Zebrania
Wiejskiego,

d) zapis przebiegu dyskusji,

Rada Sołecka

e) treść podjętych uchwał,

§ 17. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

f)

podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta,

g) dołączoną listę obecności.
4. Kopię protokołu Zebrania Wiejskiego Przewodniczący Zebrania przekazuje Burmistrzowi
w terminie 7 dni.
5. W zależności od charakteru spraw, których
uchwały dotyczą, Burmistrz załatwia je we własnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. O sposobie załatwienia sprawy Burmistrz informuje Sołectwo poprzez sołtysa - na piśmie.
Sołtys
§ 16. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy Skwierzyna.
2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
a) prowadzenie zarządu sprawami sołectwa,
b) prowadzenie zarządu środkami finansowymi
sołectwa,

2. Rada Sołecka składa się z 4 - 10 członków,
o jej liczebności decyduje Zebranie Wiejskie. Pracą
Rady Sołeckiej kieruje i przewodniczy jej obradom
sołtys.
3. Sołtys może powierzyć Radzie Sołeckiej lub
poszczególnym jej członkom wykonanie czynności
w sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
4. Opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków, w razie równej liczby głosów "za"
i "przeciw", decyduje głos sołtysa. Opinie Rady Sołeckiej nie są wiążące dla sołtysa.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał
z inicjatywy:
a) sołtysa,
b) przynajmniej połowy członków Rady Sołeckiej.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
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7. Rada Sołecka może:
a) zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji samorządowych oraz zawodowych i społecznych działających w sołectwie,
b) nawiązywać współpracę z innymi sołectwami,
c) podejmować inicjatywy dotyczące udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów.
Rozdział 4
Sołecka Ordynacja Wyborcza
§ 18. 1. Wybory organów sołectwa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od I sesji
Rady Miejskiej.
2. W zarządzeniu o wyborach podaje się:
a) miejsce, godzinę i dzień Zebrania Wiejskiego,
b) propozycję porządku obrad,
c) termin drugiego zebrania, jeżeli w pierwszym
terminie brak będzie wymaganej frekwencji.
3. Zarządzenie o terminie zebrania wyborczego
ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem.
§ 19. 1. Za uprawnionych do głosowania i kandydowania uważa się mieszkańców sołectwa, którzy
ukończyli 18 lat, posiadają czynne prawa wyborcze.
2. W przypadkach spornych lub niejasnych
o czynnym prawie wyborczym rozstrzyga się na
podstawie stałego rejestru wyborców w gminie,
prowadzonego zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,
poz. 602 z późn. zmianami).
3. W zebraniu wyborczym powinno uczestniczyć
w pierwszym terminie minimum 10% uprawnionych
do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż
10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się
drugi termin po upływie 15 minut. Postanowienia
zebrania są wówczas prawomocne bez względu na
liczbę obecnych na zebraniu.
§ 20. 1. Zebranie Wiejskie wyborcze otwiera
Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym - przewodniczącego zebrania wyborczego. Przewodniczącego zebrania
może też zaproponować Burmistrz lub Zastępca Burmistrza, przy akceptacji Zebrania.
b) przyjmuje w głosowaniu jawnym sprawozdanie, jakie składa sołtys.
c) powołuje Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów w liczbie 3 osób, osoby
te nie mogą kandydować w wyborach na sołtysa, członka Rady Sołeckiej.

Poz. 940

3. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie
przewodniczącego komisji.
4. Sołtys wybierany jest przez Zebranie Wiejskie
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Sołtysem zostaje
osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów
przez kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uwzględnia się kandydatów o największej i jednakowej ilości głosów.
5. Komisja rozdaje karty do głosowania tylko
osobom do tego uprawnionym.
6. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej
liczby kandydatów. Dopuszcza się głosowanie na
poszczególnych członków Rady Sołeckiej, jak również na całą zgłoszoną listę. Do Rady Sołeckiej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej
ilości głosów przez kandydatów, wśród tych kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów
§ 21. 1. Głosowanie jest tajne, w tym celu Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zaopatrzone pieczęcią Burmistrza. z widocznymi na niej
nazwiskami kandydatów.
2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że wyborca stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje głos.
3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki wyborów oraz sporządza protokół, który winien zawierać:
a) skład Komisji Skrutacyjnej,
b) ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
c) ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
d) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
e) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.
4. Druki protokołów głosowania dla Komisji
Skrutacyjnej oraz karty do głosowania dostarcza
Burmistrz.
5. O odwołanie mogą występować:
§ 22. 1. Odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania
Wiejskiego w pierwszym terminie przy udziale 10%
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne
bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
2. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
3. O odwołanie mogą występować:
a) Burmistrz,
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b) Rada Miejska,
c) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska akceptację co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Burmistrz
nie nadaje biegu.
5. Zebranie Wiejskie zobowiązane jest wysłuchać
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu Zebranie powołuje Komisję Skrutacyjną, powierzając jej obowiązki
przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych jej członków podejmuje Burmistrz,
ustalając miejsce, godzinę i dzień zebrania,
w zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.
§ 23. Ponowne wybory sołtysa zarządza Rada
Miejska.
Rozdział 5
Gospodarowanie mieniem i finansami sołectwa
§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia przydzielonego mu do korzystania
i zarządzania przez Radę Miejską.
2. Realizując zadanie, o którym stanowi ust. 1,
Sołectwo rozporządza dochodami z tego źródła.
3. Majątek nieruchomy i ruchomy przekazany
Sołectwu jest zarejestrowany w księdze inwentarzowej Sołectwa.
4. Sołectwo może wykorzystywać powierzone
mienie na realizację zadań ustawowych i statutowych.
5. Sołectwo może wynajmować, wydzierżawiać
powierzone mienie tylko za zgodą Burmistrza.
6. Dochody, o których mowa w ust. 5 należy
wpłacać na konto Urzędu Miejskiego.
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7. Obsługę finansowo - księgową prowadzi
Urząd Miejski.
§ 25. Sołectwo może uzyskiwać przychody pochodzące z wynajmu i dzierżawy majątku przekazanego Sołectwu.
§ 26. Wydatki Sołectwa stanowią integralną
część budżetu gminnego, określając wydatki do
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Rozdział 6
Nadzór sołectwa
§ 27. 1. Nadzór nad działaniem organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Burmistrz na bieżąco poprzez Urząd Miejski,
a Rada Miejska okresowo poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje działalność Sołectwa.
3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi uchwały,
wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i informuje
o tym Radę Miejską.
5. Sołtys przekazuje Skarbnikowi dokumenty finansowo-księgowe w terminie do 14 dni od ich
otrzymania, natomiast dokumenty zobowiązujące
do zapłaty w terminie do 3 dni od ich otrzymania.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 28. Sołectwo używa pieczęci:
1) nagłówkowej „Gmina Skwierzyna Sołectwo
Krobielewko”
2) imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa Krobielewko
(imię i nazwisko)
§ 29. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje Burmistrz.
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Poz. 940
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/318/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/318/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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941
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UCHWAŁA NR XXXIX/319/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wiejce.
Na podstawie art. 35, 40 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz § 10 ust. 5 Statutu Gminy Skwierzyna (uchwała
Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 26 marca 2009r.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa dla Sołectwa
Wiejce stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej
Nr VIII/85/2003 z dnia 24 października 2003r.
w sprawie Statutu Sołectwa Wiejce.

§ 2. 1. Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie
Sołectwa dokonuje Rada Miejska po uprzednim
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy obszaru, który to Sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy.
§ 3. 1. Statut Sołectwa określa kompetencje, zakres działania Sołectwa jako jednostki pomocniczej
Gminy oraz organizację wewnętrzną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

2. Rada Sołecka, w zakresie realizacji zadań własnych, działa samodzielnie lub wspólnie z organami
gminy, zgodnie z przepisami prawa i niniejszego
Statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

3. Organa sołectwa przedstawiają Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Skwierzyny swoje wnioski, opinie dotyczące żywotnych spraw Sołectwa.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

§ 4. 1. W skład Sołectwa wchodzi miejscowość
Wiejce.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/319/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.

2. Położenie i obszar Sołectwa w Gminie określają mapy sytuacyjne, stanowiące załącznik Nr 1 i 2
niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Zakres działania sołectwa

Statut Sołectwa Wiejce
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa
o Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo
Wiejce.
2. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową
osób zamieszkujących na terenie sołectwa.
3. Sołectwo jest pomocniczą jednostką Gminy
Skwierzyna i działa w ramach jej osobowości prawnej.
4. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
a) ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia
8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami),
b) uchwały Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna.
c) niniejszego Statutu.

§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest działanie na rzecz zaspokojenia
potrzeb wspólnoty mieszkańców.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy
między innymi poprzez:
a) występowanie z różnymi inicjatywami do organów gminy,
b) opiniowanie projektów rozstrzygnięć dotyczących danego sołectwa, przekazanych
w tym celu przez organy gminy.
§ 6. Do zakresu działania Sołectwa należy:
1) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań
własnych gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
gminy w sprawach dotyczących sołectwa,
a zwłaszcza:
a) opiniowanie projektów opracowań planistycznych, których zakres przestrzenny dotyczy danego sołectwa,
b) określania przez Radę Miejską w Skwierzynie
zasad zbywania i obciążania nieruchomości
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stanowiących własność gminy i położonych
na terenie sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

c) prowadzenia innych działań dotyczących
wspólnoty samorządowej sołectwa,

a) wybór i odwołanie sołtysa,
b) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

3) konsultowanie spraw podległych uregulowaniu
w drodze przepisów gminnych, a dotyczących:

c) ustalanie zadań do realizacji przez sołtysa,

a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa,

d) dokonywanie oceny działalności sołtysa,
e) uchwalanie rocznych planów finansowo rzeczowych sołectwa w ramach budżetu
gminy oraz zasad gospodarowania dochodami własnymi sołectwa, pochodzącymi
z wpływów określonych Statutem,

b) określanie ilości punktów sprzedaży alkoholu
na terenie sołectwa oraz zasad ich usytuowania,
c) sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
d) określanie zasad ruchu na drogach gminnych
w obrębie sołectwa,
e) sieci połączeń, rozmieszczenia przystanków
oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu
zbiorowego na terenie sołectwa,
f)

innych spraw dotyczących sołectwa, niewymienionych w pkt. 3 - a, b, c, d, e,

f)

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,
przy czym zebranie sprawozdawcze do 31 marca
każdego roku.
2. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
a) z własnej inicjatywy,

5) stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych,
działalności kulturalnej, sportowej na terenie
sołectwa,

b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców sołectwa,
c) na wniosek Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej posiadanymi przez sołectwo środkami,
czynności

i działań

Rozdział 3
Organizacja i zadania organów sołectwa
§ 7. 1. Organami Sołectwa są:
a) uchwałodawczym - Zebranie Wiejskie,
b) wykonawczym - Sołtys.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 8. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej w Skwierzynie.
2. Wybory sołtysa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od pierwszej sesji Rady
Miejskiej.
3. Wygaśnięcie mandatu sołtysa, członka Rady
Sołeckiej następuje wskutek:
1) odwołania przez Zebranie Wiejskie z dniem
określonym w uchwale Zebrania
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) śmierci,

3. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego ogłasza sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja
wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
5. W przypadku bezczynności sołtysa (niezwołanie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 2
lit. b, c po jednokrotnym pisemnym upomnieniu
przez Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej), Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Burmistrza.
§ 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim
mają mieszkańcy sołectwa, radni Rady Miejskiej
w Skwierzynie, Burmistrz Skwierzyny i wyznaczone
przez niego osoby, zaproszeni goście oraz inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Do głosowania są uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy w dniu zebrania posiadają prawo do
udziału w wyborach do Rady Miejskiej w Skwierzynie.

4) na skutek utraty biernego prawa wyborczego.
Zebranie Wiejskie
§ 9. 1. Do właściwości Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych
w § 6, za wyjątkiem spraw z zakresu administracji
publicznej.

uchwalanie programów działania,

g) wydawanie opinii w sprawie utworzenia, poszerzenia, bądź likwidacji sołectwa.

4) zarządzanie i korzystanie z powierzonego mienia komunalnego,

7) podejmowanie innych
zgodnych z prawem.
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3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego mają prawo
do:
a) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi
porządkiem obrad,
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b) zadawania pytań sołtysowi, członkom Rady
Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy Skwierzyna,

3. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:
a) miejscowość i datę zebrania,

c) zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek
do tych projektów,

b) porządek obrad,
c) stwierdzenie ważności zebrania,

d) zgłaszania kandydatur na sołtysa i członków
Rady Sołeckiej,

d) zapis przebiegu dyskusji,

e) kandydowania na funkcje, o których mowa
w ust. 3d.
4. Mieszkańców niespełniających
ust. 2 nie dotyczą ust. 3 pkt. c, d, e.

Poz. 941

e) treść podjętych uchwał,
f)

warunków

§ 12. 1. Zebranie jest ważne, jeśli zostanie spełniony warunek określony § 10 ust. 3 i 4.
2. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności, która jest dołączana do protokołu.
3. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia
w formie uchwał.
§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy sołtys.
2. W razie nieobecności sołtysa, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek
Rady Sołeckiej lub jej inny członek.
3. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego decyduje

podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta,

g) dołączoną listę obecności.
4. Kopię protokołu Zebrania Wiejskiego Przewodniczący Zebrania przekazuje Burmistrzowi
w terminie 7 dni.
5. W zależności od charakteru spraw, których
uchwały dotyczą, Burmistrz załatwia je we własnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. O sposobie załatwienia sprawy Burmistrz informuje Sołectwo poprzez sołtysa - na piśmie.
Sołtys
§ 16. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy Skwierzyna.

o:

2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególnoa) udzielaniu głosu i kolejności zabierania głosu,
b) udzielaniu głosu poza kolejnością,
c) decyduje o zabraniu głosu jeżeli temat lub
sposób wystąpienia albo zachowania zabierającego głos w sposób oczywisty zakłócają
porządek Zebrania, bądź uchybiają powadze
Zebrania, a Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przywołał go „do porządku” i gdy
przywołanie nie odniosło skutku. Fakt ten poleca Przewodniczący odnotować w protokole,
d) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi
punktami porządku obrad,

ści:
a) prowadzenie zarządu sprawami sołectwa,
b) prowadzenie zarządu środkami finansowymi
sołectwa,
c) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem
komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania,
d) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,
e) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom
Rady Sołeckiej,
f)

e) rozpoczęciu głosowania nad wnioskami
i zgłoszonymi projektami uchwał,
4. Przewodniczący obrad nie może odmówić
poddania pod głosowanie wniosku oraz projektu
uchwały, jeżeli ich treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 14. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów "za" i "przeciw", przeprowadza się ponowne głosowanie.

zapewnienie stałej łączności pomiędzy
mieszkańcami sołectwa a organami Gminy
Skwierzyna oraz informowanie mieszkańców
o rozstrzygnięciach organów gminy w sprawach dla nich istotnych,

g) działanie na rzecz rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie,
h) współpraca z wszelkimi organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność na terenie sołectwa,
i)

pobieranie podatków oraz innych opłat na
zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie,

§ 15. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.

j)

wykonywanie innych zadań zleconych przez
Gminę Skwierzyna.

2. Protokolanta wyznacza przewodniczący zebrania.

3. Do kompetencji sołtysa należy:

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie dotyczą
wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej.

a) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
w tym występowanie wobec organów Gminy
Skwierzyna oraz instytucji, organizacji i osób
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fizycznych we wszystkich sprawach sołectwa
objętych niniejszym Statutem,
b) kierowanie pracami Rady Sołeckiej,
c) kierowanie wykonaniem uchwał Zebrania
Wiejskiego,
Rada Sołecka
§ 17. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Rada Sołecka składa się z 4 - 10 członków,
o jej liczebności decyduje Zebranie Wiejskie. Pracą
Rady Sołeckiej kieruje i przewodniczy jej obradom
sołtys.
3. Sołtys może powierzyć Radzie Sołeckiej lub
poszczególnym jej członkom wykonanie czynności
w sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
4. Opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków, w razie równej liczby głosów "za"
i "przeciw", decyduje głos sołtysa. Opinie Rady Sołeckiej nie są wiążące dla sołtysa.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał
z inicjatywy:

Poz. 941

§ 19. 1. Za uprawnionych do głosowania i kandydowania uważa się mieszkańców sołectwa, którzy
ukończyli 18 lat, posiadają czynne prawa wyborcze.
2. W przypadkach spornych lub niejasnych
o czynnym prawie wyborczym rozstrzyga się na
podstawie stałego rejestru wyborców w gminie,
prowadzonego zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,
poz. 602 z późn. zmianami).
3. W zebraniu wyborczym powinno uczestniczyć
w pierwszym terminie minimum 10% uprawnionych
do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli
w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej
niż 10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się
drugi termin po upływie 15 minut. Postanowienia
zebrania są wówczas prawomocne bez względu na
liczbę obecnych na zebraniu.
§ 20. 1. Zebranie Wiejskie wyborcze otwiera
Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym - przewodniczącego zebrania wyborczego. Przewodniczącego zebrania
może też zaproponować Burmistrz lub Zastępca Burmistrza, przy akceptacji Zebrania.
b) przyjmuje w głosowaniu jawnym sprawozdanie, jakie składa sołtys.

a) sołtysa,
b) przynajmniej połowy członków Rady Sołeckiej.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
7. Rada Sołecka może:
a) zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji samorządowych oraz zawodowych i społecznych działających w sołectwie,
b) nawiązywać współpracę z innymi sołectwami,
c) podejmować inicjatywy dotyczące udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów.
Rozdział 4
Sołecka Ordynacja Wyborcza
§ 18. 1. Wybory organów sołectwa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od I sesji
Rady Miejskiej.
2. W zarządzeniu o wyborach podaje się:
a) miejsce, godzinę i dzień Zebrania Wiejskiego,
b) propozycję porządku obrad,
c) termin drugiego zebrania, jeżeli w pierwszym
terminie brak będzie wymaganej frekwencji.
3. Zarządzenie o terminie zebrania wyborczego
ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem.

c) powołuje Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów w liczbie 3 osób, osoby
te nie mogą kandydować w wyborach na sołtysa, członka Rady Sołeckiej.
3. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie
przewodniczącego komisji.
4. Sołtys wybierany jest przez Zebranie Wiejskie
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Sołtysem zostaje
osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów
przez kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uwzględnia się kandydatów o największej i jednakowej ilości głosów.
5. Komisja rozdaje karty do głosowania tylko
osobom do tego uprawnionym.
6. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej
liczby kandydatów. Dopuszcza się głosowanie na
poszczególnych członków Rady Sołeckiej, jak również na całą zgłoszoną listę. Do Rady Sołeckiej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej
ilości głosów przez kandydatów, wśród tych kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów.
§ 21. 1. Głosowanie jest tajne, w tym celu Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zaopatrzone pieczęcią Burmistrza. z widocznymi na niej
nazwiskami kandydatów.
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2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że wyborca stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje głos.
3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki wyborów oraz sporządza protokół, który winien zawierać:
a) skład Komisji Skrutacyjnej,
b) ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
c) ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
d) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
e) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.
4. Druki protokołów głosowania dla Komisji
Skrutacyjnej oraz karty do głosowania dostarcza
Burmistrz.

Poz. 941
Rozdział 5

Gospodarowanie mieniem i finansami sołectwa
§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia przydzielonego mu do korzystania
i zarządzania przez Radę Miejską.
2. Realizując zadanie, o którym stanowi ust. 1,
Sołectwo rozporządza dochodami z tego źródła.
3. Majątek nieruchomy i ruchomy przekazany
Sołectwu jest zarejestrowany w księdze inwentarzowej Sołectwa.
4. Sołectwo może wykorzystywać powierzone
mienie na realizację zadań ustawowych i statutowych.
5. Sołectwo może wynajmować, wydzierżawiać
powierzone mienie tylko za zgodą Burmistrza.
6. Dochody, o których mowa w ust. 5 należy
wpłacać na konto Urzędu Miejskiego.

§ 22. 1. Odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania
Wiejskiego w pierwszym terminie przy udziale 10%
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne
bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

7. Obsługę finansowo - księgową prowadzi
Urząd Miejski.

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.

Rozdział 6

3. O odwołanie mogą występować:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska akceptację co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Burmistrz
nie nadaje biegu.
5. Zebranie Wiejskie zobowiązane jest wysłuchać
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu Zebranie powołuje Komisję Skrutacyjną, powierzając jej obowiązki
przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych jej członków podejmuje Burmistrz,
ustalając miejsce, godzinę i dzień zebrania, w zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.
§ 23. Ponowne wybory sołtysa zarządza Rada
Miejska.

§ 25. Sołectwo może uzyskiwać przychody pochodzące z wynajmu i dzierżawy majątku przekazanego Sołectwu.
§ 26. Wydatki Sołectwa stanowią integralną
część budżetu gminnego, określając wydatki do
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Nadzór sołectwa
§ 27. 1. Nadzór nad działaniem organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Burmistrz na bieżąco poprzez Urząd Miejski,
a Rada Miejska okresowo poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje działalność Sołectwa.
3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi uchwały,
wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i informuje
o tym Radę Miejską.
5. Sołtys przekazuje Skarbnikowi dokumenty finansowo-księgowe w terminie do 14 dni od ich
otrzymania, natomiast dokumenty zobowiązujące
do zapłaty w terminie do 3 dni od ich otrzymania.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 28. Sołectwo używa pieczęci:
1) nagłówkowej „Gmina Skwierzyna Sołectwo
Wiejce"
2) imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa Wiejce (imię
i nazwisko)
§ 29. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje Burmistrz.
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Poz. 941
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/319/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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Poz. 941
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/319/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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Poz. 942

942
9 42

UCHWAŁA NR XXXIX/320/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary
Na podstawie art. 35, 40 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz § 10 ust. 5 Statutu Gminy Skwierzyna (uchwała
Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 26 marca 2009r.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa dla Sołectwa
Świniary stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej
Nr VIII/90/2003 z dnia 24 października 2003r.
w sprawie Statutu Sołectwa Świniary.

§ 2. 1. Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie
Sołectwa dokonuje Rada Miejska po uprzednim
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy obszaru, który to Sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy.
§ 3. 1. Statut Sołectwa określa kompetencje, zakres działania Sołectwa jako jednostki pomocniczej
Gminy oraz organizację wewnętrzną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

2. Rada Sołecka, w zakresie realizacji zadań własnych, działa samodzielnie lub wspólnie z organami
gminy, zgodnie z przepisami prawa i niniejszego
Statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

3. Organa sołectwa przedstawiają Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Skwierzyny swoje wnioski, opinie dotyczące żywotnych spraw Sołectwa.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

§ 4. 1. W skład Sołectwa wchodzą miejscowości:
Świniary, Jezierce, Nowy Dwór.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/320/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.

2. Położenie i obszar Sołectwa w Gminie określają mapy sytuacyjne, stanowiące załącznik Nr 1 i 2
niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Zakres działania sołectwa

Statut Sołectwa Świniary
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa
o Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo
Świniary.
2. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową
osób zamieszkujących na terenie sołectwa.
3. Sołectwo jest pomocniczą jednostką Gminy
Skwierzyna i działa w ramach jej osobowości prawnej.
4. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
a) ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia
8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami),
b) uchwały Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna.
c) niniejszego Statutu.

§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest działanie na rzecz zaspokojenia
potrzeb wspólnoty mieszkańców.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy
między innymi poprzez:
a) występowanie z różnymi inicjatywami do organów gminy,
b) opiniowanie projektów rozstrzygnięć dotyczących danego sołectwa, przekazanych
w tym celu przez organy gminy.
§ 6. Do zakresu działania Sołectwa należy:
1) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań
własnych gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
gminy w sprawach dotyczących sołectwa,
a zwłaszcza:
a) opiniowanie projektów opracowań planistycznych, których zakres przestrzenny dotyczy danego sołectwa,
b) określania przez Radę Miejską w Skwierzynie
zasad zbywania i obciążania nieruchomości

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 70

– 4782 –

stanowiących własność gminy i położonych
na terenie sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

c) prowadzenia innych działań dotyczących
wspólnoty samorządowej sołectwa,

a) wybór i odwołanie sołtysa,
b) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

3) konsultowanie spraw podległych uregulowaniu
w drodze przepisów gminnych, a dotyczących:

c) ustalanie zadań do realizacji przez sołtysa,

a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa,

d) dokonywanie oceny działalności sołtysa,
e) uchwalanie rocznych planów finansowo rzeczowych sołectwa w ramach budżetu
gminy oraz zasad gospodarowania dochodami własnymi sołectwa, pochodzącymi
z wpływów określonych Statutem,

b) określanie ilości punktów sprzedaży alkoholu
na terenie sołectwa oraz zasad ich usytuowania,
c) sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
d) określanie zasad ruchu na drogach gminnych
w obrębie sołectwa,
e) sieci połączeń, rozmieszczenia przystanków
oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu
zbiorowego na terenie sołectwa,
f)

innych spraw dotyczących sołectwa, niewymienionych w pkt. 3 - a, b, c, d, e,

f)

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,
przy czym zebranie sprawozdawcze do 31 marca
każdego roku.
2. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
a) z własnej inicjatywy,

5) stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych,
działalności kulturalnej, sportowej na terenie
sołectwa,

b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców sołectwa,
c) na wniosek Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej posiadanymi przez sołectwo środkami,
czynności

i działań

Rozdział 3
Organizacja i zadania organów sołectwa
§ 7. 1. Organami Sołectwa są:
a) uchwałodawczym - Zebranie Wiejskie,
b) wykonawczym - Sołtys.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 8. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej w Skwierzynie.
2. Wybory sołtysa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od pierwszej sesji Rady
Miejskiej.
3. Wygaśnięcie mandatu sołtysa, członka Rady
Sołeckiej następuje wskutek:
1) odwołania przez Zebranie Wiejskie z dniem
określonym w uchwale Zebrania
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) śmierci,

3. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego ogłasza sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja
wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
5. W przypadku bezczynności sołtysa (niezwołanie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 2
lit. b, c po jednokrotnym pisemnym upomnieniu
przez Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej), Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Burmistrza.
§ 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim
mają mieszkańcy sołectwa, radni Rady Miejskiej
w Skwierzynie, Burmistrz Skwierzyny i wyznaczone
przez niego osoby, zaproszeni goście oraz inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Do głosowania są uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy w dniu zebrania posiadają prawo do
udziału w wyborach do Rady Miejskiej w Skwierzynie.

4) na skutek utraty biernego prawa wyborczego.
Zebranie Wiejskie
§ 9. 1. Do właściwości Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych
w § 6, za wyjątkiem spraw z zakresu administracji
publicznej.

uchwalanie programów działania,

g) wydawanie opinii w sprawie utworzenia, poszerzenia, bądź likwidacji sołectwa.

4) zarządzanie i korzystanie z powierzonego mienia komunalnego,

7) podejmowanie innych
zgodnych z prawem.

Poz. 942

3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego mają prawo
do:
a) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi
porządkiem obrad,
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b) zadawania pytań sołtysowi, członkom Rady
Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy Skwierzyna,

3. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:
a) miejscowość i datę zebrania,

c) zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek
do tych projektów,

b) porządek obrad,
c) stwierdzenie ważności zebrania,

d) zgłaszania kandydatur na sołtysa i członków
Rady Sołeckiej,

d) zapis przebiegu dyskusji,

e) kandydowania na funkcje, o których mowa
w ust. 3d.
4. Mieszkańców niespełniających
ust. 2 nie dotyczą ust. 3 pkt. c, d, e.

Poz. 942

e) treść podjętych uchwał,
f)

warunków

§ 12. 1. Zebranie jest ważne, jeśli zostanie spełniony warunek określony § 10 ust. 3 i 4.
2. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności, która jest dołączana do protokołu.
3. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia
w formie uchwał.
§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy sołtys.
2. W razie nieobecności sołtysa, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek
Rady Sołeckiej lub jej inny członek.
3. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego decyduje

podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta,

g) dołączoną listę obecności.
4. Kopię protokołu Zebrania Wiejskiego Przewodniczący Zebrania przekazuje Burmistrzowi
w terminie 7 dni.
5. W zależności od charakteru spraw, których
uchwały dotyczą, Burmistrz załatwia je we własnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. O sposobie załatwienia sprawy Burmistrz informuje Sołectwo poprzez sołtysa - na piśmie.
Sołtys
§ 16. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy Skwierzyna.

o:

2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególnoa) udzielaniu głosu i kolejności zabierania głosu,
b) udzielaniu głosu poza kolejnością,
c) decyduje o zabraniu głosu jeżeli temat lub
sposób wystąpienia albo zachowania zabierającego głos w sposób oczywisty zakłócają
porządek Zebrania, bądź uchybiają powadze
Zebrania, a Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przywołał go „do porządku” i gdy
przywołanie nie odniosło skutku. Fakt ten poleca Przewodniczący odnotować w protokole,
d) zamknięciu dyskusji nad
punktami porządku obrad,

poszczególnymi

ści:
a) prowadzenie zarządu sprawami sołectwa,
b) prowadzenie zarządu środkami finansowymi
sołectwa,
c) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem
komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania,
d) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,
e) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom
Rady Sołeckiej,
f)

e) rozpoczęciu głosowania nad wnioskami
i zgłoszonymi projektami uchwał,
4. Przewodniczący obrad nie może odmówić
poddania pod głosowanie wniosku oraz projektu
uchwały, jeżeli ich treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 14. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów "za" i "przeciw", przeprowadza się ponowne głosowanie.

zapewnienie stałej łączności pomiędzy
mieszkańcami sołectwa a organami Gminy
Skwierzyna oraz informowanie mieszkańców
o rozstrzygnięciach organów gminy w sprawach dla nich istotnych,

g) działanie na rzecz rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie,
h) współpraca z wszelkimi organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność na terenie sołectwa,
i)

pobieranie podatków oraz innych opłat na
zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie,

§ 15. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.

j)

wykonywanie innych zadań zleconych przez
Gminę Skwierzyna.

2. Protokolanta wyznacza przewodniczący zebrania.

3. Do kompetencji sołtysa należy:

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie dotyczą
wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej.

a) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
w tym występowanie wobec organów Gminy
Skwierzyna oraz instytucji, organizacji i osób
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fizycznych we wszystkich sprawach sołectwa
objętych niniejszym Statutem,
b) kierowanie pracami Rady Sołeckiej,
c) kierowanie wykonaniem uchwał Zebrania
Wiejskiego,
Rada Sołecka
§ 17. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Rada Sołecka składa się z 4 - 10 członków,
o jej liczebności decyduje Zebranie Wiejskie. Pracą
Rady Sołeckiej kieruje i przewodniczy jej obradom
sołtys.
3. Sołtys może powierzyć Radzie Sołeckiej lub
poszczególnym jej członkom wykonanie czynności
w sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
4. Opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków, w razie równej liczby głosów "za"
i "przeciw", decyduje głos sołtysa. Opinie Rady Sołeckiej nie są wiążące dla sołtysa.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał
z inicjatywy:

Poz. 942

§ 19. 1. Za uprawnionych do głosowania i kandydowania uważa się mieszkańców sołectwa, którzy
ukończyli 18 lat, posiadają czynne prawa wyborcze.
2. W przypadkach spornych lub niejasnych
o czynnym prawie wyborczym rozstrzyga się na
podstawie stałego rejestru wyborców w gminie,
prowadzonego zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,
poz. 602 z późn. zmianami).
3. W zebraniu wyborczym powinno uczestniczyć
w pierwszym terminie minimum 10% uprawnionych
do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż
10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się
drugi termin po upływie 15 minut. Postanowienia
zebrania są wówczas prawomocne bez względu na
liczbę obecnych na zebraniu.
§ 20. 1. Zebranie Wiejskie wyborcze otwiera
Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym - przewodniczącego zebrania wyborczego. Przewodniczącego zebrania
może też zaproponować Burmistrz lub Zastępca Burmistrza, przy akceptacji Zebrania.
b) przyjmuje w głosowaniu jawnym sprawozdanie, jakie składa sołtys.

a) sołtysa,
b) przynajmniej połowy członków Rady Sołeckiej.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
7. Rada Sołecka może:
a) zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji samorządowych oraz zawodowych i społecznych działających w sołectwie,
b) nawiązywać współpracę z innymi sołectwami,
c) podejmować inicjatywy dotyczące udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów.
Rozdział 4
Sołecka Ordynacja Wyborcza
§ 18. 1. Wybory organów sołectwa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od I sesji
Rady Miejskiej.
2. W zarządzeniu o wyborach podaje się:
a) miejsce, godzinę i dzień Zebrania Wiejskiego,
b) propozycję porządku obrad,
c) termin drugiego zebrania, jeżeli w pierwszym
terminie brak będzie wymaganej frekwencji.
3. Zarządzenie o terminie zebrania wyborczego
ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem.

c) powołuje Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów w liczbie 3 osób, osoby
te nie mogą kandydować w wyborach na sołtysa, członka Rady Sołeckiej.
3. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie
przewodniczącego komisji.
4. Sołtys wybierany jest przez Zebranie Wiejskie
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Sołtysem zostaje
osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów
przez kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uwzględnia się kandydatów o największej i jednakowej ilości głosów.
5. Komisja rozdaje karty do głosowania tylko
osobom do tego uprawnionym.
6. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej
liczby kandydatów. Dopuszcza się głosowanie na
poszczególnych członków Rady Sołeckiej, jak również na całą zgłoszoną listę. Do Rady Sołeckiej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej
ilości głosów przez kandydatów, wśród tych kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów
§ 21. 1. Głosowanie jest tajne, w tym celu Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zaopatrzone pieczęcią Burmistrza. z widocznymi na niej
nazwiskami kandydatów.
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2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że wyborca stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje głos.
3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki wyborów oraz sporządza protokół, który winien zawierać:
a) skład Komisji Skrutacyjnej,
b) ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
c) ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
d) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
e) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.
4. Druki protokołów głosowania dla Komisji
Skrutacyjnej oraz karty do głosowania dostarcza
Burmistrz.

Poz. 942
Rozdział 5

Gospodarowanie mieniem i finansami sołectwa
§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia przydzielonego mu do korzystania
i zarządzania przez Radę Miejską.
2. Realizując zadanie, o którym stanowi ust. 1,
Sołectwo rozporządza dochodami z tego źródła.
3. Majątek nieruchomy i ruchomy przekazany
Sołectwu jest zarejestrowany w księdze inwentarzowej Sołectwa.
4. Sołectwo może wykorzystywać powierzone
mienie na realizację zadań ustawowych i statutowych.
5. Sołectwo może wynajmować, wydzierżawiać
powierzone mienie tylko za zgodą Burmistrza.
6. Dochody, o których mowa w ust. 5 należy
wpłacać na konto Urzędu Miejskiego.

§ 22. 1. Odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania
Wiejskiego w pierwszym terminie przy udziale 10%
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne
bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

7. Obsługę finansowo - księgową prowadzi
Urząd Miejski.

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.

Rozdział 6

3. O odwołanie mogą występować:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska akceptację co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Burmistrz
nie nadaje biegu.
5. Zebranie Wiejskie zobowiązane jest wysłuchać
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu Zebranie powołuje Komisję Skrutacyjną, powierzając jej obowiązki
przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych jej członków podejmuje Burmistrz,
ustalając miejsce, godzinę i dzień zebrania,
w zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.
§ 23. Ponowne wybory sołtysa zarządza Rada
Miejska.

§ 25. Sołectwo może uzyskiwać przychody pochodzące z wynajmu i dzierżawy majątku przekazanego Sołectwu.
§ 26. Wydatki Sołectwa stanowią integralną
część budżetu gminnego, określając wydatki do
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Nadzór sołectwa
§ 27. 1. Nadzór nad działaniem organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Burmistrz na bieżąco poprzez Urząd Miejski,
a Rada Miejska okresowo poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje działalność Sołectwa.
3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi uchwały,
wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i informuje
o tym Radę Miejską.
5. Sołtys przekazuje Skarbnikowi dokumenty finansowo-księgowe w terminie do 14 dni od ich
otrzymania, natomiast dokumenty zobowiązujące
do zapłaty w terminie do 3 dni od ich otrzymania.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 28. Sołectwo używa pieczęci:
1) nagłówkowej „Gmina Skwierzyna Sołectwo
Świniary”
2) imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa Świniary
(imię i nazwisko)
§ 29. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje Burmistrz.
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Poz. 942
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/320/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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Poz. 942
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/320/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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943
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UCHWAŁA NR XXXIX/321/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 kwietnia 2010r.
uchwalenia Statutu Sołectwa Murzynowo
Na podstawie art. 35, 40 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz § 10 ust. 5 Statutu Gminy Skwierzyna (uchwała
Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 26 marca 2009r.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa dla Sołectwa
Murzynowo stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej
Nr VIII/86/2003 z dnia 24 października 2003r.
w sprawie Statutu Sołectwa Murzynowo.

§ 2. 1. Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie
Sołectwa dokonuje Rada Miejska po uprzednim
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy obszaru, który to Sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy.
§ 3. 1. Statut Sołectwa określa kompetencje, zakres działania Sołectwa jako jednostki pomocniczej
Gminy oraz organizację wewnętrzną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

2. Rada Sołecka, w zakresie realizacji zadań własnych, działa samodzielnie lub wspólnie z organami
gminy, zgodnie z przepisami prawa i niniejszego
Statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

3. Organa sołectwa przedstawiają Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Skwierzyny swoje wnioski, opinie dotyczące żywotnych spraw Sołectwa.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

§ 4. 1. W skład Sołectwa wchodzą miejscowości:
Murzynowo, Murzynowo Łomno, Kijewice, Warcin.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/321/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.

2. Położenie i obszar Sołectwa w Gminie określają mapy sytuacyjne, stanowiące załącznik Nr 1 i 2
niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Zakres działania sołectwa

Statut Sołectwa Murzynowo
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa
o Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo
Murzynowo.
2. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową
osób zamieszkujących na terenie sołectwa.
3. Sołectwo jest pomocniczą jednostką Gminy
Skwierzyna i działa w ramach jej osobowości prawnej.
4. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
a) ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia
8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami),
b) uchwały Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna.
c) niniejszego Statutu.

§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest działanie na rzecz zaspokojenia
potrzeb wspólnoty mieszkańców.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy
między innymi poprzez:
a) występowanie z różnymi inicjatywami do organów gminy,
b) opiniowanie projektów rozstrzygnięć dotyczących danego sołectwa, przekazanych
w tym celu przez organy gminy.
§ 6. Do zakresu działania Sołectwa należy:
1) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań
własnych gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
gminy w sprawach dotyczących sołectwa,
a zwłaszcza:
a) opiniowanie projektów opracowań planistycznych, których zakres przestrzenny dotyczy danego sołectwa,
b) określania przez Radę Miejską w Skwierzynie
zasad zbywania i obciążania nieruchomości
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stanowiących własność gminy i położonych
na terenie sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

c) prowadzenia innych działań dotyczących
wspólnoty samorządowej sołectwa,

a) wybór i odwołanie sołtysa,
b) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

3) konsultowanie spraw podległych uregulowaniu
w drodze przepisów gminnych, a dotyczących:

c) ustalanie zadań do realizacji przez sołtysa,

a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa,

d) dokonywanie oceny działalności sołtysa,
e) uchwalanie rocznych planów finansowo rzeczowych sołectwa w ramach budżetu
gminy oraz zasad gospodarowania dochodami własnymi sołectwa, pochodzącymi
z wpływów określonych Statutem,

b) określanie ilości punktów sprzedaży alkoholu
na terenie sołectwa oraz zasad ich usytuowania,
c) sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
d) określanie zasad ruchu na drogach gminnych
w obrębie sołectwa,
e) sieci połączeń, rozmieszczenia przystanków
oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu
zbiorowego na terenie sołectwa,
f)

innych spraw dotyczących sołectwa, niewymienionych w pkt. 3 - a, b, c, d, e,

f)

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,
przy czym zebranie sprawozdawcze do 31 marca
każdego roku.
2. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
a) z własnej inicjatywy,

5) stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych,
działalności kulturalnej, sportowej na terenie
sołectwa,

b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców sołectwa,
c) na wniosek Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej posiadanymi przez sołectwo środkami,
czynności

i działań

Rozdział 3
Organizacja i zadania organów sołectwa
§ 7. 1. Organami Sołectwa są:
a) uchwałodawczym - Zebranie Wiejskie,
b) wykonawczym - Sołtys.
2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 8. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej w Skwierzynie.
2. Wybory sołtysa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od pierwszej sesji Rady
Miejskiej.
3. Wygaśnięcie mandatu sołtysa, członka Rady
Sołeckiej następuje wskutek:
1) odwołania przez Zebranie Wiejskie z dniem
określonym w uchwale Zebrania
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) śmierci,

3. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego ogłasza sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja
wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
5. W przypadku bezczynności sołtysa (niezwołanie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 2
lit. b, c po jednokrotnym pisemnym upomnieniu
przez Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej), Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Burmistrza.
§ 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim
mają mieszkańcy sołectwa, radni Rady Miejskiej
w Skwierzynie, Burmistrz Skwierzyny i wyznaczone
przez niego osoby, zaproszeni goście oraz inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Do głosowania są uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy w dniu zebrania posiadają prawo do
udziału w wyborach do Rady Miejskiej w Skwierzynie.

4) na skutek utraty biernego prawa wyborczego.
Zebranie Wiejskie
§ 9. 1. Do właściwości Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych
w § 6, za wyjątkiem spraw z zakresu administracji
publicznej.

uchwalanie programów działania,

g) wydawanie opinii w sprawie utworzenia, poszerzenia, bądź likwidacji sołectwa.

4) zarządzanie i korzystanie z powierzonego mienia komunalnego,

7) podejmowanie innych
zgodnych z prawem.

Poz. 943

3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego mają prawo
do:
a) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi
porządkiem obrad,
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b) zadawania pytań sołtysowi, członkom Rady
Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy Skwierzyna,

3. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:
a) miejscowość i datę zebrania,

c) zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek
do tych projektów,

b) porządek obrad,
c) stwierdzenie ważności zebrania,

d) zgłaszania kandydatur na sołtysa i członków
Rady Sołeckiej,

d) zapis przebiegu dyskusji,

e) kandydowania na funkcje, o których mowa
w ust. 3d.
4. Mieszkańców niespełniających
ust. 2 nie dotyczą ust. 3 pkt. c, d, e.

Poz. 943

e) treść podjętych uchwał,
f)

warunków

§ 12. 1. Zebranie jest ważne, jeśli zostanie spełniony warunek określony § 10 ust. 3 i 4.
2. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności, która jest dołączana do protokołu.
3. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia
w formie uchwał.
§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy sołtys.
2. W razie nieobecności sołtysa, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek
Rady Sołeckiej lub jej inny członek.
3. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego decyduje

podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta,

g) dołączoną listę obecności.
4. Kopię protokołu Zebrania Wiejskiego Przewodniczący Zebrania przekazuje Burmistrzowi
w terminie 7 dni.
5. W zależności od charakteru spraw, których
uchwały dotyczą, Burmistrz załatwia je we własnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. O sposobie załatwienia sprawy Burmistrz informuje Sołectwo poprzez sołtysa - na piśmie.
Sołtys
§ 16. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy Skwierzyna.

o:

2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególnoa) udzielaniu głosu i kolejności zabierania głosu,
b) udzielaniu głosu poza kolejnością,
c) decyduje o zabraniu głosu jeżeli temat lub
sposób wystąpienia albo zachowania zabierającego głos w sposób oczywisty zakłócają
porządek Zebrania, bądź uchybiają powadze
Zebrania, a Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przywołał go „do porządku” i gdy
przywołanie nie odniosło skutku. Fakt ten poleca Przewodniczący odnotować w protokole,
d) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi
punktami porządku obrad,

ści:
a) prowadzenie zarządu sprawami sołectwa,
b) prowadzenie zarządu środkami finansowymi
sołectwa,
c) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem
komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania,
d) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,
e) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom
Rady Sołeckiej,
f)

e) rozpoczęciu głosowania nad wnioskami
i zgłoszonymi projektami uchwał,
4. Przewodniczący obrad nie może odmówić
poddania pod głosowanie wniosku oraz projektu
uchwały, jeżeli ich treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 14. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów "za" i "przeciw", przeprowadza się ponowne głosowanie.

zapewnienie stałej łączności pomiędzy
mieszkańcami sołectwa a organami Gminy
Skwierzyna oraz informowanie mieszkańców
o rozstrzygnięciach
organów
gminy
w sprawach dla nich istotnych,

g) działanie na rzecz rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie,
h) współpraca z wszelkimi organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność na terenie sołectwa,
i)

pobieranie podatków oraz innych opłat na
zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie,

§ 15. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.

j)

wykonywanie innych zadań zleconych przez
Gminę Skwierzyna.

2. Protokolanta wyznacza przewodniczący zebrania.

3. Do kompetencji sołtysa należy:

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie dotyczą
wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej.

a) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
w tym występowanie wobec organów Gminy
Skwierzyna oraz instytucji, organizacji i osób
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fizycznych we wszystkich sprawach sołectwa
objętych niniejszym Statutem,
b) kierowanie pracami Rady Sołeckiej,
c) kierowanie wykonaniem uchwał Zebrania
Wiejskiego,
Rada Sołecka
§ 17. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Rada Sołecka składa się z 4 - 10 członków,
o jej liczebności decyduje Zebranie Wiejskie. Pracą
Rady Sołeckiej kieruje i przewodniczy jej obradom
sołtys.
3. Sołtys może powierzyć Radzie Sołeckiej lub
poszczególnym jej członkom wykonanie czynności
w sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
4. Opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków, w razie równej liczby głosów "za"
i "przeciw", decyduje głos sołtysa. Opinie Rady Sołeckiej nie są wiążące dla sołtysa.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał
z inicjatywy:

Poz. 943

§ 19. 1. Za uprawnionych do głosowania i kandydowania uważa się mieszkańców sołectwa, którzy
ukończyli 18 lat, posiadają czynne prawa wyborcze.
2. W przypadkach spornych lub niejasnych
o czynnym prawie wyborczym rozstrzyga się na
podstawie stałego rejestru wyborców w gminie,
prowadzonego zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,
poz. 602 z późn. zmianami).
3. W zebraniu wyborczym powinno uczestniczyć
w pierwszym terminie minimum 10% uprawnionych
do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli
w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej
niż 10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się
drugi termin po upływie 15 minut. Postanowienia
zebrania są wówczas prawomocne bez względu na
liczbę obecnych na zebraniu.
§ 20. 1. Zebranie Wiejskie wyborcze otwiera
Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym - przewodniczącego zebrania wyborczego. Przewodniczącego zebrania
może też zaproponować Burmistrz lub Zastępca Burmistrza, przy akceptacji Zebrania.
b) przyjmuje w głosowaniu jawnym sprawozdanie, jakie składa sołtys.

a) sołtysa,
b) przynajmniej połowy członków Rady Sołeckiej.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
7. Rada Sołecka może:
a) zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji samorządowych oraz zawodowych i społecznych działających w sołectwie,
b) nawiązywać współpracę z innymi sołectwami,
c) podejmować inicjatywy dotyczące udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów.
Rozdział 4
Sołecka Ordynacja Wyborcza
§ 18. 1. Wybory organów sołectwa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od I sesji
Rady Miejskiej.
2. W zarządzeniu o wyborach podaje się:
a) miejsce, godzinę i dzień Zebrania Wiejskiego,
b) propozycję porządku obrad,
c) termin drugiego zebrania, jeżeli w pierwszym
terminie brak będzie wymaganej frekwencji.
3. Zarządzenie o terminie zebrania wyborczego
ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem.

c) powołuje Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów w liczbie 3 osób, osoby
te nie mogą kandydować w wyborach na sołtysa, członka Rady Sołeckiej.
3. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie
przewodniczącego komisji.
4. Sołtys wybierany jest przez Zebranie Wiejskie
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Sołtysem zostaje
osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów
przez kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uwzględnia się kandydatów o największej i jednakowej ilości głosów.
5. Komisja rozdaje karty do głosowania tylko
osobom do tego uprawnionym.
6. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej
liczby kandydatów. Dopuszcza się głosowanie na
poszczególnych członków Rady Sołeckiej, jak również na całą zgłoszoną listę. Do Rady Sołeckiej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej
ilości głosów przez kandydatów, wśród tych kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów
§ 21. 1. Głosowanie jest tajne, w tym celu Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zaopatrzone pieczęcią Burmistrza. z widocznymi na niej
nazwiskami kandydatów.
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2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że wyborca stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje głos.
3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki wyborów oraz sporządza protokół, który winien zawierać:
a) skład Komisji Skrutacyjnej,
b) ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
c) ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
d) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
e) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.
4. Druki protokołów głosowania dla Komisji
Skrutacyjnej oraz karty do głosowania dostarcza
Burmistrz.

Poz. 943
Rozdział 5

Gospodarowanie mieniem i finansami sołectwa
§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia przydzielonego mu do korzystania
i zarządzania przez Radę Miejską.
2. Realizując zadanie, o którym stanowi ust. 1,
Sołectwo rozporządza dochodami z tego źródła.
3. Majątek nieruchomy i ruchomy przekazany
Sołectwu jest zarejestrowany w księdze inwentarzowej Sołectwa.
4. Sołectwo może wykorzystywać powierzone
mienie na realizację zadań ustawowych i statutowych.
5. Sołectwo może wynajmować, wydzierżawiać
powierzone mienie tylko za zgodą Burmistrza.
6. Dochody, o których mowa w ust. 5 należy
wpłacać na konto Urzędu Miejskiego.

§ 22. 1. Odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania
Wiejskiego w pierwszym terminie przy udziale 10%
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne
bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

7. Obsługę finansowo - księgową prowadzi
Urząd Miejski.

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.

Rozdział 6

3. O odwołanie mogą występować:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska akceptację co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Burmistrz
nie nadaje biegu.
5. Zebranie Wiejskie zobowiązane jest wysłuchać
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu Zebranie powołuje Komisję Skrutacyjną, powierzając jej obowiązki
przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych jej członków podejmuje Burmistrz,
ustalając miejsce, godzinę i dzień zebrania, w zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.
§ 23. Ponowne wybory sołtysa zarządza Rada
Miejska.

§ 25. Sołectwo może uzyskiwać przychody pochodzące z wynajmu i dzierżawy majątku przekazanego Sołectwu.
§ 26. Wydatki Sołectwa stanowią integralną
część budżetu gminnego, określając wydatki do
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Nadzór sołectwa
§ 27. 1. Nadzór nad działaniem organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Burmistrz na bieżąco poprzez Urząd Miejski,
a Rada Miejska okresowo poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje działalność Sołectwa.
3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi uchwały,
wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i informuje
o tym Radę Miejską.
5. Sołtys przekazuje Skarbnikowi dokumenty finansowo-księgowe w terminie do 14 dni od ich
otrzymania, natomiast dokumenty zobowiązujące
do zapłaty w terminie do 3 dni od ich otrzymania.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 28. Sołectwo używa pieczęci:
1) nagłówkowej „Gmina Skwierzyna Sołectwo
Murzynowo”
2) imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa Murzynowo
(imię i nazwisko)
§ 29. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje Burmistrz.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/321/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/321/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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UCHWAŁA NR XXXIX/322/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie ustalenia Statutu Gościnowo
Na podstawie art. 35, 40 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz § 10 ust. 5 Statutu Gminy Skwierzyna (uchwała
Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 26 marca 2009r.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa dla Sołectwa
Murzynowo stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej
Nr VIII/91/2003 z dnia 24 października 2003r.
w sprawie Statutu Sołectwa Gościnowo.

§ 2. 1. Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie
Sołectwa dokonuje Rada Miejska po uprzednim
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy obszaru, który to Sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy.
§ 3. 1. Statut Sołectwa określa kompetencje, zakres działania Sołectwa jako jednostki pomocniczej
Gminy oraz organizację wewnętrzną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

2. Rada Sołecka, w zakresie realizacji zadań własnych, działa samodzielnie lub wspólnie z organami
gminy, zgodnie z przepisami prawa i niniejszego
Statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

3. Organa sołectwa przedstawiają Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Skwierzyny swoje wnioski, opinie dotyczące żywotnych spraw Sołectwa.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

§ 4. 1. W skład Sołectwa wchodzi miejscowość
Gościnowo.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/322/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.

2. Położenie i obszar Sołectwa w Gminie określają mapy sytuacyjne, stanowiące załącznik Nr 1 i 2
niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Zakres działania sołectwa

Statut Sołectwa Gościnowo
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa
o Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo
Gościnowo.
2. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową
osób zamieszkujących na terenie sołectwa.
3. Sołectwo jest pomocniczą jednostką Gminy
Skwierzyna i działa w ramach jej osobowości prawnej.
4. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
a) ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia
8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami),
b) uchwały Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna.
c) niniejszego Statutu.

§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest działanie na rzecz zaspokojenia
potrzeb wspólnoty mieszkańców.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy
między innymi poprzez:
a) występowanie z różnymi inicjatywami do organów gminy,
b) opiniowanie projektów rozstrzygnięć dotyczących danego sołectwa, przekazanych
w tym celu przez organy gminy.
§ 6. Do zakresu działania Sołectwa należy:
1) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań
własnych gminy,
2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
gminy w sprawach dotyczących sołectwa,
a zwłaszcza:
a) opiniowanie projektów opracowań planistycznych, których zakres przestrzenny dotyczy danego sołectwa,
b) określania przez Radę Miejską w Skwierzynie
zasad zbywania i obciążania nieruchomości
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stanowiących własność gminy i położonych
na terenie sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

c) prowadzenia innych działań dotyczących
wspólnoty samorządowej sołectwa,

a) wybór i odwołanie sołtysa,
b) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

3) konsultowanie spraw podległych uregulowaniu
w drodze przepisów gminnych, a dotyczących:

c) ustalanie zadań do realizacji przez sołtysa,

a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa,

d) dokonywanie oceny działalności sołtysa,
e) uchwalanie rocznych planów finansowo rzeczowych sołectwa w ramach budżetu
gminy oraz zasad gospodarowania dochodami własnymi sołectwa, pochodzącymi
z wpływów określonych Statutem,

b) określanie ilości punktów sprzedaży alkoholu
na terenie sołectwa oraz zasad ich usytuowania,
c) sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
d) określanie zasad ruchu na drogach gminnych
w obrębie sołectwa,
e) sieci połączeń, rozmieszczenia przystanków
oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu
zbiorowego na terenie sołectwa,
f)

innych spraw dotyczących sołectwa, niewymienionych w pkt. 3 - a, b, c, d, e,

f)

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,
przy czym zebranie sprawozdawcze do 31 marca
każdego roku.
2. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
a) z własnej inicjatywy,

5) stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych,
działalności kulturalnej, sportowej na terenie
sołectwa,

b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców sołectwa,
c) na wniosek Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej posiadanymi przez sołectwo środkami,
czynności

i działań

Rozdział 3
Organizacja i zadania organów sołectwa
§ 7. 1. Organami Sołectwa są:
a) uchwałodawczym - Zebranie Wiejskie,
b) wykonawczym - Sołtys.
2 Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 8. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej w Skwierzynie.
2. Wybory sołtysa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od pierwszej sesji Rady
Miejskiej.
3. Wygaśnięcie mandatu sołtysa, członka Rady
Sołeckiej następuje wskutek:
1) odwołania przez Zebranie Wiejskie z dniem
określonym w uchwale Zebrania
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) śmierci,

3. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego ogłasza sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja
wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
5. W przypadku bezczynności sołtysa (niezwołanie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 2
lit. b, c po jednokrotnym pisemnym upomnieniu
przez Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej), Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Burmistrza.
§ 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim
mają mieszkańcy sołectwa, radni Rady Miejskiej
w Skwierzynie, Burmistrz Skwierzyny i wyznaczone
przez niego osoby, zaproszeni goście oraz inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Do głosowania są uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy w dniu zebrania posiadają prawo do
udziału w wyborach do Rady Miejskiej w Skwierzynie.

4) na skutek utraty biernego prawa wyborczego.
Zebranie Wiejskie
§ 9. 1. Do właściwości Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych
w § 6, za wyjątkiem spraw z zakresu administracji
publicznej.

uchwalanie programów działania,

g) wydawanie opinii w sprawie utworzenia, poszerzenia, bądź likwidacji sołectwa.

4) zarządzanie i korzystanie z powierzonego mienia komunalnego,

7) podejmowanie innych
zgodnych z prawem.

Poz. 944

3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego mają prawo
do:
a) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi
porządkiem obrad,
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b) zadawania pytań sołtysowi, członkom Rady
Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy Skwierzyna,

3. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:
a) miejscowość i datę zebrania,

c) zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek
do tych projektów,

b) porządek obrad,
c) stwierdzenie ważności zebrania,

d) zgłaszania kandydatur na sołtysa i członków
Rady Sołeckiej,

d) zapis przebiegu dyskusji,

e) kandydowania na funkcje, o których mowa
w ust. 3d.
4. Mieszkańców niespełniających
ust. 2 nie dotyczą ust. 3 pkt. c, d, e.

Poz. 944

e) treść podjętych uchwał,
f)

warunków

§ 12. 1. Zebranie jest ważne, jeśli zostanie spełniony warunek określony § 10 ust. 3 i 4.
2. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności, która jest dołączana do protokołu.
3. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia
w formie uchwał.
§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy sołtys.
2. W razie nieobecności sołtysa, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek
Rady Sołeckiej lub jej inny członek.
3. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego decyduje
o:
a) udzielaniu głosu i kolejności zabierania głosu,
b) udzielaniu głosu poza kolejnością,
c) decyduje o zabraniu głosu jeżeli temat lub
sposób wystąpienia albo zachowania zabierającego głos w sposób oczywisty zakłócają
porządek Zebrania, bądź uchybiają powadze
Zebrania, a Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przywołał go „do porządku” i gdy
przywołanie nie odniosło skutku. Fakt ten poleca Przewodniczący odnotować w protokole,
d) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi
punktami porządku obrad,

g) dołączoną listę obecności.
4. Kopię protokołu Zebrania Wiejskiego Przewodniczący Zebrania przekazuje Burmistrzowi
w terminie 7 dni.
5. W zależności od charakteru spraw, których
uchwały dotyczą, Burmistrz załatwia je we własnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. O sposobie załatwienia sprawy Burmistrz informuje Sołectwo poprzez sołtysa - na piśmie.
§ 16. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy Skwierzyna.
2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
a) prowadzenie zarządu sprawami sołectwa,
b) prowadzenie zarządu środkami finansowymi
sołectwa,
c) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem
komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania,
d) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,
e) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom
Rady Sołeckiej,
f)

e) rozpoczęciu głosowania nad wnioskami
i zgłoszonymi projektami uchwał,
4. Przewodniczący obrad nie może odmówić
poddania pod głosowanie wniosku oraz projektu
uchwały, jeżeli ich treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 14. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów "za" i "przeciw", przeprowadza się ponowne głosowanie.

podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta,

zapewnienie stałej łączności pomiędzy
mieszkańcami sołectwa a organami Gminy
Skwierzyna oraz informowanie mieszkańców
o rozstrzygnięciach organów gminy w sprawach dla nich istotnych,

g) działanie na rzecz rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie,
h) współpraca z wszelkimi organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność na terenie sołectwa,
i)

pobieranie podatków oraz innych opłat na
zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie,

2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie dotyczą
wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej.

j)

wykonywanie innych zadań zleconych przez
Gminę Skwierzyna.

§ 15. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.

3. Do kompetencji sołtysa należy:

2. Protokolanta wyznacza przewodniczący zebrania.

a) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
w tym występowanie wobec organów Gminy
Skwierzyna oraz instytucji, organizacji i osób
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fizycznych we wszystkich sprawach sołectwa
objętych niniejszym Statutem,
b) kierowanie pracami Rady Sołeckiej,
c) kierowanie wykonaniem uchwał Zebrania
Wiejskiego,
Rada Sołecka
§ 17. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Rada Sołecka składa się z 4 - 10 członków,
o jej liczebności decyduje Zebranie Wiejskie. Pracą
Rady Sołeckiej kieruje i przewodniczy jej obradom
sołtys.
3. Sołtys może powierzyć Radzie Sołeckiej lub
poszczególnym jej członkom wykonanie czynności
w sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
4. Opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków, w razie równej liczby głosów "za"
i "przeciw", decyduje głos sołtysa. Opinie Rady Sołeckiej nie są wiążące dla sołtysa.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał
z inicjatywy:

Poz. 944

§ 19. 1. Za uprawnionych do głosowania i kandydowania uważa się mieszkańców sołectwa, którzy
ukończyli 18 lat, posiadają czynne prawa wyborcze.
2. W przypadkach spornych lub niejasnych
o czynnym prawie wyborczym rozstrzyga się na
podstawie stałego rejestru wyborców w gminie,
prowadzonego zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,
poz. 602 z późn. zmianami).
3. W zebraniu wyborczym powinno uczestniczyć
w pierwszym terminie minimum 10% uprawnionych
do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli
w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej
niż 10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się
drugi termin po upływie 15 minut. Postanowienia
zebrania są wówczas prawomocne bez względu na
liczbę obecnych na zebraniu.
§ 20. 1. Zebranie Wiejskie wyborcze otwiera
Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym - przewodniczącego zebrania wyborczego. Przewodniczącego zebrania
może też zaproponować Burmistrz lub Zastępca Burmistrza, przy akceptacji Zebrania.
b) przyjmuje w głosowaniu jawnym sprawozdanie, jakie składa sołtys.

a) sołtysa,
b) przynajmniej połowy członków Rady Sołeckiej.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
7. Rada Sołecka może:
a) zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji samorządowych oraz zawodowych i społecznych działających w sołectwie,
b) nawiązywać współpracę z innymi sołectwami,
c) podejmować inicjatywy dotyczące udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów.
Rozdział 4
Sołecka Ordynacja Wyborcza
§ 18. 1. Wybory organów sołectwa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od I sesji
Rady Miejskiej.
2. W zarządzeniu o wyborach podaje się:
a) miejsce, godzinę i dzień Zebrania Wiejskiego,
b) propozycję porządku obrad,
c) termin drugiego zebrania, jeżeli w pierwszym
terminie brak będzie wymaganej frekwencji.
3. Zarządzenie o terminie zebrania wyborczego
ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem.

c) powołuje Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów w liczbie 3 osób, osoby
te nie mogą kandydować w wyborach na sołtysa, członka Rady Sołeckiej.
3. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie
przewodniczącego komisji.
4. Sołtys wybierany jest przez Zebranie Wiejskie
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Sołtysem zostaje
osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów
przez kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uwzględnia się kandydatów
o największej i jednakowej ilości głosów.
5. Komisja rozdaje karty do głosowania tylko
osobom do tego uprawnionym.
6. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej
liczby kandydatów. Dopuszcza się głosowanie na
poszczególnych członków Rady Sołeckiej, jak również na całą zgłoszoną listę. Do Rady Sołeckiej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej
ilości głosów przez kandydatów, wśród tych kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów
§ 21. 1. Głosowanie jest tajne, w tym celu Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zaopatrzone pieczęcią Burmistrza. z widocznymi na niej
nazwiskami kandydatów.
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2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że wyborca stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje głos.
3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki wyborów oraz sporządza protokół, który winien zawierać:
a) skład Komisji Skrutacyjnej,
b) ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
c) ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
d) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
e) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.
4. Druki protokołów głosowania dla Komisji
Skrutacyjnej oraz karty do głosowania dostarcza
Burmistrz.

Poz. 944
Rozdział 5

Gospodarowanie mieniem i finansami sołectwa
§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia przydzielonego mu do korzystania
i zarządzania przez Radę Miejską.
2. Realizując zadanie, o którym stanowi ust. 1,
Sołectwo rozporządza dochodami z tego źródła.
3. Majątek nieruchomy i ruchomy przekazany
Sołectwu jest zarejestrowany w księdze inwentarzowej Sołectwa.
4. Sołectwo może wykorzystywać powierzone
mienie na realizację zadań ustawowych i statutowych.
5. Sołectwo może wynajmować, wydzierżawiać
powierzone mienie tylko za zgodą Burmistrza.
6. Dochody, o których mowa w ust. 5 należy
wpłacać na konto Urzędu Miejskiego.

§ 22. 1. Odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania
Wiejskiego w pierwszym terminie przy udziale 10%
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne
bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.

7. Obsługę finansowo - księgową prowadzi
Urząd Miejski.

2. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.

Rozdział 6

3. O odwołanie mogą występować:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska akceptację co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Burmistrz
nie nadaje biegu.
5. Zebranie Wiejskie zobowiązane jest wysłuchać
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu Zebranie powołuje Komisję Skrutacyjną, powierzając jej obowiązki
przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych jej członków podejmuje Burmistrz,
ustalając miejsce, godzinę i dzień zebrania,
w zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.
§ 23. Ponowne wybory sołtysa zarządza Rada
Miejska.

§ 25. Sołectwo może uzyskiwać przychody pochodzące z wynajmu i dzierżawy majątku przekazanego Sołectwu.
§ 26. Wydatki Sołectwa stanowią integralną
część budżetu gminnego, określając wydatki do
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Nadzór sołectwa
§ 27. 1. Nadzór nad działaniem organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Burmistrz na bieżąco poprzez Urząd Miejski,
a Rada Miejska okresowo poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje działalność Sołectwa.
3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi uchwały,
wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i informuje
o tym Radę Miejską.
5. Sołtys przekazuje Skarbnikowi dokumenty finansowo-księgowe w terminie do 14 dni od ich
otrzymania, natomiast dokumenty zobowiązujące
do zapłaty w terminie do 3 dni od ich otrzymania.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 28. Sołectwo używa pieczęci:
1) nagłówkowej „Gmina Skwierzyna Sołectwo
Gościnowo”
2) imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa Gościnowo
(imię i nazwisko)
§ 29. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje Burmistrz.
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UCHWAŁA NR XXXIX/323/10
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobrojewo
Na podstawie art. 35, 40 ust. 1, 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz § 10 ust. 5 Statutu Gminy Skwierzyna (uchwała
Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 26 marca 2009r.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Sołectwa dla Sołectwa
Dobrojewo stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej
Nr VIII/89/2003 z dnia 24 października 2003r.
w sprawie Statutu Sołectwa Dobrojewo.

§ 2. 1. Tworzenie, łączenie, podział, znoszenie
Sołectwa dokonuje Rada Miejska po uprzednim
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
2. Z wnioskiem mogą wystąpić mieszkańcy obszaru, który to Sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy.
§ 3. 1. Statut Sołectwa określa kompetencje, zakres działania Sołectwa jako jednostki pomocniczej
Gminy oraz organizację wewnętrzną.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

2. Rada Sołecka, w zakresie realizacji zadań własnych, działa samodzielnie lub wspólnie z organami
gminy, zgodnie z przepisami prawa i niniejszego
Statutu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

3. Organa sołectwa przedstawiają Radzie Miejskiej i Burmistrzowi Skwierzyny swoje wnioski, opinie dotyczące żywotnych spraw Sołectwa.

Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

§ 4. 1. W skład Sołectwa wchodzi miejscowość
Dobrojewo.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/323/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.
Statut Sołectwa Dobrojewo
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa
o Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo
Dobrojewo.
2. Sołectwo stanowi wspólnotę samorządową
osób zamieszkujących na terenie sołectwa.
3. Sołectwo jest pomocniczą jednostką Gminy
Skwierzyna i działa w ramach jej osobowości prawnej.

2. Położenie i obszar Sołectwa w Gminie określają mapy sytuacyjne, stanowiące załącznik Nr 1 i 2
niniejszego Statutu.
Rozdział 2
Zakres działania sołectwa
§ 5. 1. Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest działanie na rzecz zaspokojenia
potrzeb wspólnoty mieszkańców.
2. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań gminy
między innymi poprzez:
a) występowanie z różnymi inicjatywami do organów gminy,
b) opiniowanie projektów rozstrzygnięć dotyczących danego sołectwa, przekazanych
w tym celu przez organy gminy.
§ 6. Do zakresu działania Sołectwa należy:

4. Samorząd mieszkańców wsi działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) inicjowanie działań organów gminy we wszystkich sprawach wchodzących w zakres zadań
własnych gminy,

a) ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia
8 marca 1990r. (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zmianami),

2) opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów
gminy w sprawach dotyczących sołectwa,
a zwłaszcza:

b) uchwały Nr XXVIII/217/09 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 23 marca 2009r.
w sprawie Statutu Gminy Skwierzyna.

a) opiniowanie projektów opracowań planistycznych, których zakres przestrzenny dotyczy danego sołectwa,

c) niniejszego Statutu.

b) określania przez Radę Miejską w Skwierzynie
zasad zbywania i obciążania nieruchomości
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stanowiących własność gminy i położonych
na terenie sołectwa,

2. Do wyłącznej kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

c) prowadzenia innych działań dotyczących
wspólnoty samorządowej sołectwa,

a) wybór i odwołanie sołtysa,
b) wybór i odwołanie Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków,

3) konsultowanie spraw podległych uregulowaniu
w drodze przepisów gminnych, a dotyczących:

c) ustalanie zadań do realizacji przez sołtysa,

a) zasad gospodarowania mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa,

d) dokonywanie oceny działalności sołtysa,
e) uchwalanie rocznych planów finansowo rzeczowych sołectwa w ramach budżetu
gminy oraz zasad gospodarowania dochodami własnymi sołectwa, pochodzącymi
z wpływów określonych Statutem,

b) określanie ilości punktów sprzedaży alkoholu
na terenie sołectwa oraz zasad ich usytuowania,
c) sieci przedszkoli i szkół podstawowych,
d) określanie zasad ruchu na drogach gminnych
w obrębie sołectwa,
e) sieci połączeń, rozmieszczenia przystanków
oraz rozkładu jazdy lokalnego transportu
zbiorowego na terenie sołectwa,
f)

innych spraw dotyczących sołectwa, niewymienionych w pkt. 3 - a, b, c, d, e,

f)

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku,
przy czym zebranie sprawozdawcze do 31 marca
każdego roku.
2. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
a) z własnej inicjatywy,

5) stymulowanie rozwoju inicjatyw społecznych,
działalności kulturalnej, sportowej na terenie
sołectwa,

b) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców sołectwa,
c) na wniosek Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej.

6) prowadzenie racjonalnej gospodarki finansowej posiadanymi przez sołectwo środkami,
czynności

i działań

Rozdział 3
Organizacja i zadania organów sołectwa
§ 7. 1. Organami Sołectwa są:
a) uchwałodawczym - Zebranie Wiejskie,
b) wykonawczym - Sołtys.
2 Działalność Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
§ 8. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Miejskiej w Skwierzynie.
2. Wybory sołtysa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od pierwszej sesji Rady
Miejskiej.
3. Wygaśnięcie mandatu sołtysa, członka Rady
Sołeckiej następuje wskutek:
1) odwołania przez Zebranie Wiejskie z dniem
określonym w uchwale Zebrania
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,
3) śmierci,
4) na skutek utraty biernego prawa wyborczego.
Zebranie Wiejskie
§ 9. 1. Do właściwości Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach określonych
w § 6, za wyjątkiem spraw z zakresu administracji
publicznej.

uchwalanie programów działania,

g) wydawanie opinii w sprawie utworzenia, poszerzenia, bądź likwidacji sołectwa.

4) zarządzanie i korzystanie z powierzonego mienia komunalnego,

7) podejmowanie innych
zgodnych z prawem.

Poz. 945

3. Termin, miejsce i projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego ogłasza sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja
wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
5. W przypadku bezczynności sołtysa (niezwołanie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 2 lit.
b, c po jednokrotnym pisemnym upomnieniu przez
Burmistrza lub Przewodniczącego Rady Miejskiej),
Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Burmistrza.
§ 11. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim
mają mieszkańcy sołectwa, radni Rady Miejskiej
w Skwierzynie, Burmistrz Skwierzyny i wyznaczone
przez niego osoby, zaproszeni goście oraz inne osoby zainteresowane tematyką obrad.
2. Do głosowania są uprawnieni mieszkańcy Sołectwa, którzy w dniu zebrania posiadają prawo do
udziału w wyborach do Rady Miejskiej w Skwierzynie.
3. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego mają prawo
do:
a) udziału w dyskusji nad sprawami objętymi
porządkiem obrad,
b) zadawania pytań sołtysowi, członkom Rady
Sołeckiej oraz obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy Skwierzyna,
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c) zgłaszania projektów uchwał oraz poprawek
do tych projektów,

c) stwierdzenie ważności zebrania,
d) zapis przebiegu dyskusji,

d) zgłaszania kandydatur na sołtysa i członków
Rady Sołeckiej,

e) treść podjętych uchwał,
f)

e) kandydowania na funkcje, o których mowa
w ust. 3d.
4. Mieszkańców niespełniających
ust. 2 nie dotyczą ust. 3 pkt. c, d, e.

2. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listę obecności, która jest dołączana do protokołu.
3. Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia
w formie uchwał.
§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy sołtys.
2. W razie nieobecności sołtysa, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy najstarszy wiekiem członek
Rady Sołeckiej lub jej inny członek.
3. Przewodniczący Zebrania Wiejskiego decyduje
o:
a) udzielaniu głosu i kolejności zabierania głosu,
b) udzielaniu głosu poza kolejnością,
c) decyduje o zabraniu głosu jeżeli temat lub
sposób wystąpienia albo zachowania zabierającego głos w sposób oczywisty zakłócają
porządek Zebrania, bądź uchybiają powadze
Zebrania, a Przewodniczący Zebrania Wiejskiego przywołał go „do porządku” i gdy
przywołanie nie odniosło skutku. Fakt ten poleca Przewodniczący odnotować w protokole,

4. Kopię protokołu Zebrania Wiejskiego Przewodniczący Zebrania przekazuje Burmistrzowi
w terminie 7 dni.
5. W zależności od charakteru spraw, których
uchwały dotyczą, Burmistrz załatwia je we własnym
zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej. O sposobie załatwienia sprawy Burmistrz informuje Sołectwo poprzez sołtysa - na piśmie.
§ 16. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami organów Gminy Skwierzyna.
2. Do obowiązków sołtysa należy w szczególności:
a) prowadzenie zarządu sprawami sołectwa,
b) prowadzenie zarządu środkami finansowymi
sołectwa,
c) sprawowanie zwykłego zarządu mieniem
komunalnym przekazanym sołectwu do korzystania,
d) zwoływanie i przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego,
e) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom
Rady Sołeckiej,
f)

d) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi
punktami porządku obrad,
e) rozpoczęciu głosowania nad wnioskami
i zgłoszonymi projektami uchwał.
4. Przewodniczący obrad nie może odmówić
poddania pod głosowanie wniosku oraz projektu
uchwały, jeżeli ich treść odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 14. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają
w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
W razie równej liczby głosów "za" i "przeciw", przeprowadza się ponowne głosowanie.
2. Postanowienia zawarte w ust. 1 nie dotyczą
wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 15. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane.
2. Protokolanta wyznacza przewodniczący zebrania.
3. Protokół Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:
a) miejscowość i datę zebrania,
b) porządek obrad,

podpis przewodniczącego zebrania i protokolanta,

g) dołączoną listę obecności.

warunków

§ 12. 1. Zebranie jest ważne, jeśli zostanie spełniony warunek określony § 10 ust. 3 i 4.
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zapewnienie stałej łączności pomiędzy
mieszkańcami sołectwa a organami Gminy
Skwierzyna oraz informowanie mieszkańców
o rozstrzygnięciach organów gminy w sprawach dla nich istotnych,

g) działanie na rzecz rozwijania aktywności społecznej i gospodarczej w sołectwie,
h) współpraca z wszelkimi organizacjami społecznymi prowadzącymi działalność na terenie sołectwa,
i)

pobieranie podatków oraz innych opłat na
zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej w Skwierzynie,

j)

wykonywanie innych zadań zleconych przez
Gminę Skwierzyna.

3. Do kompetencji sołtysa należy:
a) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz,
w tym występowanie wobec organów Gminy
Skwierzyna oraz instytucji, organizacji i osób
fizycznych we wszystkich sprawach sołectwa
objętych niniejszym Statutem,
b) kierowanie pracami Rady Sołeckiej,
c) kierowanie wykonaniem uchwał Zebrania
Wiejskiego.
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Rada Sołecka
§ 17. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. Ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Rada Sołecka składa się z 4 - 10 członków,
o jej liczebności decyduje Zebranie Wiejskie. Pracą
Rady Sołeckiej kieruje i przewodniczy jej obradom
sołtys.
3. Sołtys może powierzyć Radzie Sołeckiej lub
poszczególnym jej członkom wykonanie czynności
w sprawach związanych z funkcjonowaniem sołectwa.
4. Opinie Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy
członków, w razie równej liczby głosów "za"
i "przeciw", decyduje głos sołtysa. Opinie Rady Sołeckiej nie są wiążące dla sołtysa.
5. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwoływane są według potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał
z inicjatywy:
a) sołtysa,
b) przynajmniej połowy członków Rady Sołeckiej.
6. Posiedzenia Rady Sołeckiej są jawne.
7. Rada Sołecka może:
a) zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organizacji samorządowych oraz zawodowych i społecznych działających w sołectwie,
b) nawiązywać współpracę z innymi sołectwami,
c) podejmować inicjatywy dotyczące udziału
mieszkańców sołectwa w rozwiązywaniu jego problemów.
Rozdział 4
Sołecka Ordynacja Wyborcza
§ 18. 1. Wybory organów sołectwa zarządza Rada Miejska w terminie do trzech miesięcy od I sesji
Rady Miejskiej.
2. W zarządzeniu o wyborach podaje się:
a) miejsce, godzinę i dzień Zebrania Wiejskiego,
b) propozycję porządku obrad,
c) termin drugiego zebrania, jeżeli w pierwszym
terminie brak będzie wymaganej frekwencji.
3. Zarządzenie o terminie zebrania wyborczego
ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty, nie później niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem.
§ 19. 1. Za uprawnionych do głosowania i kandydowania uważa się mieszkańców sołectwa, którzy
ukończyli 18 lat, posiadają czynne prawa wyborcze.
2. W przypadkach spornych lub niejasnych
o czynnym prawie wyborczym rozstrzyga się na
podstawie stałego rejestru wyborców w gminie,
prowadzonego zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia
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16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,
poz. 602 z późn. zmianami).
3. W zebraniu wyborczym powinno uczestniczyć
w pierwszym terminie minimum 10% uprawnionych
do głosowania mieszkańców sołectwa. Jeżeli
w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej
niż 10% uprawnionych mieszkańców, wyznacza się
drugi termin po upływie 15 minut. Postanowienia
zebrania są wówczas prawomocne bez względu na
liczbę obecnych na zebraniu.
§ 20. 1. Zebranie Wiejskie wyborcze otwiera
Burmistrz lub Zastępca Burmistrza.
2. Zebranie Wiejskie:
a) wybiera zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym - przewodniczącego zebrania wyborczego. Przewodniczącego zebrania
może też zaproponować Burmistrz lub Zastępca Burmistrza, przy akceptacji Zebrania.
b) przyjmuje w głosowaniu jawnym sprawozdanie, jakie składa sołtys.
c) powołuje Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów w liczbie 3 osób, osoby
te nie mogą kandydować w wyborach na sołtysa, członka Rady Sołeckiej.
3. Komisja Skrutacyjna wybiera spośród siebie
przewodniczącego komisji.
4. Sołtys wybierany jest przez Zebranie Wiejskie
w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Sołtysem zostaje
osoba, która otrzymała największą liczbę głosów.
W przypadku uzyskania jednakowej ilości głosów
przez kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów, w której uwzględnia się kandydatów
o największej i jednakowej ilości głosów.
5. Komisja rozdaje karty do głosowania tylko
osobom do tego uprawnionym.
6. Rada Sołecka wybierana jest w głosowaniu
tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej
liczby kandydatów. Dopuszcza się głosowanie na
poszczególnych członków Rady Sołeckiej, jak również na całą zgłoszoną listę. Do Rady Sołeckiej wybrani zostają kandydaci, którzy uzyskali największą
liczbę głosów. W przypadku uzyskania jednakowej
ilości głosów przez kandydatów, wśród tych kandydatów przeprowadza się drugą turę wyborów
§ 21. 1. Głosowanie jest tajne, w tym celu Komisja Skrutacyjna rozdaje karty do głosowania zaopatrzone pieczęcią Burmistrza. z widocznymi na niej
nazwiskami kandydatów.
2. Głosowanie odbywa się w ten sposób, że wyborca stawia znak X przy nazwisku kandydata, na
którego oddaje głos.
3. Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala i ogłasza wyniki wyborów oraz sporządza protokół, który winien zawierać:
a) skład Komisji Skrutacyjnej,
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b) ilość osób uczestniczących w głosowaniu,
c) ilość oddanych głosów ważnych i nieważnych,
d) ilość głosów oddanych na każdego kandydata,
e) stwierdzenie dokonanego lub niedokonanego wyboru.
4. Druki protokołów głosowania dla Komisji
Skrutacyjnej oraz karty do głosowania dostarcza
Burmistrz.
§ 22. 1. Odwołanie sołtysa i członków Rady Sołeckiej stanowi wyłączną kompetencję Zebrania
Wiejskiego w pierwszym terminie przy udziale 10%
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Jeżeli w wyznaczonym terminie frekwencja wynosi mniej niż 10% uprawnionych mieszkańców,
wyznacza się drugi termin po upływie 15 minut.
Postanowienia zebrania są wówczas prawomocne
bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.
2. Wnioski o odwołanie kierowane są do Burmistrza.
3. O odwołanie mogą występować:
a) Burmistrz,
b) Rada Miejska,
c) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska akceptację co najmniej 10% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.
4. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wnioskom bez uzasadnienia Burmistrz
nie nadaje biegu.
5. Zebranie Wiejskie zobowiązane jest wysłuchać
wszystkich wyjaśnień oraz racji zainteresowanych.
6. Odwołanie następuje w trybie głosowania tajnego i bezpośredniego. W tym celu Zebranie powołuje Komisję Skrutacyjną, powierzając jej obowiązki
przeprowadzenia głosowania odwoławczego.
7. Zarządzenie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego
w celu odwołania sołtysa, Rady Sołeckiej bądź poszczególnych jej członków podejmuje Burmistrz,
ustalając miejsce, godzinę i dzień zebrania,
w zarządzeniu podaje się wnioskodawcę odwołania.
§ 23. Ponowne wybory sołtysa zarządza Rada
Miejska.
Rozdział 5
Gospodarowanie mieniem i finansami sołectwa
§ 24. 1. Sołectwo zarządza i korzysta ze składników mienia przydzielonego mu do korzystania i zarządzania przez Radę Miejską.
2. Realizując zadanie, o którym stanowi ust. 1,
Sołectwo rozporządza dochodami z tego źródła.

Poz. 945

3. Majątek nieruchomy i ruchomy przekazany
Sołectwu jest zarejestrowany w księdze inwentarzowej Sołectwa.
4. Sołectwo może wykorzystywać powierzone
mienie na realizację zadań ustawowych i statutowych.
5. Sołectwo może wynajmować, wydzierżawiać
powierzone mienie tylko za zgodą Burmistrza.
6. Dochody, o których mowa w ust. 5 należy
wpłacać na konto Urzędu Miejskiego.
7. Obsługę finansowo - księgową prowadzi
Urząd Miejski.
§ 25. Sołectwo może uzyskiwać przychody pochodzące z wynajmu i dzierżawy majątku przekazanego Sołectwu.
§ 26. Wydatki Sołectwa stanowią integralną
część budżetu gminnego, określając wydatki do
działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
Rozdział 6
Nadzór sołectwa
§ 27. 1. Nadzór nad działaniem organów sołectwa sprawuje Rada Miejska i Burmistrz.
2. Burmistrz na bieżąco poprzez Urząd Miejski,
a Rada Miejska okresowo poprzez Komisję Rewizyjną kontroluje działalność Sołectwa.
3. Sołtys przekazuje Burmistrzowi uchwały,
wnioski i opinie Zebrania Wiejskiego i Rady Sołeckiej w terminie 7 dni od ich podjęcia.
4. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem i informuje
o tym Radę Miejską.
5. Sołtys przekazuje Skarbnikowi dokumenty finansowo-księgowe w terminie do 14 dni od ich
otrzymania, natomiast dokumenty zobowiązujące
do zapłaty w terminie do 3 dni od ich otrzymania.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 28. Sołectwo używa pieczęci:
1) nagłówkowej „Gmina Skwierzyna Sołectwo
Dobrojewo”
2) imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa Dobrojewo
(imię i nazwisko)
§ 29. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska.
2. W przypadkach spornych postanowienia Statutu interpretuje Burmistrz.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/323/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXIX/323/10
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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UCHWAŁA NR XXXVI/260/10
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujących na
terenie gminy Żagań
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się
Lokalny program wspierania edukacji dzieci
i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Żagań
Rozdział 1
Cele i kryteria przyznawania stypendiów
§ 1. 1. Program ma na celu wspieranie edukacji
dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, zamieszkujących na terenie
gminy Żagań w dniu rozpatrywania wniosków
o stypendia motywacyjne, których wiedza i osiągnięcia wykraczają poza wymagania programowe
szkół, do których uczęszczają lub posiadają inne
znaczące osiągnięcia.
2. Ilekroć w uchwale mówi się o:
a) uczniu – rozumie się ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum zarówno publicznych
jak i niepublicznych o uprawnieniach szkoły
publicznej, zamieszkującego na terenie gminy Żagań,
b) programie – rozumie się „Lokalny program
wspierania edukacji dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Żagań”,
c) komisji – rozumie się komisję do spraw programu.
§ 2. Program obejmuje uczniów, którzy mają
znaczące osiągnięcia w dziedzinie:
1) nauki,
2) kultury,
3) kultury fizycznej i sportu.
§ 3. W ramach programu może być przyznane
stypendium o charakterze motywacyjnym szczególnie:
1) uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki w nauce,
2) uczniowi reprezentującemu szkołę lub gminę
w konkursie artystyczno-kulturalnym na szczeblu co najmniej wojewódzkim,
3) uczniowi, który legitymuje się bardzo dobrymi
osiągnięciami sportowymi na szczeblu co najmniej powiatowym.

§ 4. 1. W każdej z dziedzin, o których mowa
w § 2, przyznaje się trzy rodzaje stypendium:
1) stypendium I stopnia,
2) stypendium II stopnia,
3) stypendium III stopnia.
2. Wysokość stypendium jest uzależniona od rodzaju przyznanego stypendium.
3. Kwota stypendium II stopnia powinna być
wyższa co najmniej o 33% od stypendium III stopnia, a stypendium I stopnia powinno być wyższe co
najmniej o 66% od stypendium III stopnia.
4. Maksymalna kwota stypendium I stopnia nie
może być wyższa niż 500 zł, II stopnia nie wyższa niż
400 zł oraz III stopnia nie wyższa niż 300 zł.
5. Stypendium przyznaje się za osiągnięcia
w bieżącym roku szkolnym, a wynik ogłaszany jest
na uroczystym apelu kończącym rok szkolny.
6. Przyznane stypendium może być wypłacone
w formie wypłaty jednorazowej lub w formie maksymalnie sześciu wypłat miesięcznych.
7. O rodzaju przyznanego stypendium oraz
o formie jego wypłaty decyduje Wójt. Wójt może nie
przyznać za dany rok szkolny jednego z rodzajów
stypendium w jednej z dziedzin lub dziedzinach, jak
również może przyznać w danej dziedzinie stypendia
danego rodzaju dla więcej niż jednej osoby.
8. Na danego ucznia można składać tylko jeden
wniosek o przyznanie stypendium w danej dziedzinie.
Rozdział 2
Zasady zgłaszania kandydatów
§ 5. Wnioski o stypendium motywacyjne dla
kandydatów w ramach programu mogą zgłaszać:
1) dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, instytucji kulturalnych i sportowych,
2) radni Rady Gminy Żagań,
3) organizacje pozarządowe,
4) opiekun prawny ucznia.
§ 6. Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego w ramach programu powinien zawierać:
1) dane podmiotu lub osoby zgłaszającej (nazwa
podmiotu lub imię i nazwisko oraz adres),
2) dane kandydata (imię, nazwisko, adres),
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3) uzasadnienie,
4) dokumenty potwierdzające osiągnięcia ucznia,
na podstawie wyników klasyfikacyjnej rady pedagogicznej:
a) zaświadczenie o średniej ocen
wniosku w dziedzinie nauki),

(dotyczy

b) ocena ze sprawowania,
5) kopie dyplomów (potwierdzone za zgodność
z oryginałem), publikacje prasowe na temat
osiągnięć ucznia, komunikat organizatora konkursu lub zawodów sportowych o osiągniętym
wyniku, opinie itp.
§ 7. 1. Wniosek przyjmuje Wójt Gminy Żagań
w terminie do 2 dni roboczych po posiedzeniu klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium motywacyjnego w dziedzinie:
a) nauki – stanowi załącznik Nr 1 do uchwały,
b) kultury – stanowi załącznik Nr 2 do uchwały,
c) kultury fizycznej i sportu – stanowi załącznik
Nr 3 do uchwały.
Rozdział 3

Poz. 946

z brakami formalnymi nie podlegają ocenie merytorycznej.
3. Ocena merytoryczna polega na przyznaniu
odpowiedniej ilości punktów za osiągnięcia, zgodnie
z zasadami określonymi w § 16, 17 i 18 oraz sporządzeniu list rankingowych uszeregowanych wg ilości
uzyskanych punktów, odrębnie dla każdej dziedziny
oraz w ramach każdej z dziedzin odrębnie dla
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
§ 12. Ogłoszone przez komisję listy rankingowe
są ostateczne a osoby uzyskujące najwięcej punktów uzyskują prawo pierwszeństwa do przyznania
stypendium.
§ 13. 1. Z posiedzenia komisji, na którym dokonywana jest ocena wniosków, sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) wykaz wszystkich złożonych wniosków,
2) wykaz wniosków z brakami formalnymi oraz
opis przyczyn nie uwzględnienia wniosku przy
ocenie merytorycznej,
3) listy rankingowe, o których mowa w § 11 ust. 3.
2. Protokół komisji podpisują wszyscy członkowie komisji.

Przyznawanie stypendium motywacyjnego
w ramach programu

3. Przewodniczący komisji przekazuje protokół
Wójtowi Gminy Żagań, w terminie co najmniej
1 dnia przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 8. Stypendium o charakterze motywacyjnym
wypłaca się w ramach przyznanych przez Radę
Gminy środków w budżecie gminy.

4. Protokół komisji jest jawny, udostępniany do
wglądu na życzenie wnioskodawcy.

§ 9. 1. W celu rozpatrzenia zgłoszonych wniosków Wójt Gminy Żagań powołuje komisję w składzie:
1) 1 przedstawiciel Urzędu Gminy Żagań,
2) 1 przedstawiciel Gimnazjum w Tomaszowie,
3) 1 przedstawiciel Szkoły Podstawowej w ….. ,
4) 1 przedstawiciel Szkoły Podstawowej w ….. ,
5) 1 przedstawiciel Rady Gminy Żagań.
2. Komisja powoływana jest odrębnie w każdym
roku szkolnym.
3. Na pierwszym swoim posiedzeniu, komisja
wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów przewodniczącego komisji.
4. Praca członków komisji posiada charakter społeczny.
§ 10. Komisja rozpatruje wnioski najpóźniej
w następnym dniu roboczym po upływie terminu
składania wniosków. Posiedzenie komisji zwołuje
Wójt Gminy Żagań.
§ 11. 1. Zadaniem komisji jest ocena wniosków
pod względem formalnym oraz merytorycznym.
2. Ocena pod względem formalnym polega na
sprawdzeniu kompletności wniosków oraz prawidłowym udokumentowaniu osiągnięć. Wnioski

5. Wzór protokołu komisji stanowi załącznik
Nr 4 do uchwały.
§ 14. 1. Na podstawie list rankingowych sporządzonych przez komisję, Wójt Gminy Żagań obejmuje
ucznia programem, według następujących zasad:
1) stypendium I stopnia otrzymują uczniowie, którzy w każdej dziedzinie w podziale na uczniów
szkół podstawowych i uczniów gimnazjów
otrzymali największą liczbę punktów określoną
przez komisję,
2) stypendium II stopnia otrzymują uczniowie,
którzy w każdej dziedzinie w podziale na
uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów otrzymali drugą co do wielkości liczbę
punktów określoną przez komisję,
3) stypendium III stopnia otrzymują uczniowie,
którzy w każdej dziedzinie w podziale na
uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów otrzymali trzecią co do wielkości liczbę
punktów określoną przez komisję.
2. Wójt Gminy Żagań informuje dyrektorów
szkół o przyznanych stypendiach dla uczniów wraz
z informacją dotyczącą dziedziny, stopnia, wysokości oraz formy wypłaty stypendium.
§ 15. Uczeń otrzymujący stypendium o charakterze motywacyjnym na podstawie niniejszego programu, nie może otrzymać innego stypendium za te
same osiągnięcia na podstawie art. 90g ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
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z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). W przypadku
jednak, gdy uczeń otrzyma dwa stypendia, z jednego musi zrezygnować informując o tym odpowiednio Wójta Gminy Żagań lub dyrektora szkoły.
Rozdział 4
Szczegółowe zasady przyznawania stypendium
w poszczególnych dziedzinach
§ 16. 1. O przyznanie stypendium w dziedzinie
nauki mogą ubiegać się uczniowie klas IV-VI szkoły
podstawowej oraz uczniowie gimnazjum.
2. O stypendium mogą starać się uczniowie, którzy na koniec roku szkolnego uzyskali co najmniej
ocenę dobrą z zachowania oraz uzyskali średnią
ocen z przedmiotów co najmniej 4,5.
3. Przy ocenie wniosków bierze się także pod
uwagę udział ucznia w konkursach przedmiotowych
co najmniej na stopniu powiatowym.
4. O pierwszeństwie do nabycia stypendium
w dziedzinie nauki decyduje suma uzyskanych punktów, określonych według następujących kryteriów:
1) średnia ocen:
a) od 4,5 do 4,59 włącznie – 2 pkt.
b) od 4,6 do 4,69 włącznie – 4 pkt.
c) od 4,7 do 4,79 włącznie – 6 pkt.
d) od 4,8 do 4,89 włącznie – 8 pkt.
e) od 4,9 do 4,99 włącznie – 10 pkt.
f)

od 5,0 do 5,09 włącznie – 12 pkt.

g) od 5,1 do 5,19 włącznie – 14 pkt.
h) od 5,2 do 5,29 włącznie – 16 pkt.
i)

od 5,3 do 5,39 włącznie – 18 pkt.

j)

od 5,4 do 5,49 włącznie – 20 pkt.

Poz. 946
e) wojewódzkim za zajęcie 1 do 3 miejsca lub
uzyskania tytułu laureata - 23 pkt.
f)

krajowym - 25 pkt.

§ 17. 1. O przyznanie stypendium w dziedzinie
kultury mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
2. O stypendium mogą starać się uczniowie, którzy samodzielnie lub w zespole zakwalifikowali się
do konkursów kulturalno-artystycznych co najmniej
na szczebel wojewódzki i wzięli w nich udział oraz
na koniec roku szkolnego uzyskali co najmniej ocenę
dobrą z zachowania.
3. O pierwszeństwie do nabycia stypendium
w dziedzinie kultury decyduje suma uzyskanych
punktów, określonych według następujących kryteriów:
1) wynik uzyskany za udział w konkursach na
szczeblu wojewódzkim:
a) 1 miejsce, tytuł laureata lub laureata I stopnia - 20 pkt.
b) 2 miejsce lub tytuł laureata II stopnia - 18 pkt.
c) 3 miejsce lub tytuł laureata III stopnia 16 pkt.
d) 4 miejsce lub wyróżnienie - 10 pkt.
e) 5 miejsce - 8 pkt.
f)

6 miejsce - 6 pkt.

g) 7 miejsce - 4 pkt.
h) 8 miejsce - 2 pkt.
2) wynik uzyskany za udział w konkursach na
szczeblu krajowym:
a) 1 miejsce, tytuł
I stopnia - 50 pkt.

laureata

lub

laureata

k) od 5,5 do 5,59 włącznie – 22 pkt.

b) 2 miejsce lub tytuł laureata II stopnia - 45 pkt.

l)

c) 3 miejsce lub tytuł laureata III stopnia 40 pkt.

od 5,6 do 5,69 włącznie – 24 pkt.

m) od 5,7 do 5,79 włącznie – 26 pkt.
n) od 5,8 do 5,89 włącznie – 28 pkt.
o) od 5,9 do 6,00 włącznie – 30 pkt.
2) ocena z zachowania:
a) dobra - 2 pkt.
b) bardzo dobra - 4 pkt.
c) wzorowa - 6 pkt.
3) udział w konkursach na szczeblu:
a) powiatowym - 5 pkt.
b) rejonowym - 10 pkt.
c) wojewódzkim za zajęcie miejsca 7 lub dalszego - 15 pkt.
d) wojewódzkim za zajęcie 4 do 6 miejsca 20 pkt.

d) 4 miejsce lub wyróżnienie - 25 pkt.
e) 5 i dalsze miejsce - 22 pkt.
§ 18. 1. O przyznanie stypendium w dziedzinie
kultury fizycznej i sportu mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów.
2. O stypendium mogą starać się uczniowie, którzy zakwalifikowali się w rozgrywkach sportowych
co najmniej na szczebel wojewódzki i wzięli w nich
udział. Start w finale wojewódzkim musi być poprzedzony udziałem w eliminacjach na szczeblu co
najmniej powiatowym, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Jeżeli zawodnik (drużyna) zakwalifikuje się do
finału wojewódzkiego bez eliminacji (na podstawie
zgłoszenia do zawodów), warunkiem ubiegania się
o stypendium jest zajęcie miejsc 1 – 6 w konkurencjach indywidualnych lub 1 miejsca w grach zespołowych.
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4. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest
uzyskanie na koniec roku szkolnego oceny co najmniej dobrej z zachowania.
5. O pierwszeństwie do nabycia stypendium
w dziedzinie kultury fizycznej i sportu decyduje suma uzyskanych punktów za wyniki uzyskane
w dyscyplinach olimpijskich, określonych według
następujących kryteriów:
1) wynik uzyskany za udział w konkursach na
szczeblu wojewódzkim:
a) 1 miejsce - 20 pkt.
b) 2 miejsce - 18 pkt.
c) 3 miejsce - 16 pkt.
d) 4 miejsce - 10 pkt.
e) 5 miejsce - 8 pkt.
f)

6 miejsce - 6 pkt.

g) 7 miejsce - 4 pkt.
h) 8 miejsce - 2 pkt.
2) wynik uzyskany za udział w konkursach na
szczeblu krajowym:
a) 1 miejsce - 50 pkt.
b) 2 miejsce - 45 pkt.
c) 3 miejsce - 40 pkt.
d) 4 i dalsze miejsce - 25 pkt.

Poz. 946
Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§ 19. 1. Cofa się przyznane stypendium o charakterze motywacyjnym, jeżeli uczeń:
1) zmienił w trakcie wypłat stypendium miejsce
zamieszkania na miejsce poza terenem gminy
Żagań,
2) został skreślony z listy uczniów,
3) przerwał naukę w trakcie roku szkolnego.
2. O zaistnieniu okoliczności powodujących cofnięcie stypendium, szkoła, rodzice ucznia lub jego
opiekunowie prawni powinni natychmiast zawiadomić Wójta Gminy Żagań.
§ 20. Stypendium motywacyjnego nie przyznaje
się w ramach niniejszego programu, jeżeli w budżecie gminy nie zagwarantowano środków finansowych na wypłaty stypendium.
§ 21. W sprawach spornych nie objętych regulaminem, ostateczne rozstrzygnięcia podejmuje komisja.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/260/10
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 kwietnia 2010r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium motywacyjnego w dziedzinie nauki
1. Imię i nazwisko ucznia - kandydata __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(adres)
2. Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(adres szkoły)
3. Kandydat jest uczniem klasy 1 _______.
4. Opiekun prawny ucznia: ____________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
______________________________________________________________________________________________________
(adres zamieszkania)
5. Wnioskodawca²: - dyrektor szkoły
dyrektor placówki oświatowej
dyrektor instytucji kultury
dyrektor instytucji sportowej
radny Rady Gminy Żagań
organizacja pozarządowa
opiekun prawny ucznia.
6. Dane wnioskodawcy: _______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
______________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko lub siedziba jednostki)
______________________________________________________________________________________________________
(telefon kontaktowy)
1 Dotyczy ucznia szkoły podstawowej
2 Niepotrzebne skreślić

7. Uzasadnienie:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
7. Załączniki3:
1) zaświadczenie dyrektora szkoły o uzyskanej średniej ocen na podstawie wyników kwalifikacyjnej rady
pedagogicznej oraz o ocenie ze sprawowania
2) ........................
________________________________
________________________________
(miejscowość, data)
___________________________
(podpis wnioskodawcy)
3

W przypadku udziału ucznia w konkursach przedmiotowych co najmniej na szczeblu powiatowym, rejonowym lub krajowym, do
wniosku należy załączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego udział. W przypadku udziału ucznia w konkursach przedmiotowych
na szczeblu wojewódzkim do wniosku załącza się również dokument potwierdzający zajęte miejsce.
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ADNOTACJE URZĘDOWE
(wypełnia komisja)
1. Wniosek4:
a) spełnia wymagania formalne
b) nie spełnia wymagań formalnych, ze względu na _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
w związku z czym, odstąpiono od rozpatrzenia wniosku.
2. Stwierdzenie kompletności wniosku5:
a) wniosek kompletny
b) wniosek niekompletny, ze względu na
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
w związku z czym, odstąpiono od rozpatrzenia wniosku.
3. Ilość uzyskanych punktów:
Wyszczególnienie
Osiągnięcie
Ilość punktów
Średnia ocen
Średnia =
Ocena z zachowania
Ocena =
jakim:
……………………………..
szczebel:
Udział w konkursach
…………………………..
wynik:
…………………………….
jakim:
……………………………..
szczebel:
Udział w konkursach
…………………………..
wynik:
…………………………….
Razem :

_________________________________
(podpis członka komisji oceniającej)
4

Niepotrzebne skreślić oraz odpowiednio wypełnić. Brak spełnienia wymogów formalnych wystąpi w przypadku złożenia wniosku dla
ucznia nie zamieszkującego na terenie gminy Żagań, ucznia szkoły podstawowej uczęszczającego do klasy I-III, ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub ucznia który uzyskał ocenę z zachowania niższą niż ocena dobra oraz gdy uczeń uzyskał średnią ocen niższą niż 4,50.
Błędem formalnym jest również niekompletne wypełnienie wniosku lub podanie w nim nieprawdziwych danych.
5
Niepotrzebne skreślić oraz odpowiednio wypełnić. Za wniosek niekompletny uznaje się brak prawidłowego zaświadczenia o uzyskanej
średniej ocen za kończący się rok szkolny, brak wyszczególnienia na zaświadczeniu oceny za sprawowanie.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/260/10
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 kwietnia 2010r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium motywacyjnego w dziedzinie kultury
1. Imię i nazwisko ucznia - kandydata __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(adres)
2. Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(adres szkoły)
3. Opiekun prawny ucznia: ____________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
______________________________________________________________________________________________________
(adres zamieszkania)
4. Wnioskodawca1:
dyrektor szkoły
dyrektor placówki oświatowej
dyrektor instytucji kultury
dyrektor instytucji sportowej
radny Rady Gminy Żagań
organizacja pozarządowa
opiekun prawny ucznia
5. Dane wnioskodawcy: _______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
______________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko lub siedziba jednostki)
1

Niepotrzebne skreślić

6. Uzasadnienie:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
7. Załączniki2:
1) zaświadczenie dyrektora szkoły o ocenie ze sprawowania
2) ....................
3) ....................
________________________________
(miejscowość, data)
___________________________________
(podpis wnioskodawcy)
2

Do wniosku powinny być dołączone kopie dyplomów (potwierdzone za zgodność z oryginałem), publikacje prasowe na temat osiągnięć ucznia, komunikat organizatora konkursu o osiągniętym wyniku, opinie itp.
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ADNOTACJE URZĘDOWE
(wypełnia komisja)
1. Wniosek3:
a) spełnia wymagania formalne
b) nie spełnia wymagań formalnych, ze względu na ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
w związku z czym, odstąpiono od rozpatrzenia wniosku.
2. Stwierdzenie kompletności wniosku4:
a) wniosek kompletny
b) wniosek niekompletny, ze względu na _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
w związku z czym, odstąpiono od rozpatrzenia wniosku.
3. Ilość uzyskanych punktów:
Wyszczególnienie

Udział w konkursach

Udział w konkursach

Udział w konkursach

Udział w konkursach

Osiągnięcie
jakim:
……………………………..
szczebel:
…………………………..
wynik:
…………………………….
jakim:
…………………………..
szczebel:
…………………………..
wynik:
…………………………….
jakim:
……………………………..
szczebel:
…………………………..
wynik:
…………………………….
jakim:
……………………………..
szczebel:
…………………………..
wynik:
………………………….

Ilość punktów

Razem :

_________________________________
(podpis członka komisji oceniającej)
3

Niepotrzebne skreślić oraz odpowiednio wypełnić. Brak spełnienia wymogów formalnych wystąpi w przypadku złożenia wniosku dla
ucznia nie zamieszkującego na terenie gminy Iłowa, ucznia szkoły innej niż szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz ucznia który uzyskał ocenę z zachowania niższą niż ocena dobra. Błędem formalnym jest również niekompletne wypełnienie wniosku lub podanie
w nim nieprawdziwych danych.
4
Niepotrzebne skreślić oraz odpowiednio wypełnić. Za wniosek niekompletny uznaje się brak prawidłowego zaświadczenia o ocenie ze
sprawowania, brak dokumentów potwierdzających udział w konkursach, o których mowa w uzasadnieniu wniosku (lub brak możliwości
oceny na podstawie złożonych dokumentów uczestnictwa ucznia w konkursie/ach, brak możliwości określenia rangi konkursu lub brak
możliwości potwierdzenia zajętego miejsca).
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/260/10
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 kwietnia 2010r.

WNIOSEK
o przyznanie stypendium motywacyjnego w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
1. Imię i nazwisko ucznia - kandydata __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(adres)
2. Nazwa szkoły, do której uczęszcza uczeń _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
(adres szkoły)
3. Opiekun prawny ucznia: ____________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
______________________________________________________________________________________________________
(adres zamieszkania)
4. Wnioskodawca1:
dyrektor szkoły
dyrektor placówki oświatowej
dyrektor instytucji kultury
dyrektor instytucji sportowej
radny Rady Gminy Żagań
organizacja pozarządowa
opiekun prawny ucznia
5. Dane wnioskodawcy: _______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko)
______________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko lub siedziba jednostki)
1

Niepotrzebne skreślić

6. Uzasadnienie:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
7. Załączniki 2:
1) zaświadczenie dyrektora szkoły o ocenie ze sprawowania
2) ....................
3) ....................
________________________________
________________________________
(miejscowość, data)
(podpis wnioskodawcy)
2

Do wniosku powinny być dołączone kopie dyplomów (potwierdzone za zgodność z oryginałem), publikacje prasowe na temat osiągnięć ucznia, komunikat organizatora konkursu lub zawodów sportowych o osiągniętym wyniku, opinie itp.
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ADNOTACJE URZĘDOWE
(wypełnia komisja)
1. Wniosek3:
a) spełnia wymagania formalne
b) nie spełnia wymagań formalnych, ze względu na _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
w związku z czym, odstąpiono od rozpatrzenia wniosku.
2. Stwierdzenie kompletności wniosku4:
a) wniosek kompletny
b) wniosek niekompletny, ze względu na _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
w związku z czym, odstąpiono od rozpatrzenia wniosku.
3. Ilość uzyskanych punktów:
Wyszczególnienie

Udział w konkursach

Udział w konkursach

Udział w konkursach

Udział w konkursach

Osiągnięcie
jakim:
……………………………..
szczebel:
…………………………..
wynik:
…………………………….
jakim:
……………………………..
szczebel:
…………………………..
wynik:
…………………………….
jakim:
……………………………..
szczebel:
…………………………..
wynik:
…………………………….
jakim:
……………………………..
szczebel:
…………………………..
wynik:
…………………………….

Ilość punktów

Razem :

_________________________________
(podpis członka komisji oceniającej)
3

Niepotrzebne skreślić oraz odpowiednio wypełnić. Brak spełnienia wymogów formalnych wystąpi w przypadku złożenia wniosku dla
ucznia nie zamieszkującego na terenie gminy Iłowa, ucznia szkoły innej niż szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz ucznia który uzyskał ocenę z zachowania niższą niż ocena dobra. Błędem formalnym jest również niekompletne wypełnienie wniosku lub podanie w
nim nieprawdziwych danych.
4
Niepotrzebne skreślić oraz odpowiednio wypełnić. Za wniosek niekompletny uznaje się brak prawidłowego zaświadczenia o ocenie ze
sprawowania, brak dokumentów potwierdzających udział w konkursach, o których mowa w uzasadnieniu wniosku (lub brak możliwości
oceny na podstawie złożonych dokumentów uczestnictwa ucznia w konkursie/ach, brak możliwości określenia rangi konkursu lub brak
możliwości potwierdzenia zajętego miejsca)
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/260/10
Rady Gminy Żagań
z dnia 28 kwietnia 2010r.

PROTOKÓŁ
z posiedzenia komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium motywacyjnego dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów zamieszkujących na terenie gminy Żagań sporządzony w dniu
…………………………..
Na podstawie § 9 ust. 3 i § 13 uchwały Rady Gminy Żagań z dnia ………………………….Nr ___/ /___/2010
w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Żagań (Dz. Urz. Woj. Lub. z _______ r. Nr _____, poz. ________), komisja powołana
przez Wójta Gminy Żagań w drodze zarządzenia z dnia ……………………..Nr ……………………….. w składzie:
1. _______________________________ - przedstawiciel Urzędu Gminy Żagań
(imię i nazwisko)
2. _______________________________ - przedstawiciel Gimnazjum w Tomaszowie
(imię i nazwisko)
3. _______________________________ - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w ………..
(imię i nazwisko)
4. _______________________________ - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w ………..
(imię i nazwisko)
5. _______________________________ - przedstawiciel Rady Gminy Żagań
(imię i nazwisko)
w dniu ___________________ spotkała się na posiedzeniu poświęconemu wyborowi przewodniczącego komisji oraz ocenie złożonych wniosków o przyznanie stypendium motywacyjnego.
Komisja w głosowaniu jawnym wybrała na przewodniczącego komisji Pana/ią :
___________________________________________________________________________
Po ukonstytuowaniu się komisji, sporządzono wykaz wszystkich złożonych wniosków:
A) w dziedzinie nauki:
1) ______________________________________ uczeń szkoły podstawowej/gimnazjum
(imię i nazwisko ucznia)
2) ______________________________________ uczeń szkoły podstawowej/gimnazjum
(imię i nazwisko ucznia)
3) ______________________________________ uczeń szkoły podstawowej/gimnazjum
(imię i nazwisko ucznia)
B) w dziedzinie kultury:
1) ______________________________________ uczeń szkoły podstawowej/gimnazjum
(imię i nazwisko ucznia)
2) ______________________________________ uczeń szkoły podstawowej/gimnazjum
(imię i nazwisko ucznia)
..) ______________________________________ uczeń szkoły podstawowej/gimnazjum
(imię i nazwisko ucznia)
C) w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:
1) ______________________________________ uczeń szkoły podstawowej/gimnazjum
(imię i nazwisko ucznia)
2) ______________________________________ uczeń szkoły podstawowej/gimnazjum
(imię i nazwisko ucznia)
..) ______________________________________ uczeń szkoły podstawowej/gimnazjum
(imię i nazwisko ucznia)
Łącznie złożono następującą ilość wniosków:
Dziedzina
Nauka
Kultura
Kultura fizyczna i sport

Ilość wniosków uczniów szkół
podstawowych

Ilość wniosków
uczniów gimnazjów
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Następnie dokonano oceny wniosków pod względem formalnym oraz pod względem ich kompletności.
Po dokonaniu oceny1:
- nie stwierdzono uchybień formalnych w żadnym ze złożonych wniosków
- stwierdzono uchybienia formalne lub niekompletność następujących wniosków:
1) ___________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko ucznia - dziedzina)
___________________________________________________________________________________________________
(przyczyna)
..) ___________________________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko ucznia - dziedzina)
______________________________________________________________________________________________________
(przyczyna)
Szczegółowy opis uchybień formalnych lub niekompletności wniosków znajduje się w części Adnotacji
Urzędowych odpowiednich wniosków. Zgodnie z § 11 ust. 2 uchwały, wnioski te nie podlegają ocenie merytorycznej.
1

Niepotrzebne skreślić

W kolejnej części posiedzenia komisja przystąpiła do merytorycznej oceny wniosków. W wyniku dokonanej
oceny (szczegółowy opis z jakiego tytułu uczeń otrzymał punkty znajduje się w części Adnotacji Urzędowych
wniosku) sporządzono następujące listy rankingowe z podziałem na dziedziny i w ramach nich z podziałem
na uczniów szkół podstawowych i gimnazjów:
I) W dziedzinie nauki:
A) Uczniowie szkół podstawowych:
1) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
2) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
3) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
..) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
B) Uczniowie gimnazjów:
1) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
2) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
3) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
..) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)

- _____________ pkt
- _____________ pkt
- _____________ pkt
- _____________ pkt

- _____________ pkt
- _____________ pkt
- _____________ pkt
- _____________ pkt

II) W dziedzinie kultury:
A) Uczniowie szkół podstawowych:
1) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
2) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
3) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
..) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)

- _____________ pkt
- _____________ pkt
- _____________ pkt
- _____________ pkt
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B) Uczniowie gimnazjów:
1) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
2) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
3) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
..) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)

Poz. 946

- _____________ pkt
- _____________ pkt
- _____________ pkt
- _____________ pkt

III) W dziedzinie kultury fizycznej i sportu:
A) Uczniowie szkół podstawowych:
1) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
2) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
3) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
..) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
B) Uczniowie gimnazjów:
1) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
2) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
3) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)
..) ______________________________________________
(imię i nazwisko ucznia)

- _____________ pkt
- _____________ pkt
- _____________ pkt
- _____________ pkt

- _____________ pkt
- _____________ pkt
- _____________ pkt
- _____________ pkt

Na tym praca komisji została zakończona. Przewodniczący komisji przekaże protokół Wójtowi Gminy Żagań
co najmniej w przeddzień zakończenia roku szkolnego, to jest do dnia _________________.
Niniejszy protokół jest jawny.

___________________________
(miejscowość, data)
Podpisy członków komisji:
1. ………………………………………..…………..
2. ………………………………………..…………..
3. ………………………………………..…………..
4. ………………………………………..…………..
5. ………………………………………..…………..
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UCHWAŁA NR LXXIV/1165/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 26 maja 2010r.
w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia –
Domu Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 97 ust. 5
w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U.
2009r. Nr 175, poz. 1632 ze zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (t. j. Dz. U. 2010r. Nr 17, poz. 95) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W ramach struktur Gorzowskiego Centrum
Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie
Wlkp. działa ośrodek wsparcia: Dom Dziennego Pobytu, ul. Cichońskiego 5.
§ 2. Ośrodek wsparcia pomaga w zaspokojeniu
niezbędnych potrzeb życiowych osobom, które ze
względu na wiek, choroby lub niepełnosprawność
wymagają częściowej opieki.
§ 3. Dom Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp.
czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 16.00 i zapewnia następujący zakres usług:

1. Skierowanie w formie decyzji administracyjnej
do ośrodka wsparcia wydaje Dyrektor GCPRiPS
w Gorzowie Wlkp. na wniosek osoby zainteresowanej.
§ 5. Opłatę za pobyt w ośrodku wsparcia ustala
Dyrektor GCPRiPS w Gorzowie Wlkp. w uzgodnieniu
z osobą kierowaną, biorąc pod uwagę przyznany
zakres usług zgodnie z poniższymi zasadami:
1) usługi pralnicze – odpłatności ustalona zgodnie
z uchwałą Nr XXXIII/365/2004 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2004r. w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za usługi
pralnicze świadczone w Domu Dziennego Pobytu, oraz częściowego lub całkowitego zwalniania z odpłatności za te usługi oraz tryb ich
pobierania;
2) usługi pielęgniarskie – nieodpłatnie;
3) terapia zajęciowa – nieodpłatnie;

a) usługi pralnicze;

4) usługi opiekuńcze – nieodpłatnie;

b) usługi pielęgniarskie;

5) pracę socjalną – nieodpłatnie;

c) terapię zajęciową;

6) wyżywienie według następujących zasad:

d) usługi opiekuńcze;

a) śniadania - odpłatność 100% z zastrzeżeniem
§ 6 uchwały;

e) świadczenie pracy socjalnej;.
f)

ośrodka wsparcia określonego w § 1 bezpośrednio
w tym ośrodku lub w Gorzowskim Centrum Pomocy
Rodzinie i Polityki Społecznej w Gorzowie Wlkp.

wyżywienie.

b) obiady – odpłatność zgodnie z poniższą tabelą:

§ 4. Osoby określone w § 2 mogą ubiegać się
o skierowanie w formie decyzji administracyjnej do

% dochodu na osobę samotnie
gospodarującą ustalony zgodnie z kryterium dochodowym
określonym w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej

Wysokość opłaty
w % ustalona od
ceny za ilość wydanych obiadów
w miesiącu

do 180%
od 181% do 250%
powyżej 251%

bezpłatnie
50%
100%

§ 6. Osoby skierowane do ośrodka wsparcia
wymienionego w § 1 nie ponoszą opłat określonych
w § 5, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej
lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

% dochodu na osobę
w rodzinie ustalony zgodnie
z kryterium dochodowym
określonym w art. 8 ust. 1
ustawy o pomocy społecznej
do 150%
od 151% do 230%
powyżej 231%

Wysokość opłaty
w % ustalona od
ceny za ilość wydanych obiadów
w miesiącu
bezpłatnie
50%
100%

§ 7. W przypadkach szczególnych takich jak min:
długotrwała choroba, zdarzenie losowe, ponoszenie
wysokich kosztów leczenia, zwłaszcza jeżeli ustalona
odpłatność za usługi w formie wyżywienia stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie
na wniosek Kierownika Domu Dziennego Pobytu lub
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osoby zainteresowanej można zwolnić z ponoszenia
odpłatności za wyżywienie na określony czas.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXIII/363/2004 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2004r.
w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Domu Dziennego Pobytu w Gorzowie Wlkp.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
947
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UCHWAŁA NR LXXIV/1166/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 26 maja 2010r.
w sprawie likwidacji zakładów budżetowych - przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto
Gorzów Wlkp. w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 11, art. 16
ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240), art. 87 ust. 1 pkt 2 i art. 88 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1241), art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2
pkt 3, art. 26 ust. 4, art. 45 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009r.
Nr 152, poz. 1223 ze zm.), art. 79 ust. 1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), uchwala się, co
następuje:

§ 3. 1. Za dzień likwidacji zakładów budżetowych, o których mowa w § 1 ust. 2 uznaje się
31 grudnia 2010r.

§ 1. 1. Z dniem 1 lipca 2010r. stawia się w stan
likwidacji zakłady budżetowe – przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Gorzów Wlkp. w celu
ich przekształcenia w jednostki budżetowe.

4. Z dniem 1 stycznia 2011r. mienie zlikwidowanych zakładów budżetowych staje się mieniem odpowiedniej jednostki budżetowej.

2. Wykaz przedszkoli publicznych prowadzonych
przez Miasto Gorzów Wlkp. stanowi załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 2. 1. Na likwidatorów zakładów budżetowych
wyznacza się dyrektorów poszczególnych przedszkoli.
2. Czynności likwidacyjne obejmują:

§ 4. 1. Z dniem 1 stycznia 2011r. tworzy się jednostki budżetowe – przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Gorzów Wlkp., których wykaz
zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Nowo utworzone jednostki budżetowe –
przedszkola publiczne zachowują swoje dotychczasowe nazwy.
3. Nowo utworzone jednostki budżetowe kontynuują zadania zlikwidowanych zakładów budżetowych.

5. Z dniem 1 stycznia 2011r. należności i zobowiązania zlikwidowanych zakładów budżetowych,
według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmują nowo utworzone jednostki budżetowe.
6. Przejęcie następuje na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego.
7. Bilans zamknięcia każdego ze zlikwidowanych
zakładów budżetowych jest bilansem otwarcia odpowiedniej, nowo utworzonej jednostki budżetowej.

1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy
o rachunkowości, ustalenie stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego się
w użytkowaniu zakładów budżetowych,

8. Przedszkola publiczne jako jednostki budżetowe prowadzone przez Miasto Gorzów Wlkp. prowadzą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.

2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zakładów budżetowych, zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości,

9. Zakres działania oraz zasady funkcjonowania
nowo utworzonych jednostek budżetowych – przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp. określają ich statuty.

3) sporządzenie sprawozdań i bilansu zamknięcia
każdego z zakładów budżetowych.
4) zakończenie likwidacji następuje wg stanu się
na dzień 31.12.2010r.

10. Zobowiązuje się Rady Pedagogiczne przedszkoli do dostosowania statutów przedszkoli do postanowień niniejszej uchwały w terminie do
31 stycznia 2011r.
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11. Pracownicy każdego ze zlikwidowanych zakładów budżetowych stają się pracownikami nowo
utworzonych jednostek budżetowych, zachowując
dotychczasowe warunki pracy i płacy.
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§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

§ 5. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXIV/1166/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 26 maja 2010r.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

9 48

Przedszkola
Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Świat Bajeczki Jedyneczki
Przedszkole Miejskie Nr 2
Przedszkole Miejskie Nr 3 im. Krasnala Hałabały
Przedszkole Miejskie Nr 4
Przedszkole Miejskie Nr 6
Przedszkole Miejskie Nr 7 im. Bajkowy Świat
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 9
Przedszkole Miejskie Nr 10
Przedszkole Miejskie Nr 11
Przedszkole Miejskie Nr 12
Przedszkole Miejskie Nr 13 im. Bolka i Lolka
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 14 im. Przyjaciół Dzieci
Przedszkole Miejskie Nr 15 im. Baśniowy Dom
Przedszkole Miejskie Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 17
Przedszkole Miejskie Nr 18
Przedszkole Miejskie Nr 19 im. Jana Brzechwy
Przedszkole Miejskie Nr 20 im. Przyjaciół Przyrody
Przedszkole Miejskie Nr 21 im. Misia Uszatka
Przedszkole Miejskie Nr 22 im. Tęczowe Przedszkole
Przedszkole Miejskie Nr 23 im. Tygryska Pietrka
Przedszkole Miejskie Nr 25
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 27
Przedszkole Miejskie Nr 29
Przedszkole Miejskie Nr 30
Przedszkole Miejskie Nr 31 im. Kubusia Puchatka
Przedszkole Miejskie Nr 32 im. Króla Maciusia I
Przedszkole Miejskie Nr 33

Adres
Kos. Gdyńskich 29
Drzymały 26
Słoneczna 11
Kobylogórska 107
Drzymały 18
Głowackiego 4
Widok 25
Lelewela 1
Malczewskiego 2
Sportowa 2
Bracka 19
Kasprowicza 10
Boh. Warszawy 5
Wiejska 6
Maczka 21
Łużycka 8
9 Maja 7
Walczaka 47
Dunikowskiego 5 a
Szarych Szeregów 2
Wróblewskiego 32
Długosza 34
Śląska 42
Wróblewskiego 48
Taczaka 1a
Chmielna 7
Stilonowa 20
Walczaka 4
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UCHWAŁA NR LXXIV/1167/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 26 maja 2010r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
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 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto opłacie podlegają świadczenia wykraczające
poza podstawę programową, obejmujące zajęcia
realizowane w zakresie i czasie przekraczającym
czas potrzebny na realizację podstawy programowej, w tym zajęcia dla dzieci uzdolnionych (kółka:
sportowe, turystyczne, przyrodnicze, krajoznawcze,
matematyczne, przyjaciół książki, komputerowe),
nauka gry na instrumentach muzycznych innych niż
perkusyjne, zajęcia prowadzone przez specjalistów
(logopedów, psychologów, terapeutów), warsztaty
artystyczne (sekcja tańca towarzyskiego, zespół wokalny, instrumentalny), gimnastyka artystyczna,
gimnastyka korekcyjna, języki obce.
§ 2. Opłata za zajęcia wymienione w § 1 określone na podstawie płac i pochodnych nauczycieli zatrudnionych w gorzowskich placówkach przedszkolnych wynosi za 1 godzinę:
2,00zł - zajęcia ze specjalistami (logopeda, terapeuta, psycholog),
1,80zł - zajęcia dla dzieci uzdolnionych,
1,80zł – nauka gry na instrumentach innych niż perkusyjne,
1,80zł – warsztaty artystyczne przekraczające zakres
wymagań określonych w podstawie programowej,
1,80zł – gimnastyka artystyczna,
1,80zł – gimnastyka korekcyjna,
1,80zł – języki obce.
Koszt 1 godz. z pochodnymi- nauczyciel przedszkola
przy uśrednionym pensum - 37,00zł. Liczebność

grup od 1 dziecka (zajęcia indywidualne ze specjalistami) do 25 osób.
§ 3. Rodziny wielodzietne (co najmniej troje
dzieci) objęte pomocą opieki społecznej, z których
do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko,
za każde z uczęszczających dzieci wnoszą 50% opłaty
za zajęcia określone w § 1.
§ 4. Środki finansowe w przypadku obniżenia
opłaty zabezpieczy Miasto.
§ 5. Informację dotyczącą rodzaju zajęć, o których mowa w § 1 i ilości godzin zajęć w przedszkolu
rodzice deklarują pisemnie, w momencie przyjęcia
dziecka do placówki.
§ 6. Zajęcia, o których mowa w § 1 prowadzą
nauczyciele przedszkoli lub zatrudnieni dodatkowo
przez placówkę nauczyciele różnych specjalności.
Zajęcia dokumentowane są w dzienniku zajęć przedszkoli.
§ 7. Opłata za przedszkole winna być wniesiona
do końca miesiąca, którego należność dotyczy.
W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo wolny
od pracy, za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień powszedni.
§ 8. Traci moc uchwała Nr LXII/691/2005 Rady
Miasta z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie opłat za
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych, zmieniona uchwałą Nr LXIV/728/2005
z dnia 28 grudnia 2005r.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2010r.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR LXXIV/1171/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 26 maja 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz
ich wydzierżawiania i użyczania
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala
się, co następuje:

1) nieodpłatnie – w odniesieniu do nieruchomości, w obrębie których dokonuje się wydzielenia gruntów pod poszerzenie dróg stanowiących własność Miasta – pod warunkiem nieodpłatnego przekazania tych gruntów na rzecz
Miasta,

§ 1. W uchwale Nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
wprowadza się następujące zmiany:

2) odpłatnie – w pozostałych przypadkach, według stawki 500zł netto od każdej działki
o powierzchni do 1.000m², a w przypadku większych działek - za każde 1.000m² nieruchomości
objętej podziałem, w zaokrągleniu do pełnego
tysiąca, z wyłączeniem powierzchni gruntów
wydzielanych pod drogi.”

1) § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w trybie art.151 i art.231 Kodeksu cywilnego
- jeżeli nie jest to sprzeczne z kierunkami rozwoju
lub zamierzeniami inwestycyjnymi Miasta”,
2) w § 8 dodaje się ust.4 w brzmieniu:
„4. Ustanawianie służebności drogowych na
drogach wewnętrznych, stanowiących własność
Miasta, polegających na prawie przechodu
i przejazdu do nieruchomości prywatnych powstających w wyniku podziału - odbywa się na
następujących warunkach:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
95 0
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UCHWAŁA NR LVII/52/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 27 maja 2010r.
W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz 115
z późn. zm.)
§ 1. Nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 16/1 położonej w obrębie 2 miasta Żagania, będącej drogą wewnętrzną, stanowiącą
współwłasność osób fizycznych nadaje się nazwę:
ulica Ogrodowa.

§ 2. Bliższe określenie położenia nieruchomości
o której mowa w § 1, zwiera załącznik graficzny do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVII/52/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 27 maja 2010r.
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UCHWAŁA NR LVII/53/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 27 maja 2010r.
w sprawie: likwidacji zakładów budżetowych przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Żagań
o statusie miejskim w celu przekształcenia ich w jednostki budżetowe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 79 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
art. 16 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), § 68 i § 69 Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 czerwca 2006r w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
oraz trybu postępowania przy przekształcaniu
w inną formę organizacyjno-prawną (Dz. U. z 2006r,
Nr 116, poz. 783 z późn. zm.) w związku z art. 119
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010 roku likwiduje się
zakłady budżetowe będące formą organizacyjnoprawną, w jakiej działają przedszkola publiczne:
a) Miejskie Przedszkole Nr 2 w Żaganiu ul. X Lecia 13,
b) Miejskie Przedszkole Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym im. Marii Kownackiej w Żaganiu
ul. X Lecia 24,
c) Miejskie Przedszkole Nr 5 im. Czesława Janczarskiego w Żaganiu ul. Wałowa 12,
d) Miejskie Przedszkole Nr 6 im. Bożeny Nemcowej w Żaganiu ul. Żarska 16,
celem przekształcenia ich w jednostki budżetowe.
§ 2. 1. Czynności likwidacyjne zakładów budżetowych przeprowadzą dyrektorzy poszczególnych
przedszkoli w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku.

bowiązań oraz stanu środków obrotowych
i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu przekształcanych zakładów budżetowych,
2) zamknięcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych przekształcanych zakładów budżetowych zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3) sporządzenie bilansu zamknięcia każdego
z przekształcanych zakładów budżetowych.
§ 3. 1. Z dniem 1 stycznia 2011 roku tworzy się
jednostki budżetowe będące formą organizacyjnoprawną w jakiej działać będą przedszkola publiczne
wymienione w § 1.
2. Po przekształceniu w jednostki budżetowe
przedszkola zachowują dotychczasowe nazwy.
3. Pracownicy każdego z przekształconych zakładów budżetowych stają się pracownikami odpowiedniej jednostki budżetowej, zachowując dotychczasowe warunki pracy i płacy.
4. Z dniem 1 stycznia 2011 roku mienie znajdujące się w użytkowaniu każdego z przekształcanych
zakładów budżetowych staje się mieniem odpowiedniej jednostki budżetowej.
5. Z dniem 1 stycznia 2011 roku środki pieniężne
pozostałe po likwidacji zakładów budżetowych oraz
należności i zobowiązania zlikwidowanych zakładów
budżetowych według stanu na dzień przekształcenia
przejmują odpowiednie jednostki budżetowe.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia.

2. Czynności likwidacyjne obejmują:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami o rachunkowości, w tym ustalenie należności i zo-
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UCHWAŁA NR XLIII/257/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 28 maja 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu napowietrznej linii
110kV relacji Lubiechnia Wielka – Sulęcin, w gminie Sulęcin
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z 2004r.
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319,
Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413,
z 2010r. Nr 24, poz. 124), w związku z art. 18 ust. 2
pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146, Nr 40, poz. 23), uchwala się, co następuje:

1) planie– należy przez to rozumieć ustalenia planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu napowietrznej linii
110kV relacji Lubiechnia Wielka – Sulęcin, w gminie
Sulęcin.

7) osi linii 110kV- należy przez to rozumieć, pokazaną na rysunku planu, linię ciągłą, stanowiącą
oś projektowanej linii elektroenergetycznej
110kV, z zastrzeżeniem § 28;

2. Integralną częścią planu są:
1) rysunek planu, w skali 1:2 000 - załączniki
Nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu – załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulęcin uchwalonego
uchwałą Nr XXI/165/2000 Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 19 czerwca 2000r. i ze zmianą uchwaloną
uchwałą Nr XVIII/120/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 28 kwietnia 2008r.
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:

2) uchwale- należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Miejskiej w Sulęcinie, o ile
z treści przepisu nie wynika inaczej;
3) terenie- należy przez to rozumieć obszar
o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
4) przeznaczeniu podstawowym– należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
przeważać na terenie wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi;
5) funkcji terenu- należy przez to rozumieć synonim przeznaczenia podstawowego;
6) linii 110kV– należy przez to rozumieć napowietrzną linię elektroenergetyczną 110kV relacji
Lubiechnia Wielka - Sulęcin;

8) korytarz napowietrznej linii 110kV– należy przez
to rozumieć obszar o szerokości 30,00m, po
15,00m od osi linii 110kV pokazanej na rysunku
planu, w obie strony, z zastrzeżeniem § 28;
9) uciążliwości dla środowiska- należy przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające
życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, a zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza,
w tym hałas, wibracje, szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, oraz skażenie gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
§ 4. 1. Przedmiotem planu jest wyznaczenie korytarzy dla przebiegu napowietrznej linii 110kV Lubiechnia Wielka – Sulęcin.
2. Zakres ustaleń planu wynika z uchwały
Nr XVI/108/08 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia
28 lutego 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu napowietrznej linii 110kV.
§ 5. 1. Obszary objęte planem to dwa pasy terenu o szerokości 30,00m i długości łącznej około
9,00km.
2. Obszary, o których mowa w ust. 1, tworzą dwa
pasy terenu, z których jeden przebiega od granicy
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z gminą Ośno Lubuskie do ul. Ignacego Daszyńskiego w Sulęcinie, a drugi od ul. Lipowej w Sulęcinie
do istniejącego głównego punktu zasilania GPZ Sulęcin. Pasy terenu przechodzą przez grunty miejscowości: Długoszyn, Żubrów i Sulęcin.
§ 6. 1. Granice obszarów objętych planem
przedstawiono na rysunkach planu, o którym mowa
w § 1 ust 2 pkt. 1.
2. Linie rozgraniczające terenów korytarza napowietrznej linii 110kV, o którym mowa w § 8, stanowią granice obszarów objętych planem.
§ 7. Zakres ustaleń planu obejmuje:

Poz. 953

2. Linia napowietrzna 110kV jest inwestycją celu
publicznego.
§ 9. Niniejszym planem zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych o powierzchni6,8643ha, na cele
określone w uchwale.
§ 10. Linią ciągłą oznaczono na rysunku linię
rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnych zasadach zagospodarowania, określonych
w niniejszej uchwale.
Rozdział 2
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego.

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania;

§ 11. 1. Na obszarach planu ustala się zakaz lokalizowania zabudowy.

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

2. Ustala się, że zmiany w użytkowaniu terenów
w korytarzu napowietrznym, mogą być prowadzone
wyłącznie za zgodą właściciela linii 110kV.

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

Rozdział 3

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust 4.
DZIAŁ II
Ustalenia szczegółowe.
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania.
§ 8. 1. Na obszarach objętych planem ustala się
podstawowe przeznaczenie: korytarz napowietrznej
linii 110kV, tereny oznaczone na rysunku planu
symbolem 1E i 2E.

§ 12. Na obszarach objętych planem ustala się
następujące warunki przeciwdziałania uciążliwościom dla środowiska, w zakresie oddziaływania linii
110kV:
1) na granicy korytarzy, dopuszczalne poziomy
elekromagnetycznego promieniowania niejonizującego, nie mogą przekraczać poziomów
określonych w przepisach prawa i normach,
w tym składowa elektryczna nie może przekraczać wartości 10kV/m;
2) częstotliwość pola elektromagnetycznego emitowanego przez linię 110kV nie może przekroczyć wartości 50 Hz;
3) oddziaływanie akustyczne linii 110kV nie może
przekraczać wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach prawa, odpowiednio dla danego rodzaju przeznaczenia terenu.
§ 13. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, na obszarach objętych planem należy zapobiegać i przeciwdziałać
zmianom powierzchni ziemi. W tym celu należy nie
dopuszczać do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeźby terenu, poprzez trwałe i niekorzystne przekształcanie ich budowy oraz
poprzez niewłaściwe zbieranie odpadów i odprowadzanie ścieków.
2. Zakazuje się prowadzenia prac, które trwale
i niekorzystnie, naruszają stosunki gruntowo-wodne.
3. Ustalenia ust. 1 nie dotyczą koniecznych
zmian, które wystąpią w czasie budowy linii 110kV.
§ 14. Na obszarach objętych planem zakazuje się
lokalizowania, określonych w przepisach prawa,
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, poza inwestycją ustaloną
w planie.
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Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
§ 15. Ze względu na występowanie stanowisk
archeologicznych, wszelkie prace inwestycyjne należy prowadzić w uzgodnieniu z odpowiednimi służbami ochrony zabytków, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 16. W przypadku odkrycia, przy prowadzeniu
prac budowlanych, przedmiotu co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy
wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 5
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych.
§ 17. Nie ustala się wymagań wynikających
z kształtowania przestrzeni publicznych.
Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy.
§ 18. Ustala się lokalizację słupów linii 110kV
w odległości nie mniejszej niż 10,00 m od krawędzi
skarp, rzek i cieków wodnych oraz w odległości nie
mniejszej niż 5,00m od krawędzi skarp rowów melioracji szczegółowej.
Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych.
§ 19. Na terenach objętych planem brak terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych
na podstawie odrębnych przepisów w tym terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas
ziemnych.
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym.
§ 20. Plan dopuszcza podział lub łączenie istniejących działek, zgodnie z przepisami prawa.
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.
§ 21. Na obszarach objętych planem ustala się
zakaz sadzenia roślinności wysokiej (drzew).
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§ 22. Na obszarach objętych planem, dopuszcza
się utrzymanie dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania. Ponadto dopuszcza się:
1) prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją i eksploatacją linii
110kV;
2) wycinkę drzew;
3) prowadzenie upraw szkółkarskich.
§ 23. Ustala się obowiązek zapewnienia, służbom technicznym, dostępu do słupów linii 110kV,
zgodnie z przepisami prawa.
§ 24. Przy projektowaniu linii 110kV należy
uwzględnić jej oddziaływanie na inne urządzenia
istniejące w sąsiedztwie pasa terenu objętego planem, w szczególności wpływ na urządzenia telekomunikacyjne.
§ 25. 1. Przy przekraczaniu linią 110kV przez cieki wodne, w tym rz. Postomię, rozwiązania techniczne należy uzgodnić z zarządcą cieków.
2. Przy budowie linii 110kV nakazuje się przywrócenie - do stanu pierwotnego - uszkodzonych,
w wyniku prac budowlanych, skarp cieków wodnych.
§ 26. Zakazuje się likwidacji rowów melioracyjnych, w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia
podczas robót ziemnych, ustala się obowiązek
przywrócenia do stanu pierwotnego.
§ 27. Jeżeli podczas wykonywania prac ziemnych zostaną uszkodzone istniejące podziemne
urządzenia melioracyjne, ustala się obowiązek ich
odtworzenia.
§ 28. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, przy projektowaniu linii 110kV dopuszcza się zastosowanie rozwiązań służących zminimalizowaniu wycinki drzew,
w tym przesunięcie linii 110kV w granicach korytarza wyznaczonego planem oraz zastosowanie innych rozwiązań technicznych, w tym słupów
z pionowym układem przewodów fazowych lub słupów nadleśnych.
2. W przypadku przesunięcia osi linii, o którym
mowa w ust. 1, wszystkie uciążliwości i oddziaływania muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
§ 29. Obsługę komunikacyjną napowietrznej linii
110kV ustala się z istniejących dróg oraz poprzez
wyznaczenie na gruntach, odpowiednich służebności, zgodnie z przepisami prawa.
§ 30. Wszystkie kolizje z istniejącą infrastrukturą
techniczną, należy usuwać zgodnie z przepisami
prawa oraz z zachowaniem ustaleń planu, w tym
w szczególności ustala się:
1) nakaz wykonania skrzyżowań linii 110kV z drogami i terenami kolejowymi, zgodnie z przepi-
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sami prawa, w tym o zachowaniu skrajni kolei
i skrajni drogowej;
2) słupy linii realizować poza obszarami kolejowymi oraz pasami drogowymi, w odległościach
wynikających z przepisów prawa lub uzgodnień;
3) nakaz zachowania odległości wymaganych
obowiązującymi przepisami prawa, przy równoległym do dróg przebiegu linii 110kV;
4) nakaz wykonania skrzyżowań linii 110kV z innymi instalacjami podziemnymi i napowietrznymi, po wcześniejszym uzgodnieniu rozwiązań technicznych tych skrzyżowań z właścicielami instalacji i urządzeń, na bazie warunków
technicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów.
§ 31. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Poz. 953
DZIAŁ III
Przepisy końcowe.

§ 32. Z dniem wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu napowietrznej linii 110kV relacji Lubiechnia Wielka – Sulęcin, w gminie Sulęcin, traci moc uchwała
Nr XLIII/350/2002 Rady Miejskiej w Sulęcinie z dnia
5 października 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Sulęcin, obręb Długoszyn, (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2002r. Nr 103, poz. 1267), w granicach obszaru objętego planem.
§ 33. Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.[Podział strony (Orientacja pionowa)
Przewodniczący Rady
Bogdan Furtak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/257/10
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 28 maja 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIII/257/10
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 28 maja 2010r.

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada
Miejska w Sulęcinie, w oparciu o obowiązujące
przepisy, w tym:
ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 88,
poz. 539 z późn. zm.);

ROZSTRZYGNIĘCIE
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
Burmistrz Sulęcina, w ogłoszeniu, jakie ukazało się
w dniu 15 grudnia 2009r. w „Gazecie Lubuskiej”
wyznaczył miejsce i termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu napowietrznej linii 110kV relacji
Lubiechnia Wielka – Sulęcin, w gminie Sulęcin.
W ustawowym terminie wyznaczonym w ww. ogłoszeniu tj. do dnia 1 lutego 2010r., nie wniesiono
żadnych uwag, w związku z tym, Rada Miejska
w Sulęcinie odstępuje od rozstrzygnięcia o sposobie
rozpatrzenia wniesionych uwag.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIII/257/10
Rady Miejskiej w Sulęcinie
z dnia 28 maja 2010r.
Rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych Gminy
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych

Poz. 953, 954

ustawę z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
ustawę z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity z 2006r.
Dz. U. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);
oraz prognozę skutków finansowych uchwalenia
przedmiotowego planu miejscowego i ustalenia
planu, rozstrzyga co następuje:
§ 1. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych, przewidzianych w przedmiotowym planie nie należy do
zadań własnych gminy, dlatego nie obciąży budżetu
gminy Sulęcin.
§ 2. 1. W planie nie ustala się terenów publicznych, których koszty realizacji miałyby w przyszłości
obciążyć Gminę Sulęcin.
2. Kosztami zagospodarowania obszaru objętego planem, zgodnie z jego zapisami, obciążony będzie inwestor.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze95 3
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UCHWAŁA NR LI/485/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 23 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w uchwale Nr IV/24/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 14 lutego 2007r. określającej
stawki opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczania inkasenta na targowisku
tymczasowym przy ul. Sportowej w Słubicach
Na podstawie art. 15, 19 ust. 1 litera a i ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co
następuje:

cach, paragraf 1 pkt. 1a otrzymuje następujące
brzmienie :

§ 1. W uchwale Nr IV/24/07 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 14 lutego 2007r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 18, poz. 269
z dnia 9 grudnia 2002r.) w sprawie określenia stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej
w drodze inkasa i wyznaczania inkasenta na targowisku tymczasowym przy ul. Sportowej w Słubi-

a) za 1m2 powierzchni wykorzystanej do prowadzenia działalności handlowej – 1,40zł dziennie
z tym, że w okresie od dnia 1 lipca 2010r. do czasu przeniesienia się na nowy obiekt bazaru za
1m2 powierzchni wykorzystanej do prowadzenia
działalności handlowej – 1,20zł dziennie”.

„§ 1. 1 Określa się dzienne stawki opłaty targowej na targowisku tymczasowym przy ul. Sportowej w Słubicach:
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 lipca 2010r.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
54
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UCHWAŁA NR V/32/10
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 23 czerwca 2010r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej – obręb Wilkanowo – Rybno II
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica uchwalonego uchwałą
Nr V/13/2000 z dnia 29 czerwca 2000r., uchwala się,
co następuje:
DZIAŁ I
Przepisy ogólne

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania – załącznik Nr 2.
DZIAŁ II
Ustalenia planu
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów
§ 2. 1. Wyznacza się obszary o symbolach na rysunku planu:
1) MN– tereny zabudowy mieszkaniowej,

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej – obręb Wilkanowo – Rybno II, zwany dalej
planem.

2) KD – tereny publicznych dróg dojazdowych,

2. Plan obejmuje tereny o powierzchni łącznej
ok. 1,9ha, w granicach wykazanych na załączniku
graficznym do niniejszej uchwały. Teren ograniczony jest:

4) E – tereny urządzeń elektroenergetycznych.

od północy – terenami leśnymi i rolnymi,
od południa – terenami leśnymi,

3) KDW – tereny dróg wewnętrznych i korytarzy
infrastruktury technicznej,
2. Linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych sposobach zagospodarowania obowiązujące i proponowane wyznaczono na rysunku planu.
Rozdział 2

od zachodu – terenami rolnymi, ogrodów
działkowych i leśnymi,

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

od wschodu – terenami projektowanych
usług i leśnymi.

§ 3. Zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko
wskazanych w przepisach odrębnych, za wyjątkiem
inwestycji celu publicznego.

3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju terenu okolic wsi Wilkanowo w zgodzie z uwarunkowaniami naturalnymi i kulturowymi, uwzględniając
ochronę interesów publicznych, przy jednoczesnej
minimalizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji
działań.
4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu będący załącznikiem graficznym,
w skali 1:1000 - załącznik Nr 1,

§ 4. 1. Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych obiektów budowlanych
- do gruntu na poszczególnych działkach z zachowaniem retencji terenowej oraz zgodnie z przepisami
odrębnymi w zakresie ochrony wód i ziemi przed
zanieczyszczeniami.
2. Wszystkie, wprowadzone niniejszą uchwałą
ustalenia muszą uwzględniać, w trakcie realizacji
zamierzeń, zasady przeciwpożarowego zaopatrzenia
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wodnego z drogami dojazdowymi dla pojazdów
pożarniczych.

dowy osiedla Cegielnia, położonego w obrębie miasta Zielona Góra.

§ 5. Ustala się dopuszczalne poziomy hałasu
w środowisku powodowane przez poszczególne
grupy hałasu, w tym drogowego, zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.

2. Na pokrycia dachów projektowanych obiektów budowlanych należy stosować dachówkę lub
inne materiały dachówkopodobne, w odcieniach
brązu, czerwieni i grafitu. Nie dopuszcza się dla dachów kolorów: zielonego, niebieskiego, fioletowego
itp.

§ 6. Wprowadzanie wszelkich zanieczyszczeń do
środowiska naturalnego musi odbywać się na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Uciążliwości i szkodliwości wywołane przez działalności
związane z przeznaczeniem obszarów, w zakresie
emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do wód, powietrza, hałasu i wibracji, promieniowania szkodliwego dla ludzi i środowiska, w tym powstawania
odpadów, wymagają stosowania urządzeń mających na celu eliminowanie lub ograniczanie uciążliwości oraz zachowania parametrów określonych
w przepisach odrębnych, zapewniających ochronę
zabudowy mieszkaniowej, a także środowiska na
terenach sąsiadujących.
§ 7. 1. Kto w trakcie prac ziemnych dokona odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt, jest
obowiązany powiadomić o tym niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a jeżeli nie
jest to możliwe – Wójta Gminy Świdnica.
2. Na terenach objętych obszarem chronionego
krajobrazu należy przestrzegać zasad gospodarowania określonych w przepisach odrębnych.
§ 8. Zaleca się, aby realizacja ustaleń niniejszej
uchwały została poprzedzona szczegółowym rozpoznaniem warunków geologiczno-inżynierskich ze
szczególnym uwzględnieniem stref rozluźnienia
gruntu, powstałych w wyniku prowadzonej i zaniechanej działalności górniczej.
Rozdział 3
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 9. 1. Kto w trakcie robót budowlanych lub
ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3. Ustala się pastelową kolorystykę elewacji,
z wyłączeniem kolorów fioletowego i niebieskiego.
Nie dopuszcza się wykończenia zewnętrznego elewacji budynków materiałami typu siding.
4. Ogrodzenia działek budowlanych muszą być
wykonane jako ażurowe z prześwitem minimum
70%. Wysokość ogrodzenia frontu działki nie może
przekraczać 1,50m. Jako pełne ogrodzenia dopuszcza się jedynie żywopłoty oraz inne ogrodzenia roślinne.
5. Zakazuje się stosowania ogrodzeń z powtarzalnych elementów betonowych.
§ 11. Ustala się obowiązek parkowania pojazdów
w obrębie własnej nieruchomości. Dla terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolem MN należy przewidzieć minimum dwa miejsca postojowe,
w tym garaż.
§ 12. Realizacja ustaleń planu musi uwzględniać
potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
Rozdział 5
Kształtowanie przestrzeni publicznej
§ 13. 1. Plan wyznacza na cele publiczne tereny:
1) publicznych dróg dojazdowych,
2) przeznaczone na cele infrastruktury technicznej,
3) dróg wewnętrznych i korytarzy infrastruktury
technicznej.
2. Na terenach przeznaczonych na cele publiczne:
1) zabrania się lokalizowania tymczasowych
obiektów usługowo-handlowych oraz reklam,
2) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń technicznych i infrastruktury technicznej – zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli
nie jest to możliwe, Wójta Gminy Świdnica.
Wójt jest obowiązany niezwłocznie, nie dłużej
niż w terminie 3 dni, przekazać wojewódzkiemu
konserwatorowi zabytków przyjęte zawiadomienie.

3) na terenach publicznych dróg dojazdowych
dopuszcza się realizację obiektów małej architektury związanych z funkcją drogi.

Rozdział 4

§ 14. 1. Ustala się minimalną powierzchnię nowo
wydzielanej działki budowlanej dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN na 250m2.

Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 10. 1. Projektowana zabudowa formą, gabarytami i materiałami użytymi do wykończenia zewnętrznego musi nawiązywać do charakteru zabu-

Rozdział 6
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

2. Ustala się minimalne wymiary działki przeznaczonej pod lokalizację stacji transformatorowych:
1) słupowych na 3x3m,
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2) kompaktowych na 5x6m.
3. Ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy działki budowlanej dla terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolem MN na 35%.
4. Ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN na 60%.
§ 15. 1. Wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, tj. linia, której nie może przekroczyć płaszczyzna pionowa stanowiąca zewnętrzną ścianę budynku tworzącą elewację tego budynku. Przebieg
linii zabudowy musi być zgodny z rysunkiem planu.
Wymiary podano w metrach.
2. Linie zabudowy nie wykazane muszą być
zgodne z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
3. Dopuszcza się, poza wyznaczonymi liniami
zabudowy, budowę ogrodzeń oraz urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 16. 1. Obowiązujące i proponowane linie podziału wewnętrznego wyznaczono na rysunku planu.
2. W zakresie wyznaczonych proponowanych linii podziału wewnętrznego należy zachować układ
podziału na działki budowlane, przedstawiony na
rysunku planu.
Rozdział 7
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości
§ 17. 1. Na terenie objętym ustaleniami planu
nie dopuszcza się dokonywania jakichkolwiek podziałów działek budowlanych, za wyjątkiem określonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnych
funkcjach oraz zgodnymi z ustaleniami planu
i przepisami szczególnymi.
2. Podział poszczególnych terenów na działki
budowlane musi być poprzedzony wydzieleniem
niezbędnych terenów dla realizacji urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacji.
3. Uznaje się za celowe i dopuszcza się likwidację części istniejących granic nieruchomości wykazanych na rysunku planu, w ramach polepszenia
warunków zagospodarowania działki budowlanej,
realizacji inwestycji układu komunikacji kołowej oraz
realizacji innych ustaleń planu.
4. Ustala się maksymalną szerokość frontu działki budowlanej dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN na 12m.
Rozdział 8
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
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3) nie dopuszcza się realizacji budynków gospodarczych,
4) zakazuje się lokalizacji
w budynku mieszkalnym,

funkcji

usługowej

5) ustala się maksymalną wysokość zabudowy
dwie kondygnacje nadziemne – parter i użytkowe poddasze, tj. 5m od najniżej położonego
narożnika budynku do najwyższego gzymsu/
okapu i 9m do kalenicy dachu, dopuszcza się
podpiwniczenie,
6) należy stosować dachy dwuspadowe, spadki
połaci głównych 30º-50º. W przypadku realizacji
zabudowy szeregowej pokrycie dachów musi
być jednorodne dla całego szeregu zabudowy.
Dopuszcza się realizację lukarn i wykuszy.
2. E – tereny urządzeń elektroenergetycznych:
1) ustala się dojazd do terenu publiczną drogą dojazdową o symbolu na rysunku planu KD.
Rozdział 9
Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 19. 1. Skrzyżowania z urządzeniami infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej należy wykonać na warunkach i w uzgodnieniu z zarządcami
poszczególnych sieci.
2. Wszelkie urządzenia infrastruktury technicznej,
w tym telekomunikacji, zaleca się lokalizować
w liniach rozgraniczających tereny dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych.
3. W trakcie realizacji zamierzeń inwestycyjnych
należy zachować odległości podstawowe projektowanych obiektów od istniejących sieci infrastruktury
elektroenergetycznej, gazowej, wodnej, kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej - zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Dopuszcza się, za zgodą zarządcy sieci
zmniejszenie tych odległości.
4. Obowiązuje zakaz nasadzeń drzew i krzewów
na trasach przebiegu projektowanych i istniejących
sieci infrastruktury technicznej – zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Dopuszcza się przełożenie i przebudowę, kablowanie istniejących sieci infrastruktury technicznej
za zgodą zarządców poszczególnych sieci.
6. Do ogrzewania budynków zaleca się stosowanie ekologicznych źródeł energii.
§ 20. 1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną
ze stacji transformatorowej, na warunkach zarządcy
sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1) ustala się dojazd do terenu publicznymi drogami dojazdowymi o symbolu na rysunku planu KD i drogami wewnętrznymi o symbolu na
rysunku planu KDW,

2. Dla zasilania nowoprojektowanych obiektów
dopuszcza się realizację stacji transformatorowych
w ilości zabezpieczającej potrzeby. Dopuszcza się
lokalizację stacji kompaktowych, wolnostojących,
dostosowanych do zasilania liniami kablowymi lub
stacji słupowych o mocy według potrzeb.

2) w obszarze jednej działki budowlanej dopuszcza się lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej,

3. Pod projektowane stacje transformatorowe
należy wydzielać działki o wymiarach wskazanych
w § 14 ust. 2 niniejszej uchwały, przylegające do
drogi, z zapewnionym dojazdem do obiektu drogą

§ 18. 1. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej:
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utwardzoną o szerokości minimum 3,5 m, dopuszcza się zmniejszenie działki za zgodą zarządcy sieci.
4. Projektowane linie elektroenergetyczne przewiduje się jako kablowe.
5. Obowiązuje zakaz zabudowy i nasadzeń drzew
i krzewów na trasach przebiegu istniejących
i projektowanych linii elektroenergetycznych oraz
w obrębie strefy ograniczonego użytkowania istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej.
§ 21. 1. Wyznacza się tereny układu komunikacyjnego, na który składają się tereny o symbolu:
1) KD1 – tereny publicznych dróg dojazdowych
istniejących, pozostawia się w istniejących liniach rozgraniczających, ustala się minimalną
szerokość jezdni 5m,
2) KD2 – tereny publicznych dróg dojazdowych
projektowanych, ustala się szerokość w liniach
rozgraniczających 10m, ustala się minimalną
szerokość jezdni 5m,
3) KDW1 – tereny dróg wewnętrznych i korytarza
infrastruktury technicznej, o nawierzchni gruntowej lub żwirowej wielowarstwowej, o przebiegu i szerokości w liniach rozgraniczających
zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej
uchwały.,
4) KDW2 – tereny dróg wewnętrznych i korytarza
infrastruktury technicznej, ustala się szerokość
w liniach rozgraniczających 10m, ustala się minimalną szerokość jezdni 5m.
2. W liniach rozgraniczających drogi dojazdowe
i wewnętrzne dopuszcza się budowę infrastruktury
technicznej, w tym oświetlenie, chodników, ścieżek
rowerowych oraz urządzeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
§ 22. 1. Odpady stałe należy gromadzić w pojemnikach na każdej posesji. Wywóz odpadów należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Docelowo należy wprowadzić segregację odpadów stałych w celu zastosowania recyklingu.
§ 23. Sieć telekomunikacyjną – linie kablowe –
zaleca się prowadzić wzdłuż ciągów komunikacji
kołowej i pieszej.
§ 24. 1. Dostawę wody do projektowanych
obiektów dopuszcza się prowadzić z systemu wodociągowego miasta Zielona Góra lub z ujęcia wody
zlokalizowanego na terenie ogrodów działkowych
„Wiarus”.
2. Na sieciach wodociągowych należy zamontować nadziemne hydranty przeciwpożarowe, zgodnie
z przepisami odrębnymi.

Poz. 955

§ 25. 1. Ustala się odprowadzenie ścieków poprzez projektowany system kanalizacji sanitarnej
z włączeniem docelowo do istniejącego kolektora
głównego na działce Nr ewidencyjny 847/1.
2. Nie dopuszcza się stosowania przydomowych
oczyszczalni ścieków.
3. Odprowadzenie wód opadowych z terenów,
na których może dojść do ich zanieczyszczenia, musi
się odbywać zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 26. Dostawę gazu należy prowadzić z sieci gazowej średniego ciśnienia na warunkach zarządcy
sieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 10
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie
i użytkowanie terenu
§ 27. 1. Obszary, dla których plan ustala inne
przeznaczenie niż istniejące, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały.
2. Na terenach, dla których plan przewiduje inne
niż dotychczasowe użytkowanie mogą być budowane obiekty tymczasowe, jeżeli ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykorzystania gruntów
lub obiekty, które będą mogły być adaptowane do
przyszłego, zgodnego z planem, użytkowania. Lokalizacja tych obiektów winna odbywać się zgodnie
z niniejszymi ustaleniami.
Rozdział 11
Stawki procentowe
§ 28. Ustala się 30%-ową stawkę, służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
DZIAŁ III
Przepisy końcowe
§ 29. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Świdnica
Nr VIII/35/05 z dnia 23 września 2005r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz terenów rekreacyjnych Wilkanowo - Rybno II w zakresie sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwały.
§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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Rady Gminy Świdnica
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a) finansowane przez gminę:

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr V/32/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 23 czerwca 2010r.

budowa wodociągu gminnego,
budowa sieci kanalizacji sanitarnej,
budowa gminnych dróg dojazdowych,

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.) i art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy
z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r. Nr 249, poz. 2104), uchwała Rady Gminy
Świdnica Nr III/25/04 z dnia 9 czerwca 2004r.w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Świdnica, Nr VII/31/05 z dnia 29 sierpnia 2005r.
w sprawie zmian do uchwały Rady Gminy Świdnica
Nr III/25/04, Nr II/16/09 z dnia 20 marca 2009r
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/31/05 Rady Gminy
Świdnica z dnia 29 sierpnia 2005r dotyczącej przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica,
Nr I/3/10 z dnia 25 stycznia 2010r. w sprawie zmiany
uchwały Nr II/16/09 z dnia 20 marca 2009r.dotyczącej
przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Świdnica. Rada Gminy Świdnica rozstrzyga, co następuje:
1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy są:

b) finansowane przez inwestora zewnętrznego:
budowa sieci gazowej,
budowa sieci energetycznej.
2. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych
gminy i finansowanych przez Gminę, wymienionych
w pkt. 1 „a”, odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, z terminem realizacji po 2020
roku. Wcześniejsza realizacja tej infrastruktury, będzie możliwa jedynie w przypadku jej sfinansowania, za odrębnym porozumieniem, przez inwestora
zewnętrznego. Porozumienie musi określać wzajemne obowiązki stron porozumienia, jego przedmiot i sposób rozliczeń finansowych.
3. Określa się zasady finansowania wymienionych inwestycji należących do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,
z możliwością wykorzystania środków z:
a) budżetu gminy, zgodnie z uchwałą budżetową,
b) kredytów i pożyczek,
c) obligacji komunalnych,
d) udziału inwestorów zewnętrznych, w oparciu
o odrębne porozumienia.
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UCHWAŁA NR XXXVII/243/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie zmian do uchwały Nr XXXIII/190/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009
roku dotyczącej wyznaczenia inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i opłat
od posiadania psów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia
Na podstawie art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku
o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r.
Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Do uchwały Nr XXXIII/190/09 Rady Miejskiej
w Nowym Miasteczku z dnia 3 grudnia 2009 roku
wprowadza się następujące zmiany:

2) pkt 5 „Miłaków: Górska - Rabczewska Beata”
i wpisuje się „Miłaków: Wilimberg Ireneusz”
3) pkt 8 „Żuków: Ziubryniewicz Andrzej” i wpisuje
się „Żuków: Sawicki Zygmunt”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
wyborów sołtysów.
Przewodnicząca Rady
Joanna Zawiślak-Mendaluk

1. W § 2 ust. 1 ww. uchwały wykreśla się:
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1) pkt 4 „Nieciecz: Chorążyczewski Stanisław”
i wpisuje się „Nieciecz: Sojka Zbigniew”
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UCHWAŁA NR LXXVII/1195/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 30 czerwca 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach
publicznych w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b, art. 13f
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19 z 2007r., poz. 115 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

3. Zmianie ulega Rozdział III pkt 3, który otrzymuje
brzmienie:
„3) Dowód stwierdzający uiszczenie opłaty za
parkowanie (bilet parkingowy, abonament, winieta parkingowa) lub dokument upoważniający
do bezpłatnego parkowania (karta parkingowa,
karta specjalna), należy umieścić za przednią
szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób
nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego
odczytanie. Umieszczenie ich w miejscu niewidocznym lub w sposób uniemożliwiający bezpośredni odczyt z zewnątrz będzie traktowane jako
postój nieopłacony”.

§ 1. W załączniku Nr 3 do uchwały
Nr LXV/1021/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 25 listopada 2009r. Regulamin Płatnego Parkowania Rozdział wprowadza się następujące zmiany:
1. W Rozdziale I „Przepisy wprowadzające” dodaje
się ppkt 12 i 13, które otrzymują brzmienie:
„12) moBILET – system rozliczania rzeczywistego czasu parkowania w Strefie Płatnego Parkowania za pomocą telefonu komórkowego oraz
technologii GPRS.”
„13) winieta parkingowa – dokument potwierdzający korzystanie z systemu moBILET”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. W Rozdziale III „Realizacja opłat w SPP” w pkt 2
dodaje się ppkt c w brzmieniu:

Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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„c) korzystanie z systemu moBILET.”
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UCHWAŁA NR LXXVII/1196/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 30 czerwca 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi przewozowe lokalnego
transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001
o cenach1 (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), art. 34a
ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo
przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
Nr LXV/1020/2009 z dnia 25 listopada 2009 roku
w sprawie opłat, zwolnień i ulg w opłatach za usługi
przewozowe lokalnego transportu zbiorowego miasta Gorzowa Wlkp., zmianie ulega § 5, który otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Na liniach zbiorowej komunikacji miejskiej
ważne są bilety z nadrukiem "MZK Gorzów
Wlkp." oraz bilety wyświetlane na ekranie tele-

fonu komórkowego, na którym widoczne jest
przesuwające się logo MZK Gorzów Wlkp.
z zastrzeżeniem § 3 ust. 1 lit. o.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
95 8
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UCHWAŁA NR XLIII/234/10
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie: zmiany do uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy Nowa Sól w sprawie wyznaczenia
inkasentów do poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie
wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002 Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W § 2 ust. 1 w tabeli poz. 13 wyżej wymienionej uchwały wprowadza się następującą zmianę:
skreśla się "Przyborów: Grażyna Kasperska - 5,0%".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała XXXV/189/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 23 października 2009r. w sprawie zmiany do uchwały Nr XXIX/141/08 Rady Gminy
Nowa Sól w sprawie wyznaczenia inkasentów do
poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego, opłaty targowej oraz ustalenie wysokości
wynagrodzenia za inkaso.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
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POROZUMIENIE
z dnia 28 maja 2010r.
Zawarte w Nowym Tomyślu.
Powiat Nowotomyski reprezentowany przez Zarząd
w osobach:
1. Andrzeja Wilkońskiego – Starostę Nowotomyskiego,
2. Józefa Asta – Wicestarostę Nowotomyskiego
oraz
Powiat Międzyrzecki reprezentowany przez Zarząd
w osobach:
1. Grzegorza Gabryelskiego – Starostę Międzyrzeckiego,
2. Remigiusza Lorenza – Wicestarostę Międzyrzeckiego zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Powiat Międzyrzecki oświadcza, że na jego
terenie działa Społeczna Straż Rybacka, utworzona
przez Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu
w Gorzowie Wlkp. za zgodą Rady Powiatu Międzyrzeckiego udzielonej w trybie art. 24 ust. 1 ustawy
z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471) w celu realizacji
zadań wynikających z tej ustawy.
2. Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz na podstawie
uchwał
Rady
Powiatu
Nowotomyskiego
Nr XXXII/243/10 z dnia 28 kwietnia 2010r. i Rady
Powiatu Międzyrzeckiego Nr XXXIX/268/09 z dnia
30 grudnia 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia
o powierzeniu prowadzenia zadania publicznego
Powiat Nowotomyski przekazuje, a Powiat Międzyrzecki przejmuje prowadzenie zadania publicznego
polegającego na dokonaniu zmiany w regulaminie
Społecznej Straży Rybackiej, o której mowa
w ust. 1 pozwalającej na prowadzenie działań Straży
Rybackiej także na obszarach jezior: Proboszczowskiego, Głębokiego, Pszczewskiego (Silna Duża)

i Trzy Tonie położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego w gminie Miedzichowo, a administrowanych przez Polski Związek Wędkarski Zarząd
Okręgu w Gorzowie Wlkp.
3. W celu realizacji ust. 2 porozumienia Zarząd
Powiatu Międzyrzeckiego zobowiązuje się złożyć
w możliwie najkrótszym terminie wniosek o podjęcie przez Radę Powiatu Międzyrzeckiego, w trybie
art. 24 ust. 1 i 1a ustawy powołanej w ust. 1, uchwały o zmianie regulaminu Straży Rybackiej rozszerzającej jej uprawnienia do działania na obszarach jezior: Proboszczowskiego, Głębokiego, Pszczewskiego (Silna Duża) i Trzy Tonie położonych na terenie
Powiatu Nowotomyskiego.
§ 2. Porozumienie nie powoduje żadnych zobowiązań pieniężnych ze strony Powiatu Nowotomyskiego i Powiatu Międzyrzeckiego.
§ 3. Porozumienie zostanie skierowane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego przez Starostę Nowotomyskiego,
a Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
przez Starostę Międzyrzeckiego niezwłocznie po
podpisaniu.
§ 4. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony.
Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia złożonego na
koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego
okres wypowiedzenia.
§ 5. W okresie wypowiedzenia każda ze stron jest
obowiązana podjąć niezbędne czynności uchylające
rozszerzone uprawnienia Straży Rybackiej do działania na obszarach jezior: Proboszczowskiego, Głębokiego, Pszczewskiego (Silna Duża) i Trzy Tonie
położonych na terenie Powiatu Nowotomyskiego,
określone w § 1 ust. 3 Porozumienia ze skutkiem na
ostatni dzień obowiązywania Porozumienia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 70

– 4847 –

§ 6. Zmiany niniejszego porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.

Poz. 960

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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