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ZARZĄDZENIE NR 22/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 14 czerwca 2011r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody Bażantarnia
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr. 151, poz. 1220 z późn. zm.1)) zarzņdza siň, co nastňpuje:
§ 1. W zarzņdzeniu Nr 32/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody Bażantarnia (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 124,

poz. 1982 z 30 grudnia 2010r.) wprowadza siň nastňpujņce zmiany:
1) § 5. otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Cały obszar rezerwatu podlega ochronie
czynnej.”
2) § 6.2. otrzymuje brzmienie:
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„§ 6. 2. Określenie działań ochronnych na obszarze ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań zawiera załņcznik
Nr 2”
3) § 7.1. otrzymuje brzmienie:
„§ 7. 1. Obszary i miejsca udostňpniane dla
celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych,
rekreacyjnych, sportowych:
1) obszar rezerwatu w całości udostňpnia siň do
celów naukowych. Przed wstňpem na teren
rezerwatu przyrody należy poinformowań
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wlkp.;
2) dla celów edukacyjnych, turystycznych
i rekreacyjnych (poruszanie siň pieszo w formie

Poz. 1329
zorganizowanych grup) udostňpnia siň drogi
leśne w rezerwacie;
3) terenu rezerwatu nie udostňpnia siň dla celów
sportowych.”

§ 2. Zarzņdzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
_______________________________________
1)

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119,
poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 22/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z dnia 14 czerwca 2011r.
pow. [ha]
12,95

Oddz, pododdz.
Czňśń 269b,
269f, g,h,j

2,34

269a

0,35

Czňśń 269b

0,67

269c

0,73

269d

0,52

269i

Rodzaj ochrony

Bieżņce usuwanie śmieci

czynna

13 17

Zakres działań.

Usunņń robiniň akacjowņ i dņb czerwony, powstałe luki uzupełniń dňbem szypułkowym; usuwań
śmieci
W kňpie modrzewia (0,35ha) wykonań ciecia przerzedzajņce i podsadziń grabem, w dalszej perspektywie usunņń resztň modrzewia; usuwań
śmieci
Usunņń robiniň akacjowņ; usuwań śmieci
Powierzchniň ogrodziń i odnowiń dňbem bezszypułkowym, fragmenty modrzewia podsadziń bukiem, modrzew usunņń w miarň uzyskania zadowalajņcych efektów odnowienia; usuwań śmieci
Usunņń robiniň akacjowņ, przerzedziń podszyt
(kruszyna pospolita), powierzchniň podsadziń
grabem; usuwań śmieci
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ZARZĄDZENIE NR 23/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 14 czerwca 2011r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody Mesze
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.1)) zarzņdza siň, co nastňpuje:
§ 1. W zarzņdzeniu Nr 26/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 października 2010r. w sprawie
ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody
Mesze (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 103,
poz. 1539 z 1 grudnia 2010r.) wprowadza siň nastňpujņce zmiany:

„1) Obszar rezerwatu udostňpnia siň do celów
naukowych i edukacyjnych. Przed wstňpem na
teren rezerwatu przyrody należy obowiņzkowo
poinformowań o tym fakcie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.”;
4) § 9. otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Wprowadza siň nastňpujņce ustalenia do
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kolsko, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województwa lubuskiego dotyczņce eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnňtrznych:

1) § 4. otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Identyfikacja oraz określenie sposobów
eliminacji lub ograniczania istniejņcych i potencjalnych zagrożeń wewnňtrznych i zewnňtrznych
oraz ich skutków przedstawia tabela, stanowiņca
załņcznik Nr 1 do zarzņdzenia”.

1) uwzglňdniń lokalizacjň i zasady ochrony rezerwatu we wszelkich procedurach lokalizacji
i oddziaływania na środowisko przedsiňwziňń
i zamierzeń inwestycyjnych;

2) § 6. otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Na terenie rezerwatu planuje siň
działania ochronne majņce na celu zahamowanie nadmiernej eutrofizacji jeziora, przywrócenie dogodnych warunków bytowych dla
zbiorowisk ramienic, renaturyzacjň zniekształconych ekosystemów leśnych, ograniczenie
antropopresji. Określenie działań ochronnych na
obszarze ochrony czynnej, z podaniem ich
rodzaju, zakresu i lokalizacji, przedstawia tabela
stanowiņca załņcznik Nr 2 do zarzņdzenia.
2. Typy ekosystemów, zagrożenia wewnňtrzne
i zewnňtrzne oraz zaplanowane sposoby ich eliminacji lub ograniczenia oraz podział na działki
ewidencyjne przedstawiajņ mapy, stanowiņce
załņcznik Nr 3 do zarzņdzenia.”;
3) w § 7. pkt 1 otrzymuje brzmienie:

2) zmiany przeznaczenia terenu w czňści dotyczņcej rezerwatu przyrody „Mesze” mogņca
mień negatywny wpływ na cele ochrony wymaga uzgodnienia z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.”
§ 2. Zarzņdzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
______________________________________
1)

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz.U. Nr 157,
poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119,
poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170.

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 70

– 6668 –

Poz. 1330

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 23/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z dnia 14 czerwca 2011r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.
Identyfikacja zagrożenia

Nadmierna eutrofizacja jeziora
Pinetyzacja
Borowacenie
Neofityzacja

Antropopresja
Nadmierna eutrofizacja jeziora

Sposób eliminacji lub minimalizacji zagrożenia
Zagrożenia wewnętrzne
Zarybianie zbiornika rybami drapieżnymi, głównie Karaś
pospolity kroczek 30 – 80g, Lin kroczek 30 – 100g, Sandacz narybek jesienny 20 – 80g
Wprowadzanie na zasadzie podsadzeń pożņdanych gatunków drzew liściastych
Przebudowa drzewostanu robinii akacjowej,
w kierunku zgodnym z siedliskiem. Wprowadzanie dňba
szypułkowego na wyciňtych powierzchniach gniazdowych.
Zagrożenia zewnętrzne
Egzekwowanie zakazów obowiņzujņcych w rezerwacie
(ograniczenie kłusownictwa, nielegalnych kņpielisk)
Monitorowanie dopływu biogenów do jeziora

Rezerwat przyrody „Mesze” położony jest na obszarze Natura 2000 PLB 300011 „Pojezierze Sławskie”.

Lp

1.
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Cele
działań ochronnych

Działania ochronne,
obszar wdrożenia,
podmiot odpowiedzialny
za wykonanie

Antropopresja (rekreacja i aktywnośń turystyczna)

Zorganizowany
i zrównoważony
rozwój turystyki

Wyznaczenie obszarów do
aktywności rekreacyjnej
wraz stworzeniem
infrastruktury turystycznej
(wytyczone ciņgi piesze,
tablice informacyjne,
miejsca biwakowe)

Nadmierna eutrofizacja jeziora

Odciňcie dopływu
wód zawierajņcych
wysokie stňżenie
pierwiastków
biogennych

W uprawie pól stosowań
specjalne zabiegi
agrotechniczne
ograniczajņce spływ wód
z pól uprawnych

Identyfikacja
istniejących i potencjalnych zagrożeń
siedlisk, gatunków roślin i zwierząt

Dziennik Urzňdowy
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ZARZĄDZENIE NR 24/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 14 czerwca 2011r.
o zmianie Rozporządzenia Nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie uznania za
rezerwat przyrody
Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm1)) zarzņdza siň, co nastňpuje:
§ 1. 1. W rozporzņdzeniu Nr 21 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie uznania
za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Województw Lubuskiego Nr 31, poz. 650),
1) § 1. Otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Uznaje siň za rezerwat przyrody obszar mało zmienionych siedlisk roślin ciepłolubnych pod
nazwņ „Gorzowskie Murawy” o powierzchni
78,3106ha, położonych w granicach administracyjnych miasta Gorzowa Wielkopolskiego”.
2) § 2. otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W skład rezerwatu przyrody wchodzņ działki o numerach ewidencyjnych miasta Gorzowa
Wielkopolskiego: 187/58 – 18,6638ha, 187/61 –
0,4682ha, 582/12 – 0,1171ha, 582/14 – 1,4109ha,

360/14 – 29,1659ha, 360/85 – 8,1230ha, 360/88 –
18,6296ha, 189/2 – 1,7321ha”.
3) § 5. Otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Nadzór nad rezerwatem przyrody, którym
mowa w § 1., sprawuje Regionalny Konserwator
Przyrody”.
§ 2. Zarzņdzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego2).
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
_____________________________________________
1)

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119,
poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170.
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ZARZĄDZENIE NR 25/2011
REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 14 czerwca 2011r.
w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowa Góra”
Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.1)) zarzņdza siň, co nastňpuje:

2) zachowanie siedlisk przyrodniczych wymagajņcych ochrony w formie wyznaczonych
obszarów Natura 2000: kwaśne buczyny – 9110,
ciepłolubne dņbrowy 91I0;

§ 1. Ustanawia siň plan ochrony dla rezerwatu
przyrody „Bukowa Góra", zwanego dalej „rezerwatem”.

3) umożliwienie spontanicznego unaturalniania
siň ekosystemów i odtwarzania siň zasobów
rozkładajņcego siň drewna;

§ 2. 1. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie
ze wzglňdów naukowych i dydaktycznych drzewostanu zbliżonego do naturalnego, porastajņcego
strome zbocze krawňdzi doliny Odry.

4) ochrona wartości kulturowych;

2. Przyrodniczymi i społecznymi uwarunkowaniami realizacji celu, o którym mowa w ust. 1 sņ:
1) położenie rezerwatu w granicach sieci Natura
2000 PLH 080014 „Nowosolska Dolina Odry”
i PLB 080004 „Dolina Środkowej Odry”;

5) zachowanie szaty roślinnej zbocza i wykonywanie zabiegów ochronnych w sposób nie
powodujņcych jego erozji;
6) szlak turystyczny przebiegajņcy drogņ wzdłuż
rezerwatu.
§ 3. Identyfikacjň oraz określenie sposobów
eliminacji lub ograniczania istniejņcych i poten-
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cjalnych zagrożeń wewnňtrznych i zewnňtrznych
oraz ich skutków określa załņcznik Nr 1 do
zarzņdzenia.
§ 4. Obszar rezerwatu objňty jest ochronņ
czynnņ.
§ 5. Określenie działań ochronnych na obszarach
ochrony czynnej, z podaniem rodzaju, zakresu
i lokalizacji tych działań określa załņcznik Nr 2 do
zarzņdzenia.
§ 6. Wskazanie obszarów i miejsc udostňpniania
dla celów naukowych, edukacyjnych i turystycznych
oraz określenie sposobów ich udostňpniania określa
załņcznik Nr 3 do zarzņdzenia.
§ 7. Wprowadza siň nastňpujņce ustalenia do
studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, na terenie której znajduje siň rezerwat, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania
przestrzennego województwa lubuskiego dotyczņce
eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zewnňtrznych:

1)

Poz. 1332
na działkach przyległych do rezerwatu nie należy projektowań i lokalizowań żadnych obiektów inwestycyjnych uciņżliwych dla środowiska
przyrodniczego;

2) uwzglňdniń lokalizacjň i zasady ochrony rezerwatu we wszelkich procedurach lokalizacji i oddziaływania na środowisko przedsiňwziňń i zamierzeń inwestycyjnych.
§ 8. Zarzņdzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Gorzowie Wielkopolskim
Jan Rydzanicz
________________________________________________
1)

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119,
poz. 804 oraz z 2011r. Nr 34, poz. 170.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 25/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z dnia 14 czerwca 2011r.
Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków.

Lp.

1.

2.
3.
4.

Identyfikacja zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Zarastanie otwartych płatów z roślinnościņ ciepłolubnņ
w oddziale 200 a.
Ekspansja robinii akacjowej i jesiona pensylwańskiego
w płat roślinności ciepłolubnej.
Kradzieże drewna uszczuplajņce zasoby martwego
i rozkładajņcego siň drzewa.
Huraganowe wiatry wywalajņce.

Sposób eliminacji lub ograniczenia
istniejących i potencjalnych zagrożeń
wewnętrznych i zewnętrznych
oraz ich skutków
Przerzedzenie drzewostanu i utrzymywanie
zwarcia przerywanego, odnowienie sztuczne w przypadku braku odnowienia naturalnego.
Usuwanie pojawiajņcych siň neofitów.
Działania prewencyjne.
Eliminacja i minimalizacja niemożliwa.

Rezerwat „Bukowa Góra” położony jest na obszarze Natura 2000 PLH 080014 „Nowosolska Dolina Odry”
i PLB 080004 „Dolina Środkowej Odry”.

Lp.

Identyfikacja
istniejących i potencjalnych
zagrożeń siedlisk, gatunków roślin
i zwierząt

Cele działań ochronnych

1.

Zarastanie otwartych płatów
z roślinnościņ ciepłolubnņ
w oddziale 200 a.

Celem jest zachowanie struktury
fitocenozy umożliwiajņcej byt
gatunków ciepłolubnych.

Działania ochronne,
obszar wdrożenia,
podmiot odpowiedzialny
za wykonanie
Przerzedzenie drzewostanu
i utrzymywanie zwarcia
przerywanego.
Nadleśnictwo Przytok
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Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 25/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z dnia 14 czerwca 2011r.
Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań.

Lp.

1.

2.

Rodzaj działań
ochronnych

Ochrona czynna

Ochrona czynna

Lokalizacja
działań
ochronnych
(pow. w ha)

Zakres działań ochronnych
Celem jest zachowanie struktury fitocenozy umożliwiajņcej byt
gatunków ciepłolubnych. Ciňcia w warstwie drzewostanu
i podszytu utrzymujņce zwarcie tych warstw na poziomie poniżej 40 %. Zabieg należy wykonywań co 5 lat. Ciňcia wykonywań w sposób minimalizujņcy erozjň zbocza. W pierwszej kolejności powinny byń usuwane neofity: robinia akacjowa, jesion pensylwański aż do całkowitej eliminacji.
Celem jest zachowanie i umożliwienie spontanicznego unaturalniania siň kwaśnej buczyny – naturalnych procesów przyrodniczych, poprzez stwarzanie odpowiednich warunków dla
wzrostu i rozwoju umożliwiajņcych powstanie kolejnego pokolenia drzewostanu.

Ekochora 1,
oddz. 200a
2,00 ha

Ekochora 2
oddz. 200 b,
200 c, 200 d,
200 f, 200 g
7,80 ha

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 25/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z dnia 14 czerwca 2011r.
Wskazanie obszarów i miejsc udostępnionych dla celów naukowych, edukacyjnych.
Lp.

Cel udostępnienia

Obszar lub miejsca
udostępnienia

Sposób udostępnienia

1.

Badania naukowe

Cały obszar rezerwatu

Po wcześniejszym poinformowaniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.

2.

Turystyka piesza,
rowerowa i na
nartach

Droga leśna u podnóża
zbocza wzdłuż rezerwatu przyrody

Bez ograniczeń
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Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 25/2011
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.
z dnia 14 czerwca 2011r.
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UCHWAŁA NR V/31/11
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 10 marca 2011r.
w sprawie nadania imienia Józefa Chłopeckiego dla mostu łączącego ulice Kolejową i Parkową w Jasieniu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (tj. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) uchwala siň, co nastňpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Jasienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjňcia.

§ 1. Na wniosek PTTK Koło „Włóczňga” w Jasieniu nadaje siň dla mostu łņczņcego ulicň Kolejowņ
z ulicņ Parkowņ w Jasieniu imiň Józefa Chłopeckiego.

Przewodniczņcy Rady
Zbigniew Walczak

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/38/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 10 maja 2011r.
w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1
i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 34
ust. 6 i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) uchwala siň, co
nastňpuje:

1) ustawie – należy przez to rozumień ustawň
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami;

Rozdział 1

4) uchwale – należy przez to rozumień niniejszņ
uchwałň.

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwała określa zasady gospodarowania
gminnym zasobem nieruchomości Gminy Nowogród Bobrzański w zakresie:
1) nabywania nieruchomości przez Gminň Nowogród Bobrzański,
2) zbywania i obciņżania nieruchomości stanowiņcych własnośń lub bňdņcych w użytkowaniu
wieczystym Gminy Nowogród Bobrzański,

2) Gminie – należy przez to rozumień gminň Nowogród Bobrzański;
3) Burmistrzu – należy przez to rozumień Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego;

§ 3. 1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz, który w szczególności:
1) decyduje o:
a) przeznaczeniu nieruchomości do zbycia,
b) nabyciu nieruchomości, w tym o nabyciu
nieruchomości w zamian za nieruchomośń
stanowiņcņ własnośń Gminy,

3) wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości przez Gminň Nowogród Bobrzański,

c) oddaniu nieruchomości w posiadanie zależne oraz ich obciņżaniu ograniczonymi prawami rzeczowymi;

a) na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

2) dokonuje wyboru formy prawnej zbycia i nabycia nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 2,

b) oraz w przypadku kolejnych umów zawieranych pomiňdzy tymi samymi stronami po
umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,
gdy przedmiotem jest sama nieruchomośń.

3) ustala stawki opłat za korzystanie z nieruchomości.

2. Zasady określone w niniejszej uchwale stosuje
siň odpowiednio do czňści nieruchomości i udziału
w nieruchomości.
§ 2. 1. Ilekroń w uchwale jest mowa o:

2. Zamiany nieruchomości, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. b mogņ byń dokonywane przez
Burmistrza, jeżeli nabywane nieruchomości sņ niezbňdne do realizacji zadań Gminy lub innych celów
publicznych.
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3. Burmistrz składa Radzie Miejskiej rocznņ informacjň z wykonanych czynności, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. a i b.
§ 4. Burmistrz zobowiņzany jest do gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości w sposób
zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, zgodnie z przepisami powszechnie obowiņzujņcymi oraz
postanowieniami uchwały.
Rozdział 2
Nabywanie nieruchomości
§ 5. Nieruchomości mogņ byń nabywane do
gminnego zasobu nieruchomości:
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notarialne, koszty sņdowe oraz koszty poniesione
w zwiņzku z uzyskaniem certyfikatu energetycznego.
4. Koszty przygotowania nieruchomości do zbycia oraz podatek od towarów i usług podlegajņ zapłacie w terminie określonym w ust. 2.
Rozdział 4
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
§ 10. 1. Najemcom lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia, z którymi został nawiņzany najem na czas nieoznaczony, przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu.

1) na potrzeby zwiņzane z realizacjņ zadań Gminy
lub innych celów publicznych,

2. Zbycie lokali mieszkalnych na rzecz najemców
korzystajņcych z pierwszeństwa w nabyciu nastňpuje w trybie bezprzetargowym.

2) w zamian za zaległości podatkowe z tytułu podatków stanowiņcych dochody budżetu Gminy,

3. Zapisy ustawy art. 68 stosuje siň odpowiednio
przy czym:

Rozdział 3
Zbywanie nieruchomości gruntowych
zabudowanych i niezabudowanych
§ 6. Nieruchomości gruntowe zabudowane
i niezabudowane mogņ byń zbywane osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie posiadajņcym osobowości prawnej
w trybie przetargowym oraz – w przypadkach wskazanych w ustawie i uchwale – w trybie bezprzetargowym.
§ 7. 1. Zwalnia siň z obowiņzku zbycia w trybie
przetargu nieruchomości o których mowa w ustawie
art. 37 ust. 3.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje siň w przypadku,
gdy o nabycie nieruchomości ubiega siň wiňcej niż
jeden podmiot spełniajņcy warunki określone
w ustawie art. 37 ust. 3.

a) bonifikata nie może byń wiňksza niż 95% ceny nabycia,
b) udzielenie bonifikaty rozpatruje siň dla każdego lokalu z osobna a wysokośń stawki procentowej bonifikaty zatwierdza w formie
uchwały Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim.
§ 11. 1. Cena lokalu mieszkalnego zbywanego
w trybie bezprzetargowym może byń rozłożona na
raty na czas nie dłuższy niż 10 lat. Przy czym żadna
z rocznych rat nie może byń niższa aniżeli równowartośń obowiņzujņcego czynszu najmu za okres
jednego roku powiňkszona o odsetki ustawowe
obowiņzujņce w danym roku kalendarzowym.
2. Pierwsza rata w wysokości nie mniejszej niż
20% ustalonej ceny nabycia pomniejszonej o podatek od towarów i usług podlega zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży.

§ 8. Jeżeli nieruchomośń, o której mowa
w art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy może służyń do poprawienia warunków zagospodarowania wiňcej niż
jednej nieruchomości przyległej i co najmniej dwóch
właścicieli lub użytkowników wieczystych ubiega siň
o jej nabycie, wówczas zbycie nieruchomości nastňpuje w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli i użytkowników wieczystych tych nieruchomości.

3. Nabywcy ponoszņ koszty przygotowania lokali
do zbycia, tj. koszty prac geodezyjnych, koszty sporzņdzenia wyceny nieruchomości, koszty notarialne,
koszty sņdowe oraz koszty poniesione w zwiņzku
z uzyskaniem certyfikatu energetycznego.

§ 9. 1. Cena nieruchomości gruntowej zbywanej
w drodze bezprzetargowej może byń rozłożona na
raty na czas nie dłuższy niż 10 lat. Przy czym żadna
z rocznych rat nie może byń niższa aniżeli równowartośń obowiņzujņcej dotychczas opłaty za dzierżawň za okres jednego roku powiňkszona o odsetki
ustawowe obowiņzujņce w danym roku kalendarzowym.

5. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje siň do zapłaty
ceny nabycia objňtej co najmniej 80% bonifikatņ.
Przepisy ust. 3 i 4 stosuje siň odpowiednio.

2. Pierwsza rata w wysokości nie mniejszej niż
20% ustalonej ceny nabycia pomniejszonej o podatek od towarów i usług podlega zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży.
3. Nabywcy ponoszņ koszty przygotowania nieruchomości do zbycia, tj. koszty prac geodezyjnych,
koszty sporzņdzenia wyceny nieruchomości, koszty

4. Koszty przygotowania lokali do zbycia oraz
podatek od towarów i usług podlegajņ zapłacie
w terminie określonym w ust. 2.

Rozdział 5
Sprzedaż lokali o innym przeznaczeniu niż
mieszkalne
§ 12. Przyznaje siň pierwszeństwo w nabyciu lokali o innych przeznaczeniu niż mieszkalne najemcom i dzierżawcom, którzy korzystajņ z nich co najmniej 3 lata na podstawie umowy najmu zawartej
na czas nieoznaczony lub umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony.
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§ 13. Zbycie lokali na rzecz najemców lub dzierżawców korzystajņcych z pierwszeństwa w nabyciu
nastňpuje w trybie bezprzetargowym.
§ 14. 1. Cena lokalu o innym przeznaczeniu niż
mieszkalny, zbywanego w trybie bezprzetargowym
może byń rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż
10 lat. Przy czym żadna z rocznych rat nie może byń
niższa, aniżeli równowartośń obowiņzujņcego dotychczas czynszu najmu lub dzierżawy za okres jednego roku powiňkszone o odsetki ustawowe obowiņzujņce w danym roku kalendarzowym.
2. Pierwsza rata w wysokości nie mniejszej niż
20% ustalonej ceny nabycia pomniejszonej o podatek od towarów i usług podlega zapłacie przed zawarciem umowy sprzedaży.
3. Nabywcy ponoszņ koszty przygotowania lokali
do zbycia, koszty prac geodezyjnych, koszty sporzņdzenia wyceny nieruchomości, koszty notarialne,
koszty sņdowe oraz koszty poniesione w zwiņzku
z uzyskaniem certyfikatu energetycznego.
4. Koszty przygotowania lokali do zbycia oraz
podatek od towarów i usług podlegajņ zapłacie
w terminie określonym w ust. 3.
Rozdział 6
Najem i dzierżawa
§ 15. 1. Nieruchomości wchodzņce w skład
gminnego zasobu nieruchomości mogņ byń oddawane w najem lub dzierżawň na czas oznaczony do
10 lat lub na czas nieoznaczony w trybie przetargowym.
§ 16. 1. Po umowie najmu lub dzierżawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat ta sama nieruchomośń może zostań oddana na podstawie kolejnej
umowy zawartej na okres nie przekraczajņcy 3 lat
odpowiednio w najem lub dzierżawň na rzecz dotychczasowego najemcy lub dzierżawcy, jeżeli spełnia jeden z warunków:
1) nie pozostaje on w zwłoce z zapłatņ należności
zwiņzanych z korzystaniem z nieruchomości,
w tym z podatku od nieruchomości.
2) najmuje lub dzierżawi nieruchomośń na cele
rolnicze,
3) najmuje lub dzierżawi nieruchomośń na cele
charytatywne, lecznicze, opiekuńcze, kulturalne,
wychowawcze, sportowo – turystyczne nie
zwiņzane z działalnościņ zarobkowņ.
2. Zapis ust.1 pkt. 1 stosuje siň odpowiednio do
pkt. 2 i 3.
Rozdział 7
Inne formy gospodarowania nieruchomościami
§ 17. Nieruchomości wchodzņce w skład gminnego zasobu nieruchomości mogņ byń obciņżane
ograniczonymi prawami rzeczowymi poprzez ustanowienie:
1) użytkowania,
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2) służebności gruntowych,
3) służebności przesyłu,
4) hipoteki.
§ 18. 1. Do ustanowienia użytkowania przepisy
rozdziału 6 stosuje siň odpowiednio z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Nieruchomości wchodzņce w skład gminnego
zasobu nieruchomości mogņ byń oddawane w nieodpłatne użytkowanie wyłņcznie na potrzeby zwiņzane z realizacjņ zadań Gminy lub innych celów publicznych podmiotom, dla których sņ to zadania lub
cele statutowe, i których dochody przeznacza siň
w całości na działalnośń statutowņ.
§ 19. Obciņżenie nieruchomości służebnościņ nie
może powodowań utraty możliwości jej zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem.
§ 20. Zabezpieczeniu hipotekņ podlegajņ wierzytelności w wysokości nie przekraczajņcej uprawnienia Burmistrza do samodzielnego zaciņgania zobowiņzań.
§ 21. Nieruchomości wchodzņce w skład gminnego zasobu nieruchomości mogņ byń wnoszone
aportem do spółek handlowych z wyłņcznym udziałem Gminy lub z udziałem Gminy i innych jednostek
samorzņdu terytorialnego na cele prowadzonej
przez nie działalności określonej we właściwym rejestrze.
Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 22. W sprawach, w których Burmistrz złożył
ofertň zbycia, najmu, dzierżawy nieruchomości stosuje siň dotychczasowe przepisy.
§ 23. Tracņ moc:
1) uchwała Nr XXVI/160/93 Rady Miasta i Gminy
w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 19 marca
1993r. w sprawie określenia zasad nabycia,
zbycia i obciņżenia nieruchomości gruntowych
oraz ich wydzierżawienie na okres dłuższy niż
3 lata.
2) uchwała Nr XXIII/168/04 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 18 listopada
2004r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości komunalnych Gminy Nowogród Bobrzański,
3) uchwała Nr XII/67/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 lipca 2007r.
w sprawie zmiany zasad sprzedaży nieruchomości komunalnych Gminy Nowogród Bobrzański.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņca Rady
Stefania Jawornicka

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 70

– 6676 –

Poz. 1335
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UCHWAŁA NR VII/47/11
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Jasień
Na postawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2576 z późn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminň Jasień, zwane
dalej „przedszkolem”, w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego obejmujņcego
podstawň programowņ wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrňbnych przepisach, realizowane sņ bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie,
na zasadach określonych w statucie przedszkola.
§ 2. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczajņce
poza realizacjň podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, sņ odpłatne. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo – wychowawczych
udzielanych przez przedszkole, w czasie przekraczajņcym 5 godzin przeznaczonych na realizacjň podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
realizowana jest opieka i zajňcia wspierajņce prawidłowy rozwój dziecka, zawierajņca w szczególności
elementy:
1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniajņcych mu bezpieczne funkcjonowanie podczas
zajňń w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka;
b) nadzór nauczyciela i pracownika nad wypoczywajņcym dzieckiem;
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie
jego samodzielnych, indywidualnych zabaw
na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw;
2) prowadzenie zajňń przygotowujņcych dzieci do
udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych
konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
3) prowadzenie zajňń umożliwiajņcych realizacjň
programów autorskich i innowacji poszerzajņcych podstawň programowņ;

4) gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka.
2. Za każdņ godzinň świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w ust. 1, udzielonych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala siň
opłatň w wysokości 2,50zł.
§ 3. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia do przedszkola, deklarujņ dziennņ liczbň
godzin korzystania w danym roku szkolnym przez
dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Szczegółowy zakres, warunki realizacji, wysokośń odpłatności za świadczenia, o których mowa
w § 2 ust. 1 określa umowa cywilnoprawna zawarta
pomiňdzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem
(opiekunem prawnym) dziecka – przed lub z chwilņ
rozpoczňcia uczňszczania dziecka do przedszkola.
§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie
obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajňń
dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców
przez inne niż przedszkole podmioty.
2. Wysokośń opłat za korzystanie z wyżywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzņcym, z zastosowaniem przepisów art. 67 a ustawy o systemie oświaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Jasienia.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXVII/261/09 Rady
Miejskiej w Jasieniu z dnia 22.10.2009r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia w Przedszkolu Samorzņdowym w Jasieniu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Zbigniew Walczak

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 70

– 6677 –

Poz. 1336, 1337
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UCHWAŁA NR VII/48/11
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 12 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011r. w sprawie
nadania imienia Józefa Chłopeckiego dla mostu łączącego ulice Kolejową i Parkową w Jasieniu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Jasieniu uchwala, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale Nr V/31/11 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 10 marca 2011r. w sprawie nadania
imienia Józefa Chłopeckiego dla mostu łņczņcego
ulice Kolejowņ i Parkowņ w Jasieniu, zmienia siň
§ 3, który otrzymuje nastňpujņce brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Zbigniew Walczak

„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego".

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X/50/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 19 maja 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz
opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity
z późn. zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 tekst jednolity z późn. zm.). art. 6 ust. 8
ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 tekst jednolity z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jednolity z późn. zm.) w zwiņzku z art. 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity z późn. zm.)
uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/187/08 Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 listopada 2008r
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór, wprowadza siň
nastňpujņce zmiany:
1) § 2 pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

„sołtysa Kamienia – Morsko – Paniņ Małgorzatň
Ńwirko – do poboru od mieszkańców miejscowości Kamień i Morsko”,
2) § 2 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:
„sołtysa Łochowic – Pana Mirosława Szweda –
do poboru od mieszkańców sołectwa Łochowice”,
3) § 2 pkt. 15 otrzymuje brzmienie:
„sołtysa Sarbii – Pana Dawida Zygmuntowskiego – do poboru od mieszkańców sołectwa Sarbia”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 maja 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Tomasz Miechowicz

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 70

– 6678 –

Poz. 1338
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UCHWAŁA NR X/51/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat
w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5
pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Świadczenia udzielane w Przedszkolu w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określone w odrňbnych przepisach, realizowane sņ bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole
w czasie przekraczajņcym 5 godzin dziennie obejmujņ zajňcia dydaktyczne i opiekuńczo – wychowawcze
wspierajņce prawidłowy rozwój dziecka, polegajņce
w szczególności na:
1) grach i zabawach korekcyjno – kompensacyjnych dostosowanych do wieku i możliwości
dziecka, umożliwiajņce mu osiņgniňcie dojrzałości szkolnej;
2) grach i zabawach wspomagajņcych rozwój fizyczny i psychofizyczny dziecka oraz umożliwiajņcych właściwy rozwój emocjonalno – społeczny;
3) zajňciach terapeutycznych i profilaktycznych
z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki
korekcyjnej i innych specjalistów;
4) innych zajňń dodatkowych organizowanych na
wniosek rodziców.
2. Zajňcia, o których mowa w ust. 1:
sņ dostosowane do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniajņc mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajňń w przedszkolu,
majņ na celu przygotowań dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych
konkursach,
imprezach
artystycznych
i okolicznościowych,
umożliwiajņ realizacjň programów autorskich i innowacji poszerzajņcych podstawň
programowņ,
rozwijajņ zainteresowania i uzdolnienia artystyczne u dzieci,
sņ organizowane w sposób zapewniajņcy
bezpieczeństwo i opiekň podczas pobytu
dzieci w przedszkolu.

3. Za zajňcia, o których mowa w § 2 ust. 1 ustala
siň opłatň w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia miesiňcznego za pracň ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października
2002r. o minimalnych wynagrodzeniach za pracň
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679) za godzinň zajňń z dzieckiem.
4. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 3 wnoszone
sņ przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia
15 każdego miesiņca, w którym udzielane sņ świadczenia.
5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu wprowadza siň zwrot kosztów, za każdy
dzień, w wysokości dziennej stawki żywieniowej,
rozliczony na koniec miesiņca w nastňpnym miesiņcu rozliczeniowym. Pierwszy dzień nieobecności
dziecka nie podlega odliczeniu.
6. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2 nie podlega
zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu, z wyjņtkiem nieobecności zwiņzanej
z długotrwałym leczeniem lub w innych przypadkach losowych, proporcjonalnie do ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwrot opłaty rozlicza siň na koniec miesiņca w nastňpnym miesiņcu
rozliczeniowym.
§ 3. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia dzieci do przedszkola, deklarujņ dziennņ
liczbň godzin korzystania w danym roku szkolnym
przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo - wychowawczych, o których mowa w § 2.
2. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia opiekuńczo- wychowawcze, o których mowa
w § 2 ust.1 i 2 określa umowa cywilno- prawna zawarta pomiňdzy dyrektorem przedszkola a rodzicem
(opiekunem prawnym) dziecka przed lub z chwilņ
rozpoczňcia uczňszczania dziecka do przedszkola.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/167/2001 Rady
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 lutego
2001r. zmieniajņcņ uchwałň w sprawie zasad i trybu
korzystania z przedszkoli publicznych i żłobka samorzņdowego oraz § 4 uchwały Nr XVI/88/96 Rady
Gminy i Miasta w Krośnie Odrzańskim z dnia
29 maja 1996r. w sprawie zasad korzystania z przedszkoli i żłobka samorzņdowego.

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 70

– 6679 –

§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

wództwa Lubuskiego
1 września 2011r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-

Poz. 1338, 1339
z mocņ

obowiņzujņcņ

od

Przewodniczņcy Rady
Tomasz Miechowicz
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UCHWAŁA NR X/52/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie opłaty za pobyt dziecka w oddziale żłobka działającego w przedszkolach, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krosno Odrzańskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1
ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzieńmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235)
uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Wprowadza siň odpłatnośń za pobyt dziecka
w oddziale żłobka działajņcego przy przedszkolu, dla
którego organem prowadzņcym jest Gmina Krosno
Odrzańskie w wysokości 130,00zł miesiňcznie.
§ 2. Opłata za koszty żywienia wyliczana jest poprzez pomnożenie dni pobytu dziecka w oddziale
żłobka (maksymalna ilośń dni roboczych w miesiņcu) przez obowiņzujņcņ stawkň dziennņ żywienia,
która wynosi 4,50zł. Maksymalna opłata za wyżywienie nie może przekraczań kwoty 103,50zł miesiňcznie.
§ 3. W przypadku nieobecności dziecka w oddziale żłobka w przedszkolu wprowadza siň zwrot
kosztów, za każdy dzień, w wysokości dziennej
stawki żywieniowej, rozliczony na koniec miesiņca
w nastňpnym miesiņcu rozliczeniowym. Pierwszy
dzień nieobecności dziecka nie podlega odliczeniu.
§ 4. Opłata, o której mowa w § 1 nie podlega
zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w oddziale żłobka w przedszkolu, z wyjņtkiem nieobecności zwiņzanej z leczeniem długotrwałym lub w innych przypadkach losowych, proporcjonalnie do
ilości dni nieobecności dziecka w przedszkolu. Zwrot

opłaty rozlicza siň na koniec miesiņca w nastňpnym
miesiņcu rozliczeniowym.
§ 5. Szczegółowy zakres i odpłatności za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze, określa umowa
cywilno – prawna zawarta pomiňdzy dyrektorem
przedszkola a rodzicem (opiekunem prawnym)
dziecka przed lub z chwilņ rozpoczňcia uczňszczania
dziecka do oddziału żłobka działajņcego przy przedszkolu.
§ 6. Opłaty, o których mowa w § 1 i 2 wnosi siň
z góry do 15 – go każdego miesiņca.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXII/167/2001 Rady
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 lutego
2001r. zmieniajņcņ uchwałň w sprawie zasad i trybu
korzystania z przedszkoli publicznych i żłobka samorzņdowego oraz § 4 uchwały Nr XVI/ 88/96 Rady
Gminy i Miasta w Krośnie Odrzańskim z dnia
29 maja 1996r. w sprawie zasad i trybu korzystania
z przedszkoli publicznych i żłobka samorzņdowego.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 września 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Tomasz Miechowicz

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 70

– 6680 –

Poz. 1340
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UCHWAŁA NR X/53/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie ustalenia opłat minimalnych za wynajem lub dzierżawę pomieszczeń i powierzchni szkolnych
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Krosno Odrzańskie oraz określenia zasad sporządzania umów zawieranych na okres do trzech lat, w celu
korzystania z tych pomieszczeń i powierzchni szkolnych
Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13
ust. 1, art. 43 ust. 2 pkt 3 i ust. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) uchwala siň, co
nastňpuje:
§ 1. Uchwała określa zasady wynajmowania
i dzierżawy pomieszczeń znajdujņcych siň w obiektach przedszkolnych i szkolnych.
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o:
1) obiektach szkolnych – należy przez to rozumień
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz
zespoły szkół, których organem prowadzņcym
jest Gmina Krosno Odrzańskie;
2) pomieszczeniach – należy przez to rozumień
wszelkie pomieszczenia usytuowane w obiektach szkolnych wraz z wyposażeniem, w tym
sale dydaktyczne, sale gimnastyczne, stołówki,
a także inne pomieszczenia użytkowe, które pozostajņ w dyspozycji szkoły, m.in. grunty, boiska, place.
§ 3. 1. Do wydzierżawienia lub wynajňcia pomieszczeń szkolnych (na cele zwiņzane z oświatņ,
kulturņ fizycznņ i innymi nie sprzecznymi ze statutowņ działalnościņ jednostek) upoważnieni sņ Dyrektorzy placówek oświatowych na podstawie i w granicach udzielonego przez Burmistrza pełnomocnictwa.
2. Dyrektor placówki oświatowej ma obowiņzek
w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy zawiadomiń Urzņd Miasta o jej zawarciu.
§ 4. Dzierżawy lub wynajmu pomieszczeń i powierzchni dokonuje siň na podstawie pisemnej
umowy, która powinna zawierań:
1) dokładne określenie osoby (prawnej lub fizycznej) wynajmujņcej, w przypadku osoby prowadzņcej działalnośń gospodarczņ wraz z podaniem numeru NIP i podstawy działalności;

kośń wynagrodzenia, okresu trwania umowy
oraz zasady jej rozwiņzania;
5) opłaty powinny byń określone w wysokości
brutto a płatnośń wykonana z góry za każdy
miesiņc do dnia 10 każdego miesiņca. W przypadku zwłoki z zapłatņ za co najmniej dwa pełne okresy płatności umowa może zostań wypowiedziana bez zachowania terminów wypowiedzenia;
6) zakaz użyczania, podnajmowania lub oddawania w użytkowanie osobom trzecim bez zgody
Dyrektora placówki;
7) zobowiņzanie do informowania placówki i uzyskania ewentualnej zgody Dyrektora placówki
na zmianň charakteru prowadzonej działalności
w lokalu, pod rygorem rozwiņzania umowy
w trybie natychmiastowym;
8) zobowiņzania do utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym pomieszczeń
przez najemcň.
§ 5. Wynajem lub dzierżawa pomieszczeń jest
dopuszczalna wyłņcznie w przypadku, gdy korzystanie z przedmiotu najmu nie koliduje z realizacjņ zadań szkolnych.
§ 6. Pomieszczenia szkolne mogņ zostań wynajňte lub wydzierżawione na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata.
§ 7. 1. Ustala siň nastňpujņce stawki za każdņ
rozpoczňtņ godzinň wynajmu lub dzierżawy pomieszczeń:
1) sale gimnastyczne:
duża sala o powierzchni powyżej 400m2 –
40,00zł. za godzinň zegarowņ,
średnia sala o powierzchni od 201m2 do
400m2 – 30,00zł. za godzinň zegarowņ,
mała sala o powierzchni do 200m2 –
20,00zł. za godzinň zegarowņ;

2) dokładne określenie sposobu użytkowania lokalu;

2) sale lekcyjne:

3) dokładne określenie lokalu oddawanego w wynajem lub dzierżawň;

3) świetlica szkolna, stołówka:

4) dokładne określenie praw i obowiņzków stron,
dni i godziny korzystania z pomieszczeń, wyso-

4) sale komputerowe:

stawka 30,00zł za godzinň zegarowņ;
stawka 30,00zł. za godzinň zegarowņ;
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stawka 45zł. za godzinň zegarowņ zajňń;
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§ 9. Dochody uzyskane z wynajmu sņ dochodami gminy.

5) sklepiki szkolne:
powierzchnia do 15m2 – 250,00zł miesiňcznie,

§ 10. Nieodpłatnie udostňpnia siň wyżej wskazane pomieszczenia w szczególności na:

powierzchnia od 16m2 do 30m2 – 300,00zł
miesiňcznie,

1) zebrania, spotkania z mieszkańcami, organizowane przez Burmistrza, Radň Miejskņ – bňdņce
wynikiem statutowej działalności tych organów;

powierzchnia powyżej 30m2 – 400,00zł
miesiňcznie;
6) grunty:
stawka 5,00zł + podatek miesiňcznie za
1m2 powierzchni gruntu w przypadku
dzierżawy gruntu;
7) reklama:
stawka 50,00zł miesiňcznie za 1m2 powierzchni reklamowej.
2. Powyższe stawki obejmujņ koszty eksploatacji
pomieszczeń, a w szczególności koszty energii elektrycznej, cieplnej, wody, ścieków a także koszty
utrzymania porzņdku i czystości oraz koszty zużycia
wyposażenia i pomieszczeń.
§ 8. Opłatň za wynajem uiszcza siň na konto
Urzňdu Miasta w Krośnie Odrzańskim Bank Zachodni WBK S.A Nr 91 1090 1551 0000 0000 5500 1055
z wyraźnym wskazaniem czego opłata dotyczy.

2) imprezy i zabawy organizowane nieodpłatnie
dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu
Gminy Krosno Odrzańskie oraz dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminň Krosno Odrzańskie oraz powierzchnie reklamowe.
§ 11. Umowy najmu pomieszczeń w obiektach
szkolnych zawarte do dnia podjňcia niniejszej
uchwały obowiņzujņ do czasu ich wygaśniňcia lub
okresu ich wypowiedzenia.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Tomasz Miechowicz
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UCHWAŁA NR X/56/11
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity
z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarzņdu
Powiatu Krośnieńskiego uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Zalicza siň ulice wyszczególnione w załņczniku Nr 1 do uchwały do kategorii dróg gminnych.
Przebieg dróg określajņ załņczniki graficzne Nr 2 – 3
do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Tomasz Miechowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 19 maja 2011r.

Wykaz ulic, które zalicza się do kategorii dróg gminnych:

1. ul. Wesoła (długośń 360 m, działka Nr 732)
2. ul. Wierzbowa (długośń 430 m, działka Nr 417)
3. ul. Władysława Jagiełły (długośń 226 m, działka Nr 44/115)
4. ul. Kazimierza Jagiellończyka (długośń 225 m, działka Nr 44/115)
5. ul. Zygmunta Starego (długośń 85 m, działka Nr 44/115)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 19 maja 2011r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/56/11
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 19 maja 2011r.

29
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UCHWAŁA NR X/57/11
BURMISTRZA KROSNA ODRZAŃSKIEGO
z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 stycznia 2003r.
w sprawie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Krosno Odrzańskie
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity ze zm.) oraz art. XII
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. przepisy wprowadzajņce Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 ze
zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Uchyla siň § 2 uchwały Nr IV/24/03 Rady
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 16 stycznia
2003r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania
oraz zamykania placówek handlu detalicznego, za-

kładów gastronomicznych i zakładów usługowych
dla ludności na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Przewodniczņcemu Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Tomasz Miechowicz
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UCHWAŁA NR VIII/66/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego- zespołów wychowania przedszkolnego lub
punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez podmioty inne niż jednostki
samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 90 ust. 1,
ust. 2b, 2e, ust. 3d, 3g i ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Miejska w Skwierzynie uchwala, co nastňpuje:
Rozdział I

b) dotowanym – należy przez to rozumień podmiot inny niż jednostka samorzņdu terytorialnego prowadzņcy niepubliczne przedszkole oraz niepubliczne inne formy wychowania
o systemie oświaty,
c) przedszkolu publicznym – należy przez to rozumień Przedszkole Integracyjne w Skwierzynie.

Przepisy ogólne

Rozdział II

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania
i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Skwierzyna dla niepublicznych przedszkoli oraz
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych
na podstawie art. 14a ust 7 ustawy o systemie
oświaty, prowadzonych przez podmioty inne niż
jednostki samorzņdu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania .

Podstawa obliczania dotacji

2. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o:
a) dotujņcym – należy przez to rozumień Gminň
Skwierzyna,

§ 2. 1. Przedszkola niepubliczne otrzymujņ na
każdego ucznia dotacjň w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżņcych w przedszkolu
samorzņdowym w przeliczeniu na jednego ucznia,
z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia
przedszkola i oddziału przedszkolnego w czňści
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
gminň.
2. Osoby prowadzņce wychowanie przedszkolne
w niepublicznych innych formach wychowania
przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o sys-
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temie oświaty otrzymujņ na każdego ucznia dotacjň
w wysokości 40% ustalonych w budżecie dotujņcego wydatków bieżņcych w przedszkolu publicznym
w przeliczeniu na jednego ucznia z tym, że na ucznia
niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w czňści oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminň.
3. Podstawņ do ustalenia kwoty miesiňcznej czňści dotacji, przypadajņcej na jednego ucznia, bňdņ
planowane na dany rok budżetowy wydatki bieżņce,
ustalone w budżecie Gminy Skwierzyna dla przedszkola publicznego wg stanu na poczņtek roku budżetowego, zgodnie z liczbņ uczniów uczňszczajņcych do przedszkola publicznego na dzień 31 października roku poprzedzajņcego rok udzielenia dotacji.
4. Koszty udzielonej dotacji na dziecko nie bňdņce mieszkańcem gminy Skwierzyna pokrywa gmina
właściwa ze wzglňdu na miejsce zamieszkania
dziecka.
5. Porozumienie zawarte miňdzy dotujņcym
a właściwņ gminņ określi w szczególności sposób
i terminy zwrotu dotacji, o której mowa w pkt 4.
Rozdział III
Tryb udzielania dotacji
§ 3. 1. Dotacji udziela siň na okres jednego roku
budżetowego.
2. Dotacja jest przekazywana na wskazany rachunek bankowy placówki dotowanej.
3. O szacowanej wysokości kwoty dotacji przysługujņcej na jednego ucznia w nastňpnym roku
budżetowym, Burmistrz Skwierzyny informuje dotowanego w terminie do 31 grudnia roku poprzedzajņcego rok udzielenia dotacji w formie pisemnej.
4. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie
wniosku o udzielenie dotacji w terminie do dnia
30 września roku poprzedzajņcego rok udzielenia
dotacji.
5. Wniosek powinien zawierań w szczególności:
1) nazwň i adres dotowanego,
2) nazwň i adres placówki dotowanej,
3) numer i datň zaświadczenia o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy
Skwierzyny,
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6) oświadczenie dotowanego, że wszystkie podane we wniosku dane sņ zgodne ze stanem faktycznym,
7) oświadczenie dotowanego, że znane sņ mu
przepisy o odpowiedzialności za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, o których
mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240),
8) oświadczenie dotowanego, że w przedszkolu
zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne
warunki nauki, wychowania i opieki, o których
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty i przepisach wykonawczych
do tej ustawy.
6. Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 czňściach,
wypłacanych w terminie do ostatniego dnia każdego
miesiņca, w wysokości odpowiadajņcej faktycznej
ilości wychowanków.
2. Faktyczna ilośń wychowanków ustalana jest
na podstawie miesiňcznej informacji, którņ dotowany zobowiņzany jest dostarczań dotujņcemu
w terminie do 10 dnia każdego miesiņca. Liczba ta
nie może przekraczań planowanej liczby wychowanków podanej we wniosku o przyznanie dotacji.
3. Informacja miesiňczna powinna zawierań
w szczególności:
a) nazwň i adres dotowanego;
b) aktualnņ liczbň uczniów w miesiņcu złożenia
informacji;
c) faktycznņ liczbň uczniów w miesiņcu poprzednim, za które uiszczona została stała
opłata za pobyt w danym miesiņcu oraz które
figurowały w ewidencji i zapisane były
w dzienniku zajňń.
d) imienne wykazy uczniów z miesiņca złożenia
informacji i z poprzedniego miesiņca z adresami i datami urodzeń z podziałem na
uczniów bňdņcych mieszkańcami Gminy
Skwierzyna oraz na uczniów zamieszkałych
tereny innych gmin z podaniem nazwy gminy oraz wykazania dzieci niepełnosprawnych;
e) rozliczenie dotacji otrzymanej w poprzednim
miesiņcu.

4) planowanņ liczbň uczniów, którzy bňdņ uczňszczań do placówki dotowanej w roku budżetowym, na który udzielana jest dotacja
z podaniem liczby:

4. Wzór informacji miesiňcznej i rozliczenia dotacji otrzymanej w poprzednim miesiņcu określa załņcznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

dzieci zamieszkałych na terenie gminy
Skwierzyna,

5. Wypłacana w każdym miesiņcu dotacja ma
charakter zaliczkowy.

dzieci zamieszkałych na terenie innych
gmin,

6. Wysokośń wpłaconej zaliczkowo dotacji korygowana bňdzie w kolejnym miesiņcu w oparciu
o informacjň o ilości dzieci, o której mowa w ust. 1,
nadpłata zaliczona zostanie na poczet kolejnych rat,
natomiast niedopłata zwiňkszy dotacjň na kolejny
miesiņc.

dzieci niepełnosprawnych,
5) nazwň banku i numer rachunku bankowego, na
który ma byń przekazywana dotacja,
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7. Nie przekazanie informacji miesiňcznej spowoduje wstrzymanie kolejnej raty dotacji do czasu
jej przekazania.
8. Zaliczkň dotacji w okresie przerwy wakacyjnej,
tj. w miesiņcu lipcu i sierpniu, ustala siň w oparciu
o średniņ liczbň dzieci uczňszczajņcych do przedszkola niepublicznego w miesiņcach od stycznia do
czerwca danego roku.
9. W przypadku braku przerwy wakacyjnej dotacja przysługuje na faktycznņ liczbň uczniów.
§ 5. Utrata prawa do dotacji nastňpuje w przypadku zaistnienia przyczyn uzasadniajņcych wykreślenie wpisu do ewidencji wymienionych w art. 83
ustawy o systemie oświaty, z dniem wykreślenia
placówki z ewidencji, o której mowa w art. 82 ust. 1
ustawy o systemie oświaty.
Rozdział IV
Tryb rozliczania udzielonej dotacji
§ 6. 1. Dotowany zobowiņzany jest w terminie do
dnia 20 stycznia roku nastňpujņcego po roku,
w którym udzielono dotacji, przedstawiń rozliczenie
końcowe z jej wykorzystania.
2. Rozliczenie
w szczególności:

końcowe

powinno

zwierań

1) nazwň i siedzibň dotowanego;
2) informacjň o wysokości otrzymanej w danym
roku budżetowym dotacji oraz zestawienie
o rodzaju i wysokości wydatków poniesionych
przez dotowanego sfinansowanych z dotacji;
3) informacjň o faktycznej liczbie uczniów uczňszczajņcych do placówki w poszczególnych miesiņcach;
4) informacjň o niewykorzystanej kwocie dotacji.
3. Wzór rozliczenia końcowego określa załņcznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotowany, który zakończył działalnośń w trakcie roku budżetowego zobowiņzany jest do złożenia
rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do
dnia 15 miesiņca nastňpujņcego po miesiņcu zakończenia działalności.
5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej
wysokości podlegajņ zwrotowi do budżetu gminy
zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.).
Rozdział V
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji
§ 7. 1. Dotowany zobowiņzany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiajņcy ustalenie wysokości wydatków bieżņcych
finansowanych ze środków dotacji.
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2. Dotujņcemu przysługuje w każdym czasie
prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji
oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesiňcznej w oparciu o dokumentacjň stanowiņcņ podstawň sporzņdzenia danych w każdym
czasie w formie audytu wewnňtrznego przeprowadzanych doraźnie kontroli.
3. Kontrolň przeprowadzajņ osoby pisemnie
upoważnione przez Burmistrza Skwierzyny.
4. Kontrolň przeprowadza siň po uprzednim powiadomieniu dotowanego, na co najmniej 7 dni
przed planowanym terminem kontroli, zakresie,
przewidywanym czasie oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.
5. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania
dotacji obejmuje w szczególności:
a) zgodnośń danych zawartych we wniosku
o udzielenie dotacji, z informacjami miesiňcznymi, rocznym rozliczeniem dotacji
a także z danymi zawartymi w obowiņzujņcej
dokumentacji organizacyjnej, finansowej
oraz wymaganym przebiegiem nauczania
w przedszkolach,
b) posiadane przez dotowanego opinie lub
orzeczenia o potrzebie objňcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,
c) ewidencjň ksiňgowņ i dokumenty finansowe
potwierdzajņce wykorzystanie dotacji na pokrycie wydatków bieżņcych dotowanego,
d) dowody wniesienia opłat za pobyt dziecka
w placówce.
6. Dotowany jest zobowiņzany do udostňpnienia
kontrolujņcym dokumentacji niezbňdnej do przeprowadzenia kontroli.
7. Kontrolujņcy mogņ żņdań od dotowanego
sporzņdzenia niezbňdnych do kontroli odpisów lub
wyciņgów z dokumentów, jak również zestawień
i obliczeń opartych na dokumentach.
8. Z kontroli przeprowadzonej w zakresie, o którym mowa w ust. 5 kontrolujņcy sporzņdza protokół
według wzoru stanowiņcego załņcznik Nr 4 do niniejszej uchwały, z którego jeden egzemplarz otrzymuje osoba prowadzņca niepubliczne przedszkole.
9. Kontrola zostaje zakończona w dniu dorňczenia dotowanemu protokołu kontroli.
10. Dotowany ma prawo złożyń zastrzeżenia
i wyjaśnienia do protokołu kontroli w terminie 7 dni
od daty jego otrzymania.
11. Kontrolujņcy jest zobowiņzany rozpatrzyń zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10 w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania i zawiadomiń o sposobie ich rozpatrzenia, wskazujņc w szczególności,
które zastrzeżenia nie zostały uwzglňdnione.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Skwierzyny.

Przewodniczņcy Rady
Stanisław Rucki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/66/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 19 maja 2011r.

..............................................
..............................................
…………………..............……....

Skwierzyna, dnia ………………….

(Pełna nazwa i adres dotowanego)

Burmistrz Skwierzyny
Wniosek o udzielenie dotacji
Wnoszň o udzielenie dotacji na rok ............. dla .......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(Pełna nazwa i adres placówki dotowanej)

Placówka jest wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Skwierzyna: zaświadczenie
Nr ............................................................ z dnia ...............................................................................................
Planowana liczba uczniów w placówce ogółem: ..................................................................................., z tego
liczba dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Skwierzyna …………………………………………............................
liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin ...........................................................................................
liczba dzieci niepełnosprawnych ........................................................................................................................
Dotacjň proszň przekazań na rachunek bankowy w …………...............................................................................
Nr .............................................................................................................................................................................
Oświadczenia dotowanego:
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane sņ zgodne z rzeczywistościņ.
Oświadczam, że znane sņ mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114).
Oświadczam, że w przedszkolu zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania
i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych
do tej ustawy.
....................………………………………….
(czytelny podpis i pieczņtka dotowanego)
POUCZENIE:
wniosek o udzielenie dotacji składa siň w terminie do dnia 30 września roku poprzedzajņcego rok udzielenia dotacji.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/66/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 19 maja 2011r.
Burmistrz Skwierzyny
INFORMACJA MIESIĘCZNA

.....…………………………………………….
(numer sprawozdania)
………………………….…………………
(pieczňń dotowanego)

……………………………………………….
(data wpływu sprawozdania do dotujņcego)

CZŇŚŃ I – DANE DOTYCZŅCE DOTOWANEGO
1
Nazwa dotowanego
2
NIP
3
Regon
Ulica, numer:
4
Adres do korespondencji
Kod pocztowy, miejscowośń:
Województwo:
5
Telefon
6
Fax
Osoba upoważniona do
Imiň i nazwisko:
składania wyjaśnień
7
Tel. kontaktowy:
i uzupełnień dotyczņcych
E-mail:
informacji
CZŇŚŃ II – LICZBA UCZNIÓW
Aktualna liczba uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiņca, na który udzielana jest
dotacja
Faktyczna liczba uczniów w miesiņcu poprzednim tj. ……………………:
1
2
3
4

liczba dzieci zamieszkałych na terenie gminy Skwierzyna
- z tego liczba dzieci niepełnosprawnych z gminy Skwierzyna
liczba dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin
- z tego liczba dzieci niepełnosprawnych z innych gmin

CZŇŚŃ III – LICZBA UCZNIÓW
Lista imienna uczniów uczňszczajņcych na zajňcia w miesiņcu bieżņcym tj.…………......
Data
Adres
Niepełnosprawnośń
Lp.
Nazwisko i imiň ucznia
Nazwa gminy
urodzenia
zamieszkania
tak/nie
1
2
...
Lista imienna uczniów uczňszczajņcych na zajňcia w miesiņcu poprzednim tj. …..………..
Data
Adres
Niepełnosprawnośń
Lp.
Nazwisko i imiň ucznia
Nazwa gminy
urodzenia
zamieszkania
tak/nie
1
2
...
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CZŇŚŃ IV – ROZLICZENIE DOTACJI
otrzymanej w miesiņcu …………… roku …...
Należna
Kwota otrzyLiczba uczniów
dotacja
manej dotacji
(kol.2xkol.4)
3
4
5
6
(bez
niepełnosprawnych)

Dotacja
(w zł)
1

– 6690 –

2

na 1 ucznia
na 1 ucznia
niepełnosprawnego

Nadpłata/
Niedopłata
(suma kol.5-kol.6)
7

niepełnosprawnych
Suma

………………………………..
………………………………..
Miejsce i data
Podpis i pieczňń imienna
INFORMACJE ORGANU DOTUJŅCEGO
Dotacja
(w zł)
1

Liczba uczniów
2

3

na 1 ucznia

(bez
niepełnosprawnych)

na 1 ucznia niepełnosprawnego

niepełnosprawnych

4

Należna
dotacja
(kol.2xkol.4)

Kwota otrzymanej
dotacji

5

6

Nadpłata/
Niedopłata
(suma kol.5kol.6)
7

Suma
Akceptacja sprawozdania przez organ dotujņcy

………………………………..
Miejsce i data

………………………………..
Podpis i pieczňń imienna
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/66/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 19 maja 2011r.
Urząd Miejski w Skwierzynie

.....…………………………………………….
(numer sprawozdania)
………………………….…………………
(pieczňń dotowanego)

……………………………………………….
(data wpływu sprawozdania do dotujņcego)

CZŇŚŃ I – DANE DOTYCZŅCE DOTOWANEGO
1
Nazwa dotowanego
2
NIP
3
Regon
Ulica, numer:
4
Adres do korespondencji
Kod pocztowy, miejscowośń:
Województwo:
5
Telefon
6
Fax
Osoba
upoważniona
do Imiň i nazwisko:
składania wyjaśnień i uzu- Tel. kontaktowy:
7
pełnień dotyczņcych infor- E-mail:
macji
CZŇŚŃ II– ZESTAWIENIE PONIESIONYCH WYDATKÓW
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
INNE
8
9
10

Kwota wydatku sfinansowana
środkami z dotacji

Nazwa wydatku
Wynagrodzenie nauczycieli
Wynagrodzenie pozostałych pracowników
Pochodne od wynagrodzenia (składki ZUS, FP, US)
Opłaty za media
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
Wynajem pomieszczeń

SUMA WYDATKÓW
CZŇŚŃ III – LICZBA UCZNIÓW W POSZCZEGÓLNYCH MIESIŅCACH
Lp.

Miesiņc

1
2
…

Styczeń
Luty
……..
Razem

Liczba uczniów (bez niepełnosprawnych)

Liczba uczniów niepełnosprawnych
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CZŇŚŃ IV – ROZLICZENIE DOTACJI ZA ROK ………..
Dotacja
(w zł)
1

Liczba uczniów
2

na 1 ucznia
na 1 ucznia niepełnosprawnego

3
(bez
niepełnosprawnych)

4

Należna
dotacja
(kol.2xkol.4)
5

Kwota otrzymanej dotacji
6

Nadpłata/
Niedopłata
(suma kol.5-kol.6)
7

niepełnosprawnych

Suma
Oświadczenia dotowanego:
Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane sņ zgodne z rzeczywistościņ.
Oświadczam, że znane sņ mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114).

………………………………..
Miejsce i data

………………………………..
Podpis i pieczňń imienna

INFORMACJE ORGANU DOTUJŅCEGO
Dotacja
(w zł)
1

Liczba uczniów
2

na 1 ucznia
na 1 ucznia niepełnosprawnego
Suma

3
(bez
niepełnosprawnych)

4

Należna
dotacja
(kol.2xkol.4)

Kwota otrzymanej dotacji

5

6

Nadpłata/
Niedopłata
(suma kol.5kol.6)
7

niepełnosprawnych

Akceptacja sprawozdania przez organ dotujņcy

………………………………..
Miejsce i data

………………………………..
Podpis i pieczňń imienna
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/66/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 19 maja 2011 r.

Protokół Nr …...................z dnia …................................
z przeprowadzonej kontroli
w niepublicznym przedszkolu…........................................................................................
w zakresie przeznaczenia otrzymanej z budżetu Gminy Skwierzyna dotacji
za okres od …................................ do ….....................................

Na podstawie wymienionych niżej faktur, rachunków i dokumentów (zawartych w tabeli) stwierdzam, że
dotacja w łņcznej kwocie …................................... została wykorzystana w całości (w czňści
…..............................) na pokrycie bieżņcych wydatków przedszkola niepublicznego ………………..…....
.........................................................................................................................................................................
LP.

NR DOKUMENTU

DATA DOKUMENTU

WARTOŚŃ

Uwagi osoby prowadzņcej przedszkole
…................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................

…........................................

......................................................

Podpis osoby prowadzņcej

Podpis osoby kontrolujņcej
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UCHWAŁA NR VIII/67/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zwiņzku
z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku
o opiece nad dzieńmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235) Rada Miejska w Skwierzynie uchwala, co
nastňpuje:
§ 1. Ustala siň opłatň za wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciňcych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracň, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 października

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracň
(Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Stanisław Rucki

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/71/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Świniarach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 59 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada
Miejska w Skwierzynie uchwala co nastňpuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku likwiduje siň
Szkołň Podstawowņ w Świniarach.
§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia siň
kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w Murzynowie.
§ 3. Zobowiņzania i majņtek zlikwidowanej szkoły przejmuje Gmina Skwierzyna.

§ 4. Dokumentacjň likwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Skwierzyny, z wyjņtkiem dokumentacji
przebiegu nauczania, którņ przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. w terminie jednego
miesiņca od dnia zakończenia likwidacji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Stanisław Rucki
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UCHWAŁA NR VIII/72/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 19 maja 2011r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Trzebiszewie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 59 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada
Miejska w Skwierzynie uchwala co nastňpuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2011 roku likwiduje siň
Szkołň Podstawowņ w Trzebiszewie.
§ 2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia siň
kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej w Zespole Edukacyjnym w Skwierzynie.

§ 4. Dokumentacjň likwidowanej szkoły przejmuje Burmistrz Skwierzyny, z wyjņtkiem dokumentacji
przebiegu nauczania, którņ przejmuje Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. w terminie jednego
miesiņca od dnia zakończenia likwidacji.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Stanisław Rucki

§ 3. Zobowiņzania i majņtek zlikwidowanej szkoły przejmuje Gmina Skwierzyna.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/94/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 25 maja 2011r.
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 samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1
pkt 2 i 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 siň, co nastňpuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Miasto Gorzów Wlkp.,
zapewniajņce bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekň, uwzglňdniajņce podstawň programowņ
wychowania przedszkolnego, realizowane sņ od
godz. 8.00 do godz. 13.00.
§ 2. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp., wykraczajņce poza czas 5. godzinnego bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, obejmujņ miňdzy innymi:
1) gry i zabawy rozwijajņce samodzielnośń, zainteresowania i umiejňtności plastyczne, muzyczne,
teatralne, konstrukcyjne,
2) zajňcia rozwijajņce postawy aktywne i wyobraźniň wychowanków,
3) gry, zabawy, spacery na świeżym powietrzu,
wdrażajņce do zdrowego stylu życia,

4) organizowane przez przedszkola uroczystości
i imprezy z udziałem rodziny oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
5) kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, teatralne, itp.,
6) zabawy ruchowe, zaspokajajņce potrzebň aktywności fizycznej,
7) czas odpoczynku i posiłków.
§ 3. Za każdņ rozpoczňtņ godzinň świadczeń,
o których mowa w § 2, ustala siň opłatň w wysokości 0,145% minimalnego wynagrodzenia za pracň,
ustalonego zgodnie z ustawņ z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracň
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami),
ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrów na dany rok kalendarzowy.
§ 4. Traci moc 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.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi Miasta.

wództwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 września 2011r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-

Wiceprzewodniczņca Rady
Grażyna Wojciechowska

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/96/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku miejskim
Na podstawie art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy
z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzieńmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), uchwala siň co nastňpuje:
§ 1. Ustala siň opłatň za pobyt dziecka w żłobku
miejskim w wysokości 160,00zł miesiňcznie.
§ 2. Ustala siň dodatkowņ opłatň za wydłużony
pobyt dziecka w żłobku miejskim w wysokości
16,00zł za każdņ rozpoczňtņ godzinň opieki.
§ 3. Ustala siň maksymalnņ wysokośń opłaty za
wyżywienie dziecka objňtego opiekņ żłobka w kwocie 115,00zł, przyjmujņc wysokośń dziennej opłaty za
wyżywienie dziecka w wysokości 5,00zł oraz maksymalnņ ilośń dni w miesiņcu – 23.
§ 4. 1. Rodziny wielodzietne (co najmniej troje
dzieci), objňte pomocņ opieki społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, których do żłobka uczňszcza wiňcej niż jedno
dziecko, za drugie i każde nastňpne, rodzice / opiekunowie prawni płacņ 50% opłaty określonej w § 1.

2. Czňściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa
w § 1 nastňpuje na wniosek uprawnionego.
§ 5. Do dnia 31 sierpnia 2011r. wysokośń opłaty
stałej z tytułu pobytu dziecka w żłobku miejskim
oraz dziennej stawki żywieniowej pozostajņ na niezmienionym poziomie i wynoszņ 100,00zł – opłata
stała oraz 4,50zł – dzienna opłata za wyżywienie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 7. Traci moc uchwała Nr LIII/872/2009 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku miejskim.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2011r.
Wiceprzewodniczņca Rady
Grażyna Wojciechowska

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/97/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dzieńmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235), uchwala siň co nastňpuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Żłobek Miejski Nr 1 w Gorzowie Wlkp.
zwany dalej żłobkiem jest gminnņ jednostkņ budżetowņ.
2. Żłobek prowadzony jest w obrňbie Miasta Gorzowa Wlkp.

3. Siedziba Żłobka Miejskiego Nr 1 mieści siň
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Wróblewskiego 50.
§ 2. Żłobek prowadzi działalnośń na podstawie:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dzieńmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235);
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.);
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4) niniejszego statutu.
§ 3. 1. Podmiotem, który utworzył żłobek jest
Miasto Gorzów Wlkp.
2. Nadzór nad działalnościņ żłobka sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Rozdział 2

Poz. 1349

4) jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności;
5)

rodziców/opiekunów prawnych pracujņcych
w wymiarze pełnego etatu lub uczņcych siň
w systemie dziennym;

Cele i zadania

6) rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowujņcego dziecko.

§ 4. 1. Podstawowym celem żłobka jest realizacja
w ramach opieki nad dzieńmi funkcji opiekuńczej,
wychowawczej oraz edukacyjnej.

§ 8. 1. „Kartň zgłoszenia dziecka do żłobka” składa siň tylko w jednym dowolnie wybranym żłobku
miejskim.

2. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dzieńmi
w wieku od 20 tygodnia życia do ukończenia roku
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub
w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest
objňcie dziecka wychowaniem przedszkolnym do
4 roku życia.

2. Wzór „Karty zgłoszenia dziecka do żłobka”
określa regulamin organizacyjny żłobka, nadawany
przez dyrektora żłobka.

3. Żłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjņtkiem
ustalonej przerwy wakacyjnej.
§ 5. Do podstawowych zadań żłobka należy:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielňgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie zajňń zabawowych z elementami edukacji, uwzglňdniajņcych indywidualne potrzeby
dziecka;
3) prowadzenie zajňń opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzglňdniajņcych rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku
dziecka;
4) współpraca z rodzicami dzieci uczňszczajņcych
na zajňcia w szczególności poprzez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom
w zakresie pracy z dzieńmi;
5) wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzglňdnieniem rodzaju
niepełnosprawności;
6) rozwijanie samodzielności oraz umiejňtności
współdziałania dzieci w grupie rówieśniczej.
Rozdział 3
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka
§ 6. Do żłobka przyjmowane sņ dzieci:
1) od 20 tygodnia życia do 3 lat;
2) zamieszkujņce na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
§ 7. Pierwszeństwo w przyjňciu do żłobka majņ
dzieci:

3. Złożenie karty zgłoszenia do wiňcej niż jednego żłobka wyklucza z rekrutacji.
4. Przyjňcie dziecka do żłobka odbywa siň na
podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej, którņ
powołuje dyrektor żłobka.
§ 9. 1. Wymagane dokumenty, potwierdzajņce
danņ sytuacjň:
1) dzieci z rodzin wielodzietnych – kserokopie aktów urodzenia (oryginały do wglņdu);
2) dziecko posiadajņce rodzeństwo w danym
żłobku – pisemne potwierdzenie dyrektora danego żłobka;
3) rodzina zastňpcza – postanowienie sņdu
o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastňpczej,
4) sytuacja zdrowotna rodziców/opiekunów prawnych – kserokopia orzeczenia o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
(oryginały do wglņdu);
5) Sytuacja osoby samotnie wychowujņcej dziecko:
a) wyrok sņdu rodzinnego o wysokości alimentów dla dziecka samotnego rodzica;
b) oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzajņce aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis
aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu
małżeństwa z adnotacjņ o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzajņce stan cywilny,
wyrok sņdu rodzinnego o pozbawieniu praw
rodzicielskich lub separacji, zaświadczenie
z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności.
6) dziecko rodziców/opiekunów prawnych pracujņcych w wymiarze pełnego etatu lub uczņcych
siň w systemie dziennym:

1) z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci);

a) zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzajņce zatrudnienie, adres zakładu pracy i wymiar etatu;

2) majņce jedno lub wiňcej rodzeństwa w danym
żłobku;

b) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzajņce naukň w systemie dziennym.

3) z rodzin zastňpczych;

2. Oświadczenia samotnych rodziców bňdņ weryfikowane przez żłobek w celu potwierdzenia ich
prawdziwości.
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§ 10. 1. Przed oddaniem dziecka pod opiekň
w żłobku konieczne jest przedłożenie zaświadczenia
lekarskiego potwierdzajņcego brak przeciwwskazań
zdrowotnych do korzystania z opieki żłobkowej.

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiņzani sņ
do ponoszenia opłat za pobyt oraz wyżywienie dzieci w żłobku, zgodnie z zasadami określonymi
w uchwale Rady Miasta Gorzowa Wlkp.

2. Zaświadczenie winno byń wydane nie wcześniej niż tydzień przed przyjňciem dziecka do żłobka.

4. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku
rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje zwrot
opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiņzujņcej dziennej stawki za wyżywienie i liczby dni
nieobecności, pod warunkiem poinformowania pracownika żłobka przez rodziców/opiekunów prawnych, najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności
dziecka w żłobku.

Rozdział 4
Organizacja i działalność jednostki
§ 12. 1. Pracņ żłobka kieruje dyrektor, wykonujņc
zadania zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent
Miasta Gorzowa Wlkp.
3. Dyrektor żłobka działa z upoważnienia Prezydenta Miasta w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
4. Odpowiedzialnośń za zarzņdzanie żłobkiem,
organizacjň pracy żłobka oraz reprezentowanie placówki na zewnņtrz ponosi dyrektor żłobka.
5. Do zadań dyrektora żłobka należy w szczególności:
1) ustalanie planów finansowych jednostki;
2) sporzņdzanie sprawozdań z wykonania budżetu;
3) wykonywanie czynności wynikajņcych z prawa
pracy oraz spraw socjalnych wobec pracowników żłobka;
4) realizowanie zadań zwiņzanych z zapewnieniem
opieki nad dzieńmi.
6. Organizacjň wewnňtrznņ żłobka określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora
żłobka.
7. Dyrektor żłobka odpowiada za realizacjň regulaminu organizacyjnego.
8. Regulamin
w szczególności:

organizacyjny

żłobka

określa

1) organizacjň wewnňtrznņ i obsadň kadrowņ wraz
z zakresem czynności pracowników;
2) podstawowe obowiņzki pracowników;
3) zasady funkcjonowania oraz godziny pracy
żłobka.
Rozdział 5
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
§ 13. 1. Pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku
miejskim sņ odpłatne.
2. Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie
w żłobku określa Rada Miasta Gorzowa Wlkp.
w drodze uchwały.

5. Opłata za pobyt nie podlega zwrotowi, bez
wzglňdu na liczbň dni nieobecności dziecka
w żłobku.
6. Okresem rozliczeniowym jest miesiņc kalendarzowy. Zwrotu dokonuje siň w miesiņcu nastňpujņcym po okresie rozliczeniowym.
7. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) opłatň
za pobyt uiszczajņ tylko rodzice/opiekunowie prawni
dzieci uczňszczajņcych do żłobka.
Rozdział 6
Gospodarka finansowa
§ 14. 1. Gospodarka finansowa żłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budżetowej, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Rachunkowośń żłobka prowadzona jest na
podstawie obowiņzujņcych przepisów o rachunkowości.
3. Żłobek prowadzi swojņ działalnośń na podstawie rocznych planów finansowych ustalanych
przez dyrektora żłobka, a zatwierdzanych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
4. Za realizacjň rocznego planu finansowego odpowiedzialny jest dyrektor żłobka.
5. Dochody żłobka sņ dochodami Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 15. Żłobek pokrywa wydatki i zobowiņzania
z przyznanych przez Radň Miasta Gorzowa Wlkp.
środków budżetowych.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 16. Wszelkie zmiany w statucie mogņ byń dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 17. Traci moc uchwała Nr LIII/869/2009 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 1
w Gorzowie Wlkp.
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§ 18. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

Poz. 1349, 1350, 1351

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczņca Rady
Grażyna Wojciechowska
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UCHWAŁA NR XI/107/2011
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 25 maja 2011r.
w sprawie wzniesienia pomnika Wincentego Witosa w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala siň co
nastňpuje:
§ 1. Rada Miasta Gorzowa Wlkp. postanawia
wznieśń pomnik Wincentego Witosa w Gorzowie
Wlkp. przy ul. Cichońskiego Nr działki 2241/4
w obrňbie Nr 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczņca Rady
Grażyna Wojciechowska
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UCHWAŁA NR VIII/49/11
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 26 maja 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz
podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za
inkaso
Na podstawie art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.1), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.2) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.3) uchwala siň, co
nastňpuje:
§ 1. W załņczniku do uchwały Nr V/26/11 Rady
Miejskiej w Miňdzyrzeczu z dnia 2 marca 2011r.
w sprawie zarzņdzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik
Urzňdowy Województwa Lubuskiego z 2011r. Nr 30,
poz. 627) w wierszu o liczbie porzņdkowej 12,
w miejsce: „Tadeusz Grabas” wpisuje siň: „Beata
Graca – Szewczyczak”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Gądek
__________________________________
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r.
Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r.
Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007r.
Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655;
z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 226,
poz. 1475.
3
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.
Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365,
Nr 179, poz. 1484; z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825;
z 2008r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96,
poz. 620, Nr 226, poz. 1475.
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UCHWAŁA NR VIII/50/11
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 26 maja 2011r.
uchylająca uchwałę w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy
sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym
z pierwszeństwa w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania
wieczystego nieruchomości gruntowych
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 1b oraz
art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102,
poz. 651 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a”
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2)
uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. 1. Uchyla siň uchwałň Nr CXI/323/10 Rady
Miejskiej w Miňdzyrzeczu z dnia 18 czerwca 2010r.
w sprawie warunków udzielania oraz wysokości
stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali
mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystajņcym z pierwszeństwa
w ich nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2010r. Nr 73, poz. 988 z późn. zm.).
2. Do rozpatrzenia wniosków najemców o wykup
lokali mieszkalnych, złożonych do dnia 31 grudnia
2011r., zastosowanie majņ przepisy uchwały wymienionej w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miňdzyrzecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2011r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Gądek
________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155,
poz. 1043, Nr 197, poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
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UCHWAŁA NR 278/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 czerwca 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postňpowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem uchwały Nr VI/31/11 Rady
Gminy Nowa Sól z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Nowa
Sól podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych, które wybudowały przydomowņ
oczyszczalniň ścieków – stwierdza:
nieważnośń § 12 badanej uchwały wobec
sprzeczności jego treści z dyspozycjņ art. 7

ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja
RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), w zw.
z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała została dorňczona tut. Izbie
w dniu 6 maja 2011r.
Oceniajņc zgodnośń postanowień uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że Rada Gminy
Nowa Sól w § 12 przedmiotowej uchwały wskazała,
że cyt. „traci moc uchwała Nr V/28/11 z dnia 10 mar-
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ca 2011r. w sprawie Regulaminu dotyczņcego udzielania dotacji z budżetu Gminy Nowa Sól osobom
fizycznym niezliczonych do sektora finansów publicznych, które wybudowały przydomowņ oczyszczalnie ścieków.
Wskazana uchwała Nr V/28/11 Rady Gminy Nowa
Sól z dnia 10 marca 2011r. została uznana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze za nieważnņ w całości na posiedzeniu w dniu
20 kwietnia 2011r. uchwałņ Kolegium Izby
Nr 252/2011 z powodu istotnego naruszenia prawa.
Tym samym treśń § 12 badanej uchwały pozbawiona jest podstawy prawnej w sytuacji wcześniejszego
niż data podjňcia uchwały przez Radň Gminy Nowa
Sól stwierdzenia nieważności w całości uchwały
Nr V/28/11 z dnia 10 marca 2011r. przez Kolegium
Izby.
Zapis § 12 badanej uchwały z dnia 28 kwietnia
2011r. Nr VI/31/11 narusza w ocenie Kolegium Izby
dyspozycjň art. 7 ustawy Konstytucja RP, który stanowi wprost, że organy władzy publicznej działajņ
na podstawie i w granicach prawa. Nie mogņ zatem
podejmowań działań faktycznych ani prawnych które nie znajdujņ umocowania w przepisach prawa
powszechnie obowiņzujņcego, o którym stanowi art.
87 ustawy Konstytucja RP. Analizujņc powstałņ sytuacjň Kolegium Izby zwraca uwagň na dyspozycjň
art. 91 ust. 1 ustawy o samorzņdzie gminnym, zgodnie z którym uchwała lub zarzņdzenie organu gminy
sprzeczne z prawem sņ nieważne. O nieważności
uchwały lub zarzņdzenia w całości lub w czňści orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni
od dnia dorňczenia uchwały lub zarzņdzenia. Nieważnośń aktu prawa miejscowego orzeczona w drodze uchwały Kolegium Izby Nr 252/2011 spowodowała wyeliminowanie tego aktu prawa miejscowego
z obrotu prawnego w całości bez konieczności powtarzania tej czynności w kolejnej uchwale przez
organ stanowiņcy Gminy. Istotņ orzeczenia o istotnym naruszeniu prawa jest bowiem eliminacja aktu
prawnego (lub jego czňści) w tym aktu prawa miejscowego dotkniňtego wadņ istotnego naruszenia
prawa w całości lub w czňści z obrotu prawnego.
Tym samym taki akt normatywny zgodnie z art. 13
pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych nie

Poz. 1353

bňdzie podlegał ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzňdowym, natomiast ogłoszeniu w takim
przypadku podlegało bňdzie zgodnie z art. 13 pkt 8a
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych rozstrzygniňcie nadzorcze, dotyczņce aktu prawa miejscowego, stanowionego przez jednostkň samorzņdu
terytorialnego. Tym samym organ stanowiņcy Gminy nie tylko nie powinien swoim aktem prawa miejscowego dublowań rozstrzygniňcia nadzorczego
Kolegium Izby, ale również zapis o utracie mocy
poprzedniej uchwały nie eliminuje jej z obrotu
prawnego, gdyż dokonane to zostało wcześniej
uchwałņ Kolegium Izby. Utrata mocy zapisana
w § 12 badanej uchwały nie powoduje również usuniňcia uchwały z wojewódzkiego dziennika urzňdowego, gdyż uchwała jako dotkniňta nieważnościņ
nie powinna byń tam opublikowana, zaś w jej miejsce winno byń opublikowane rozstrzygniňcie nadzorcze Kolegium Izby.
Z uwagi na powyższe argumenty w ocenie Kolegium Izby § 12 badanej uchwały narusza w sposób
istotny art. 7 Konstytucji RP, w zw. z art. 91 ust. 1
ustawy o samorzņdzie gminnym w zw. z art. 13 pkt
8a ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i tym
samym uchylenie uchwały Nr V/28/11 Rady Gminy
Nowa Sól z dnia 10 marca 2011r. przez Radň Gminy
Nowa Sól, nie znajduje podstawy prawnej w przepisach obowiņzujņcego prawa wobec wcześniejszego
niż data podjňcia uchwały stwierdzenia jej nieważności w całości przez Kolegium Izby.
Wobec przedstawionego wyżej stanu sprawy - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszņ uchwałň Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, – służy Gminie
Nowa Sól prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego
Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od
daty dorňczenia uchwały.
Wz. Przewodniczņcego Kolegium
Członek Kolegium
Halina Lasota

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 70
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UCHWAŁA NR 280/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 czerwca 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postňpowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem uchwały Nr VIII/40/11 Rady
Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żary
na budowň przydomowych oczyszczalni ścieków,
zbiorników na gnojówkň i płyt gnojowych – stwierdza
nieważnośń § 1 ust. 1 badanej uchwały z powodu sprzeczności z art. 403 ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
UZASADNIENIE
W dniu 11.05.2011r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze wpłynňła uchwała
Nr VIII/40/11 Rady Gminy Żary z dnia 5 maja 2011r.
w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żary na budowň przydomowych
oczyszczalni ścieków, zbiorników na gnojówkň i płyt
gnojowych.
Oceniajņc zgodnośń jej postanowień z przepisami
prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze stwierdziło, że w § 1 ust. 1 uchwały
Rada Gminy dokonała nastňpujņcego zapisu
„Dofinansowanie udzielane jest posiadaczom
nieruchomości tj. właścicielom, współwłaścicielom, użytkownikom wieczystym; wytwarzajņcym
ścieki bytowo-gospodarcze pochodzņce wyłņcznie z gospodarstwa domowego z budżetu gminy
Żary na budowň:
1) przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m3/dobň,
2) zbiorników na gnojówkň o pojemności nie
mniejszej niż 10m3,
3) płyt gnojowych wraz ze szczelnym zbiornikiem na odcieki nie mniejszym niż 1m3”.
Rada Gminy dokonujņc takiego zapisu naruszyła
normň prawnņ określonņ w art. 403 ust. 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz

art. 43 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ).
Zgodnie z treściņ art. 403 ust. 4 ww. ustawy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
o którym mowa w ust. 1 i 2, może polegań na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
z budżetu gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiňbiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych bňdņcych gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
Stosownie do art. 43 ww. ustawy o finansach publicznych prawo realizacji zadań finansowanych ze
środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrňbne ustawy stanowiņ inaczej.
Tym samym ograniczenie i zawňżenie w § 1 ust. 1
uchwały katalogu podmiotów uprawnionych do
ubiegania siň o środki publiczne z budżetu gminy
w formie dotacji celowej – tylko do posiadaczy nieruchomości tj. właścicielom, współwłaścicielom,
użytkownikom wieczystym, wytwarzajņcym ścieki
bytowo-gospodarcze pochodzņce wyłņcznie z gospodarstwa domowego – narusza w sposób istotny
w ocenie Kolegium Izby art. 403 ust. 4 cyt. ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz art. 43 ww. ustawy
o finansach publicznych.
Wobec przedstawionego wyżej stanu sprawy – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszņ uchwałň Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia nieważności postanowień badanej
uchwały – służy Gminie prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorňczenia uchwały.
Wz. Przewodniczņcego Kolegium
Członek Kolegium
Halina Lasota

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 70
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UCHWAŁA NR 283/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 czerwca 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postňpowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem uchwały Nr V/46/11 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie
zasad dofinansowania usuwania wyrobów zawierajņcych azbest z terenu Gminy Siedlisko - stwierdza
nieważnośń badanej uchwały z powodu
sprzeczności: 1. zapisu § 1, 5, 7 uchwały
z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
UZASADNIENIE
Dokonujņc oceny zgodności postanowień uchwały
z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, iż Rada
Gminy Siedlisko w § 1, 5, 7 uchwały określiła zakres
podmiotów w postaci osób fizycznych mogņcych
ubiegań siň o dofinansowanie usuwania wyrobów
zawierajņcych azbest z budynków mieszkalnych,
gospodarczych. Zgodnie z dyspozycjņ art. 403 ust. 4
ustawy prawo ochrony środowiska finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym
mowa w ust. 1 i 2, może polegań na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z budżetu
gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiňbiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych bňdņcych gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
Tym samym zawňżenie w uchwale krňgu podmiotów uprawnionych do ubiegania siň o dotacjň, wyłņcznie do osób fizycznych narusza w sposób istotny
w ocenie Kolegium Izby normň art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska.
Kolegium Izby jednocześnie wskazuje, iż zgodnie
z treściņ ww. art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony
środowiska, organ stanowiņcy powinien również
określiń sposób rozliczenia udzielonej dotacji.
Biorņc powyższe pod uwagň Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszņ uchwałň Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia nieważności postanowień badanej
uchwały – służy Gminie prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorňczenia uchwały.
Wz. Przewodniczņcego Kolegium
Członek Kolegium
Halina Lasota

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 70
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UCHWAŁA NR 284/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 1 czerwca 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postňpowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem uchwały Nr V/43/11 Rady Gminy Siedlisko z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie
regulaminu dotyczņcego udzielania dotacji z budżetu Gminy osobom fizycznym niezaliczanych do sektora finansów publicznych które wybudowały przydomowņ oczyszczalniň ścieków - stwierdza
-nieważnośń badanej uchwały – z powodu
sprzeczności:
1. preambuły uchwały z art. 403 ust. 4 i ust. 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 251 ustawy
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
2. § 4, § 6, § 7 z art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
3. § 1 uchwały z art. 250 pkt 2 i art. 51 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
oraz art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony
środowiska,
UZASADNIENIE
Dokonujņc oceny zgodności postanowień uchwały
z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, iż Rada
Gminy Siedlisko w preambule przedmiotowej
uchwały wskazała, że: cyt „Ustala siň zasady udzielania dotacji z budżetu gminy na zwrot czňści kosztów poniesionych przez osoby fizyczne na wybudowane po 1 stycznia 2011r. przydomowe oczyszczalnie ścieków, który określa poniższy regulamin”.
Treśń preambuły regulaminu narusza w ocenie Kolegium Izby art. 403 ust. 4 i ust. 5 ustawy prawo
ochrony środowiska oraz art. 251 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych. Zgodnie z art. 403 ust. 4
ustawy prawo ochrony środowiska finansowanie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym
mowa w ust. 1 i 2, może polegań na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych z budżetu
gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów inwestycji:

1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiňbiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych bňdņcych gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
Tym samym zawňżenie w preambule uchwały krňgu
podmiotów uprawnionych do ubiegania siň o dotacjň, tylko do osób fizycznych narusza w ocenie Kolegium Izby art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony
środowiska. Ponadto preambuła uchwały wskazuje
wprost na dokonywanie refundacji czňści kosztów
ponoszonych przez osoby fizyczne na budowň przydomowych oczyszczalni po 1 stycznia 2011 roku
z dotacji, co stoi w sprzeczności z dyspozycjņ
art. 403 ust. 5 ustawy prawo ochrony środowiska
stanowiņcym, że zasady udzielania dotacji celowej,
o której mowa w ust. 4, obejmujņce w szczególności
kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postňpowania w sprawie
udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa
odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały.
Zatem przepis ten nie dopuszcza aby uchwała organu stanowiņcego gminy w tym zakresie wprowadzała na zasadzie dowolności refundacjň dokonanych
wydatków poniesionych przed wejściem w życie
uchwały organu stanowiņcego. Ponadto zgodnie
z § 12 przedmiotowej uchwały, uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia
w dzienniku urzňdowym województwa lubuskiego.
Tym samym organ stanowiņcy wskazujņc klauzulň
wejścia uchwały w życie nie określił dla tego aktu
prawa miejscowego wcześniejszej mocy obowiņzujņcej, co skutkuje możliwościņ dotowania nie od
1 stycznia 2011 roku, ale od dnia ogłoszenia aktu
prawa miejscowego w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
W tym zakresie zapis dopuszczajņcy refundacjň zawarty w preambule narusza w sposób istotny dyspozycjň art. 251 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym wykorzystanie dotacji nastňpuje w szczególności przez zapłatň za zrealizowane
zadania, na które dotacja była udzielona, albo
w przypadku gdy odrňbne przepisy stanowiņ o sposobie udzielenia i rozliczenia dotacji, wykorzystanie
nastňpuje przez realizacjň celów wskazanych w tych
przepisach.

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 70
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Naruszenie prawa w tym zakresie dotyczy przyznania środków publicznych w formie dotacji celowej za
zrealizowane przydomowe oczyszczalnie wybudowane przed dniem wejścia w życie przedmiotowej
uchwały.

przednim roku nie może skutkowań „automatyzmem” przyznania dotacji w kolejnym roku, gdyż
brak środków w danym roku oznacza de facto odmowň udzielenia dotacji i koniecznośń złożenia nowego wniosku w nastňpnym roku budżetowym.

Niezależnie od powyższego dyspozycja paragrafów
4, 6, 7 badanej uchwały wskazuje na podmioty mogņce ubiegań siň o dotacjň posiadaczy nieruchomości tj:, właściciele, współwłaściciele, użytkownicy
wieczyści wytwarzajņcy ścieki bytowo-gospodarcze
pochodzņce z gospodarstwa domowego, mieszkańcy
Gminy,
pozostałe
osoby,
narusza
w ocenie Kolegium wskazany powyżej przepis
art. 403 ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska
w zakresie w jakim ogranicza katalog podmiotów
uprawnionych do ubiegania siň o środki publiczne
w formie dotacji celowej.

Ponadto zgodnie z treściņ art. 51 ustawy o finansach
publicznych zamieszczenie w budżecie państwa dochodów z określonych źródeł lub wydatków na
określone cele nie stanowi podstawy roszczeń ani
zobowiņzań państwa wobec osób trzecich, ani roszczeń tych osób wobec państwa. Zgodnie z art. 251
ust. 2 przepisy ust. 1 stosuje siň odpowiednio do
jednostek samorzņdu terytorialnego.

Powyższe ograniczenie podmiotowe narusza również art. 403 ust. 5 ustawy prawo ochrony środowiska poprzez ograniczenie krňgu podmiotów uprawnionych do otrzymania dotacji, które wykracza poza
zakres upoważnienia dla organu stanowiņcego
i dopuszczalnej regulacji wynikajņcej z uchwały organu stanowiņcego gminy, która w ramach upoważnienia ustawowego określonego w art. 403
ust. 5 ustawy prawo ochrony środowiska obejmowań powinna jedynie zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa w ust. 4, obejmujņce w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postňpowania
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania
– nie zaś ustalenie krňgu podmiotów uprawnionych
do otrzymania dotacji w sposób inny niż dokonuje
tego ustawodawca w art. 403 ust. 4 ustawy prawo
ochrony środowiska.
W § 1 przedmiotowej uchwały organ stanowiņcy
w zdaniu drugim: cyt „W przypadku wyczerpania
środków w budżecie Gminy Siedlisko w danym roku
dotacja za wykonanņ inwestycjň bňdzie realizowana
w nastňpnym roku zgodnie z kolejnościņ złożonych
wniosków i wielkościņ środków ujňtych w budżecie
w roku nastňpnym” – narusza w ocenie Kolegium
Izby art. 250 pkt 2 i art. 51 ustawy o finansach publicznych oraz art.403 ust. 4 ustawy prawo ochrony
środowiska. Zgodnie z art. 250 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zarzņd jednostki samorzņdu terytorialnego, udzielajņc dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych, w przypadku gdy
odrňbne przepisy lub umowa miňdzynarodowa nie
określajņ trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej
dotacji, zawiera umowň, która określa w szczególności: termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż
do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego, zatem dotacja nie jest wydatkiem, który ma charakter
środków niewygasajņcych z upływem roku budżetowego, co powoduje że wniosek złożony w po-

Zatem wskazany w § 1 zdanie drugie przedmiotowej
uchwały tryb realizowania dotacji w kolejnym roku
budżetowym na podstawie złożonych wniosków
w roku poprzednim narusza w sposób istotny dyspozycjň wskazanego przepisu albowiem w myśl
zapisu § 1 zdanie drugie uchwały realizacja dotacji
(jej udzielenie i przekazanie) nastňpowałoby automatycznie w nastňpnym roku budżetowym i rodziło
by roszczenie osoby uprawnionego beneficjenta
o jej udzielenie i przekazanie – stanowiło by wiňc
w tym zakresie kreowanie budżetu lat przyszłych.
Ponadto treśń § 1 zdanie drugie badanej uchwały
narusza w ocenie Kolegium Izby dyspozycjň art. 403
ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska poprzez
narzucenie obowiņzku „realizacji dotacji w nastňpnym roku kalendarzowym”.
Zakłada wiňc obowiņzek jej udzielenia i przekazania
w kolejnym roku niezgodnie z dyspozycjņ art. 403
ust. 4 prawo ochrony środowiska, który stanowi
o fakultatywności udzielenia dotacji w tym zakresie.
Kolegium Izby zwraca również uwagň, iż organ stanowiņcy powinien również zgodnie z normņ art. 403
ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska określiń
sposób rozliczenia udzielonej dotacji.
Biorņc powyższe pod uwagň Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszņ uchwałň Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia nieważności postanowień badanej
uchwały – służy Gminie prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorňczenia uchwały.
Wz. Przewodniczņcego Kolegium
Członek Kolegium
Halina Lasota
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OGŁOSZENIE NR 1
STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 9 czerwca 2011r.
Na podstawie § 9 ust. 1 rozporzņdzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu
działania wojewódzkich i powiatowych społecznych
rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 560)
Starosta Zielonogórski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady
Do Spraw Osób Niepełnosprawnych przez organizacje i organy o których mowa w art. 44 c ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-

pełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 214,
poz. 1407 z późn. zm.). Propozycje można składań
w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze ul. Podgórna 5, w terminie jednego miesiņca od daty ukazania siň ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Starosta
Ireneusz Plechan
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POROZUMIENIE
z dnia 2 marca 2011 r.
Zawarte pomiňdzy
Wojewodņ Lubuskim Helenņ Hatkņ, zwanņ dalej
„Wojewodņ”,
a
Miastem Gorzowem Wlkp. reprezentowanym przez
Prezydenta Tadeusza Jňdrzejczaka, zwanym dalej
„Prezydentem”,
w sprawie powierzenia niektórych zadań zwiņzanych
z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej
I. Podstawa prawna porozumienia
art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzņdowej
w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorzņdzie powiatowym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
art. 30 ust. 4 i ust. 4 „a” ustawy z dnia
21 listopada 1967r. o powszechnym obowiņzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U z 2004. Nr 241, poz. 2416 z późn.
zm.).
II. Zakres przedmiotowy porozumienia
§ 1. W celu sprawnego przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.,
Wojewoda powierza, a Prezydent przyjmuje do realizacji, nastňpujņce zadania
1) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie oddelegowania
trzech lekarzy oraz dwóch osób średniego personelu medycznego do pracy w powiatowej

komisji lekarskiej ze wskazaniem dodatkowo
osób, które w zastňpstwie mogņ pracowań
w tej komisji,
2) zawieranie umów z kierownikami zakładów
opieki zdrowotnej w sprawie przeprowadzenia
specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji
szpitalnej oraz badań psychologicznych osób
podlegajņcych kwalifikacji wojskowej zgodnie
ze zleceniem powiatowej komisji lekarskiej,
a w przypadku braku takiej możliwości zawieranie umów z lekarzami prowadzņcymi indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub
grupowe praktyki oraz przez psychologów,
3) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy
powiatowej komisji lekarskiej lekarzom członkom powiatowej komisji lekarskiej oraz średniemu personelowi medycznemu tylko w przypadku pracy tej komisji poza godzinami pracy
zawodowej.
4) pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnej oraz badań psychologicznych, jak również zwrot zakładom
opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1,
równowartości wynagrodzeń przysługujņcym
lekarzom i średniemu personelowi medycznemu wchodzņcym w skład powiatowej komisji
lekarskiej a biorņcym udział w pracach tej komisji w godzinach ich pracy zawodowej.
III. Warunki realizacji porozumienia
§ 2. 1. Z przyznanych środków, Prezydent zobowiņzuje siň pokryń koszty wykonania specjalistycznych badań lekarskich, usług medycznych i obser-
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wacji szpitalnej osób podlegajņcych kwalifikacji
wojskowej.
2. Na wykonanie zadań określonych w § 1 porozumienia Wojewoda przyznaje dotacjň celowņ, sklasyfikowanņ w budżecie Wojewody w dziale 750
Administracja publiczna, rozdziale 75045 – Kwalifikacja wojskowa, §2120 Dotacje celowe przekazane
z budżetu państwa na zadania bieżņce realizowane
przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rzņdowej.
3. Kwota dotacji zostanie corocznie ustalona
w załņczniku do niniejszego porozumienia, stanowiņcego jego integralnņ czňśń.
§ 3. 1 Prezydent rozliczajņc koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zobowiņzany jest
przedstawiń wykaz specjalistycznych badań lekarskich, obserwacji szpitalnych oraz badań psychologicznych osób podlegajņcych kwalifikacji wojskowej, jak również faktury obciņżeniowe wystawione
przez zakłady opieki zdrowotnej.
2. Kserokopie dokumentów przedkładanych do
rozliczeń powinny byń zatwierdzone pod wzglňdem
merytorycznym i formalno rachunkowym oraz potwierdzone za zgodnośń z oryginałem przez uprawnionych pracowników urzňdu miasta.
3. Rozliczenie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej musi nastņpiń najpóźniej w ciņgu
dwóch miesiňcy od daty zakończenia kwalifikacji
wojskowej w mieście.
§ 4. 1. Środki finansowe z budżetu Wojewody,
określone w § 2 ust 2, bňdņ przekazane na rachunek
Miasta najpóźniej 14 dni przed rozpoczňciem kwalifikacji wojskowej w mieście.
2. Środki finansowe określone wyżej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane
w nadmiernej wysokości podlegajņ zwrotowi zgodnie z ustawņ o finansach publicznych.
§ 5. 1. Wojewoda sprawuje nadzór nad realizacjņ
zadań objňtych niniejszym porozumieniem za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców oraz Dyrektora Wydziału Finansów i Budżetu Lubuskiego Urzňdu Wojewódzkiego zgodnie z zakresem ich kompetencji.
2. W ramach zawartego porozumienia Wojewoda ma prawo do swobodnego wstňpu do obiektów
i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego, wglņdu
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do wszelkich dokumentów i innych materiałów
zwiņzanych z powierzonymi zadaniami podmiotowi
kontrolowanemu, z uwzglňdnieniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych, sprawdzenia
przebiegu określonych czynności, żņdania od kierownika i pracowników podmiotu kontrolowanego
ustnych i pisemnych wyjaśnień, zabezpieczenia dowodów.
IV. Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Porozumienie zawiera siň na czas nieokreślony.
2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia
wymagajņ formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7.1. Traci moc porozumienie zawarte w dniu
12 grudnia 2003r. pomiňdzy Wojewodņ Lubuskim,
a Prezydentem Miasta Gorzowa Wlkp.
2. Porozumienie wchodzi w życie z dniem jego
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
§ 8. Porozumienie sporzņdzono w 4 jednobrzmiņcych egzemplarzach.
Załącznik Nr 1
z dnia 9 marca 2011r.
Do porozumienia zawartego w dniu 2 marca 2011r.
pomiňdzy Wojewodņ Lubuskim, a Miastem Gorzowem Wlkp., reprezentowanym przez Prezydenta
Tadeusza Jňdrzejczaka, w sprawie powierzenia niektórych zadań zwiņzanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej określonych w art. 30 ust. 4
i ust. 4a i art. 32 ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiņzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 241,
poz. 2416 z późn. zm.)
Stosownie do § 2 ust. 3 przedmiotowego Porozumienia informujň, iż w 2011 roku wysokośń dotacji
celowej przekazywanej z budżetu państwa na zadania bieżņce realizowane przez Powiat na podstawie
porozumień z organami administracji rzņdowej
w dz. 750, rozdz. 75045, § 2120, dla Miasta Gorzowa
Wlkp. wynosi 17.000,- zł (słownie: siedemnaście
tysiňcy złotych).
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POROZUMIENIE NR 2/2011
POMIĘDZY GMINĄ MIĘDZYRZECZ I POWIATEM MIĘDZYRZECKIM
z dnia 9 czerwca 2011r.
w sprawie przejęcia zadań z zakresu zarządzania drogą powiatową przez Gminę Międzyrzecz
Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.1), art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy
z 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.2) oraz
uchwały Rady Powiatu Miňdzyrzeckiego Nr VI/36/11
z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie przekazania
Gminie Miňdzyrzecz zadania zarzņdzania drogņ powiatowņ i art. 8 ust. 2a ustawy z 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.3) oraz uchwały Rady Miejskiej
w Miňdzyrzeczu Nr VII/41/11 z dnia 28 kwietnia
2011r. w sprawie przejňcia od Powiatu Miňdzyrzeckiego zarzņdzania drogņ powiatowņ;
Powiat Miňdzyrzecki – reprezentowany przez zarzņd
w osobach:
1. Grzegorz Gabryelski - Starosta
2. Remigiusz Lorenz - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Miňdzyrzeckiego Remigiusza Biłous
oraz
Gmina Miňdzyrzecz reprezentowana przez:
Tadeusza Dubickiego - Burmistrza Miňdzyrzecza
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Kamili AniołSzymańskiej
zawierajņ w dniu 9 czerwca 2011r. porozumienie
o nastňpujņcej treści:
§ 1. 1. Zarzņd Powiatu Miňdzyrzeckiego, działajņc
jako zarzņdca dróg powiatowych, przekazuje,
a Burmistrz Miňdzyrzecza, działajņc jako zarzņdca
dróg gminnych, przejmuje prowadzenie zadania
powiatu polegajņcego na zarzņdzaniu drogņ powiatowņ Nr 1213F na odcinku od skrzyżowania
z ul. Świerczewskiego w Miňdzyrzeczu do przejazdu
kolejowego przy Stacji Uzdatniania Wody.
2. Położenie przejmowanej drogi obrazuje załņcznik mapowy do porozumienia.
§ 2. Burmistrz Miňdzyrzecza przejmuje określone
w § 1 zadanie wynikajņce z ustawy z 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.), w zakresie:
1) opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony drogi oraz drogowych obiektów inżynierskich;
2) pełnienia funkcji inwestora;

3) utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urzņdzeń zabezpieczajņcych ruch i innych urzņdzeń zwiņzanych z drogņ;
4) realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu;
5) koordynacji robót w pasie drogowym;
6) wydawania zezwoleń na zajňcie pasa drogowego i zjazdu z drogi oraz pobieranie opłat i kar
pieniňżnych;
7) przeprowadzania okresowych kontroli stanu
drogi i drogowych obiektów inżynierskich ze
szczególnym uwzglňdnieniem ich wpływu na
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
8) wykonywania robót interwencyjnych, robót
utrzymaniowych i zabezpieczajņcych;
9) przeciwdziałania niszczeniu drogi przez ich
użytkowników;
10) przeciwdziałania niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogņcym powstań lub powstajņcym w nastňpstwie budowy lub utrzymania drogi i ciņgu pieszego;
11) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg
i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu
oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy wystňpuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa osób lub mienia;
12) utrzymywanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym.
§ 3. 1. Zadanie przekazane niniejszym porozumieniem Burmistrz Miňdzyrzecza bňdzie wykonywał
w formach przewidzianych prawem.
2. Burmistrz Miňdzyrzecza w celu realizacji zadania bňdzie podejmował odpowiednie czynności
prawne i faktyczne oraz wydawał decyzje administracyjne.
§ 4. Zarzņd Powiatu Miňdzyrzeckiego zastrzega
sobie prawo kontrolowania i oceny prowadzenia
zadania objňtego porozumieniem wg kryteriów legalności, celowości i gospodarności.
§ 5. 1. Na realizacje zadania, Powiat Miňdzyrzecki
przekaże Gminie Miňdzyrzecz dotacje każdego roku
w wysokości określonej w planie finansowym i rzeczowym, o którym mowa w § 6 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Strony ustalajņ, że dotacja Powiatu na utrzymanie drogi w roku 2012 wyniesie kwotň
35.000,00zł.
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3. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 i 2
bňdņ przekazywane co miesiņc w równych ratach
w terminie do 28 dnia każdego miesiņca.
4. Opłaty i kary wynikajņce z decyzji o zezwoleniach i karach za zajňcie pasa drogowego bňdņ
wpływały na konto Gminy.

§ 9. Zarzņd Powiatu w Miňdzyrzeczu w zwiņzku
z powierzeniem zadania określonego w § 1 i 2 upoważnia Burmistrza Miňdzyrzecza do wydawania decyzji administracyjnych zwiņzanych z wykonywaniem funkcji organu zarzņdzajņcego drogami
i w zwiņzku z tym ustala siň nastňpujņce warunki
organizacyjno – techniczne ich wydawania:

5. Burmistrz Miňdzyrzecza sporzņdza i przekazuje
Zarzņdowi Powiatu w Miňdzyrzeczu zestawienia
wydanych decyzji w terminie do 10 dnia po zakończeniu każdego kwartału podajņc:

1) decyzje administracyjne w sprawach objňtych
porozumieniem podpisuje Burmistrz Miňdzyrzecza lub jego zastňpca,
2) przy załatwianiu spraw wprowadza siň obowiņzek stosowania pieczňci imiennych wskazujņcych, iż osoba podpisujņca działa z upoważnienia Zarzņdu Powiatu w Miňdzyrzeczu,

Nr sprawy,
datň wydania,
na kogo została wydana,

3) załatwianie spraw objňtych porozumieniem
odbywań siň bňdzie na podstawie przepisów
kodeksu postňpowania administracyjnego; decyzje administracyjne należy zaopatrywań nastňpujņcym pouczeniem „od niniejszej decyzji
(postanowienia) stronie przysługuje prawo
wniesienia odwołania (zażalenia) w terminie
...... dni do Samorzņdowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. – za pośrednictwem Burmistrza Miňdzyrzecza”.

kwotň opłaty lub kary.
6. Naliczone opłaty lub kary, o których mowa
w ust. 4, Burmistrz Miňdzyrzecza przekazuje do budżetu Powiatu Miňdzyrzeckiego w terminie do
20 dnia miesiņca nastňpujņcego po zakończeniu
kwartału, a Zarzņd Powiatu w Miňdzyrzeczu zwiňksza Gminie Miňdzyrzecz dotacjň o kwotň wynikajņcņ
z tych rozliczeń, a nastňpnie przekazuje jņ w terminie
do 5 dni po ujňciu ich w budżecie Powiatu.
7. Kwota, o której mowa w ust. 6, przeznaczona
jest na utrzymanie drogi określonej w § 1.
§ 6. 1. Na każdy rok budżetowy Burmistrz Miňdzyrzecza opracuje plan finansowy i rzeczowy zadania zleconego w terminie nieprzekraczalnym do
15 września i przekazuje go Zarzņdowi Powiatu
w celu uzgodnienia i ujňcia go w budżecie Powiatu
na rok nastňpny.
2. W planie ujmowane sņ:
1) poniesione koszty bieżņcego utrzymania drogi
(zamiatanie, odśnieżanie, pielňgnacja zieleni,
remont czņstkowy, oznakowanie pionowe i poziome drogi, utrzymanie kanalizacji deszczowej)
w okresie 12 miesiňcy poprzedzajņcych miesiņc
przekazania planów Zarzņdowi Powiatu,
2) planowane w najbliższym roku budżetowym
roboty i przewidywane na ten cel wydatki, które
nie mogņ byń jednak wiňksze od poniesionych
kosztów określonych w pkt. 1, powiňkszone
o stopień równy wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku kalendarzowego w relacji do roku poprzedniego
ogłoszonych przez prezesa GUS.
§ 7. Dotacja, o której mowa w § 6, podlega rozliczeniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w terminie
10 dni po zakończeniu każdego kwartału. Niewykorzystane kwoty dotacji podlegajņ zwrotowi w terminie do 31 stycznia za rok poprzedzajņcy. W przypadku wykorzystania dotacji lub jej czňści niezgodnie
z przeznaczeniem istnieje obowiņzek zwrotu omawianych kwot do 31 stycznia – po zakończeniu roku
budżetowego.
§ 8. Obsługň finansowo-ksiňgowņ zadania zleconego wykonuje Urzņd Miejski w Miňdzyrzeczu.
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§ 10. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony, przy czym może zostań ono wypowiedziane przez każdņ ze stron w terminie co najmniej
3 miesiňcy poprzedzajņcych dzień 30 czerwca lub
31 grudnia.
§ 11. Zmiana warunków porozumienia może byń
dokonana w drodze obustronnie podpisanego aneksu.
§ 12. Spory majņtkowe wynikajņce z niniejszego
porozumienia rozpatruje sņd powszechny.
§ 13. Porozumienie podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego
i obowiņzuje od 1 stycznia 2012r.
________________________________________
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2007r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; Dz. U. z 2008r. Nr 54,
poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; Dz. U. z 2009r.
Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168,
poz. 1323; Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018,
Nr 225, poz. 1466; Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, z 2002r. Nr 62, poz. 558, z 2002r. Nr 113,
poz. 984, z 2002r. Nr 200, poz. 1688, z 2002r. Nr 200, poz. 1688,
z 2002r. Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2002r.
Nr 153, poz. 1271, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2002r. Nr 214,
poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 28,
poz. 142, z 2010r. Nr 28, poz. 146, z 2010r. Nr 106, poz. 675,
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 40, poz. 230.
3
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 181, poz. 1337;
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218;
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142
i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 98/11
z dnia 24 marca 2011r.
Wojewódzki Sņd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie nastňpujņcym:
Przewodniczņcy
Sňdziowie

Sňdzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.)
Sňdzia WSA Marek Szumilas
Sňdzia WSA Jacek Jaśkiewicz

Protokolant

st. sekr. sņd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 marca
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Strzelcach Krajeńskich na uchwałň Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 22 grudnia 2009r.
Nr XXXIX/273/2009 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierajņcych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjņtkiem piwa),
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew
I.

stwierdza nieważnośń § 2 ust. 1 oraz § 3 zaskarżonej uchwały,

II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w zakresie określonym w punkcie
I wyroku.
UZASADNIENIE
Uchwałņ Nr XXXIX/273/2009 z dnia 22 grudnia
2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierajņcych powyżej
4,5% alkoholu (z wyjņtkiem piwa), przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie Miasta i Gminy Dobiegniew, Rada Miejska
w Dobiegniewie – powołujņc siň na przepisy art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r.
Nr 70, poz. 473 ze zmianami), ustaliła w § 1 dla terenu Miasta i Gminy liczbň:
1) 55 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjņtkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży,
2) 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjņtkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

Jednocześnie w § 2 ustalono dla Miasta i Gminy
Dobiegniew zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych stanowiņc, że:
1) nie wydaje siň zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów w obiektach wymienionych
w art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
2) punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogņ byń usytuowane bliżej niż
10 metrów od obiektów kultu religijnego, placówek oświatowo-wychowawczych i innych
obiektów użyteczności publicznej
3) przy obliczaniu odległości punktu sprzedaży
i spożywania napojów alkoholowych od miejsc
i obiektów określonych w § 2 pkt. 2 bierze siň
pod uwagň odległośń mierzonņ wzdłuż osi dróg
publicznych i liczonņ w linii prostej od wejścia
do punktu sprzedaży do wejścia na teren w/w
obiektów.
Ponadto w § 3 Rada określiła, iż zezwala siň na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych w miejscach wydzielonych na wolnym powietrzu w ogródkach, które stanowiņ integralnņ czňśń lokalu gastronomicznego, w przypadku gdy spełniajņ one nastňpujņce warunki:
1. teren ogródka jest zagrodzony trwałymi elementami spełniajņcymi wymogi estetyki w celu zapewnienia porzņdku i bezpieczeństwa,
2. zapewnione sņ warunki konsumpcyjne,
3. zapewnione sņ podstawowe warunki sanitarne
w postaci toalet,
4. zapewnione jest utrzymywanie czystości i porzņdku,
5. lokalizacja ogródka nie bňdzie zagłuszań ciszy
i spokoju publicznego .
Uchwałņ tņ uchylono jednocześnie uchwałň
Nr XXV/206/2001 Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia dla
Miasta i Gminy Dobiegniew liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierajņcych powyżej
4,5% alkoholu z wyjņtkiem piwa, do spożycia
w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży. Oraz
uchwałň Nr XXXI/286/1997 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych
w Mieście i Gminie Dobiegniew.
Stosownie do § 9 uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego, tj. 6 marca 2010r.,
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bowiem została opublikowana 19 lutego 2010r.
w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego
Nr 12, poz. 153.
Na powołanņ uchwałň skargň wniósł Prokurator
Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich w czňści dotyczņcej uregulowań zawartych w § 2 ust. 1 oraz § 3
tej uchwały. Wnoszņc o stwierdzenie nieważności
uchwały w zaskarżonej czňści, zarzucał jej obrazň
art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października
1982r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2007r. Nr 70, poz. 473
z późn. zm.) oraz § 137 w zw. z § 143 załņcznika do
rozporzņdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002r., w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908) poprzez ustanowienie w § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały zakazu wydawania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów w obiektach wymienionych w art. 14 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podczas gdy przepis art. 12 ust. 1 i 2
cytowanej ustawy, stanowiņcy podstawň podjňcia
przez Radň Miejskņ w Dobiegniewie zaskarżonej
uchwały, nie przewiduje kompetencji rady gminy do
ustanowienia zakazu wydawania wskazanych powyżej zezwoleń, a także poprzez powtórzenie w § 2
ust. 1 zaskarżonej uchwały rozstrzygniňń przewidzianych w art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, co stanowi
naruszenie zasad techniki legislacyjnej, które mogņ
spowodowań błňdnņ wykładniň przepisów, sugerujņc, że normy prawa powszechnie obowiņzujņcego,
wiņżņ jedynie na obszarze właściwości lokalnego
prawodawcy. Ponadto skarżņcy zarzucił, iż uchwała
narusza w rażņcym stopniu przepis art. 12 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi poprzez ustanowienie w § 3 zaskarżonej uchwały warunków technicznych i sanitarnych jakim winny odpowiadań miejsca podawania i sprzedaży napojów
alkoholowych, podczas gdy delegacja ustawowa
wynikajņca z przepisów art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowiņca podstawň wydania zaskarżonej uchwały nie przyznaje radzie gminy kompetencji
do uregulowania tych kwestii.
W uzasadnieniu skargi Prokurator zwrócił uwagň, iż
upoważnienie zawarte w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie przyznaje radzie gminy kompetencji
do określania miejsc, na terenie których nie wydaje
siň zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów
alkoholowych. Zgodnie z orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego przepisy aktów normatywnych
niższego rzňdu mogņ byń wydawane na podstawie
wyraźnego, precyzyjnego upoważnienia ustawowego i tylko w granicach tego upoważnienia, a przepis
ustanawiajņcy takie upoważnienia podlega ścisłej
wykładni jňzykowej i nie może prowadziń do objňcia
zakresem upoważnienia materii w nim nie wymienionych, w drodze wykładni celowościowej
(por. wyrok TK z dnia 25 maja 1998r., sygn. U 19/97,
w: OTK 1998, Nr 4/47). Zagadnienie kompetencji
rady gminy do określenia w drodze uchwały miejsc,
na terenie których nie wydaje siň zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych w opar-
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ciu o przepis art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi było
już wielokrotnie przedmiotem rozważań sņdów administracyjnych. Skarżņcy wskazał, iż w tym zakresie
ugruntowało siň stanowisko judykatury, zgodnie
z którym: treśń i zakres zawartego w art. 12 ust. 2
cytowanej ustawy upoważnienia rady gminy do
ustalania zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wskazuje, że upoważnienie to dotyczy miejsc nie objňtych zakazem
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Uchwala rady gminy wydana na podstawie tego upoważnienia nie może wiňc wskazywań
obiektów, na terenie których nie może byń usytuowany punkt sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, gdyż wkroczyłaby w ten sposób w zagadnienia zakazów, o których mowa w art. 14 tej
ustawy, (por. wyrok NSA z dnia 5 lipca 2007r., sygn.
GSK 81/07, w: LEX 361571). Zgodnie natomiast
z § 137 załņcznika do rozporzņdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad
techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908)
w uchwale nie powtarza siň przepisów ustaw, ratyfikowanych umów miňdzynarodowych i rozporzņdzeń. Zgodnie zaś z § 143 cytowanego załņcznika do
rozporzņdzenia, do aktów prawa miejscowego stosuje siň odpowiednio powyższy § 137. Ugruntowana
linia orzecznicza sadów administracyjnych w tym
zakresie wskazuje, iż naruszenie tej zasady techniki
prawodawczej stanowi przede wszystkim nieuprawnione wejście prawodawcy miejscowego w sferň
kompetencji zastrzeżonych wyłņcznie dla ustawodawcy ( twórcy prawa powszechnie obowiņzujņcego), co może wywołań u adresatów norm wadliwe
przekonanie, że transponowane na grunt lokalny
normy prawa powszechnie obowiņzujņcego sņ jedynie normami prawa miejscowego, które wiņżņ
wyłņcznie na obszarze właściwości lokalnego prawodawcy, (por. Wyrok WSA we Wrocławiu z dnia
20 maja 2008r., sygn. III SA/Wr 204/08, w: LEX
507817). W ocenie Prokuratora, Rada Miejska w Dobiegniewie w zaskarżonej uchwale określajņc miejsca, w których nie zezwala siň na prowadzenie
sprzedaży napojów alkoholowych, a w zasadzie dokonujņc powielenia tych rozstrzygniňń znajdujņcych
siň w art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przekroczyła kompetencje przyznane jej ustawņ o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i naruszyła zasady techniki legislacyjnej.
Ponadto, zdaniem skarżņcego, upoważnienie zawarte w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie przyznaje radzie gminy kompetencji do określania warunków technicznych i sanitarnych, jakie winny spełniń
miejsca, gdzie podaje siň i sprzedaje napoje alkoholowe. Usytuowanie punktów sprzedaży napojów
alkoholowych nie wiņże siň bezpośrednio z przepisami prawa budowlanego, czy sanitarnego. Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy
upoważniona została tylko do ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, przez co należy
rozumień rozmieszczenie punktów handlowych
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w terenie, w szczególności ich usytuowanie wzglňdem miejsc chronionych takich jak szkoły, miejsca
kultu religijnego itp. Sprzedaż napojów alkoholowych może odbywań siň na podstawie zezwolenia
w obiektach, które przecież muszņ spełniń m.in.
wymogi budowlane, techniczne i sanitarne określone odpowiednimi ustawami i przepisami. Tymczasem uregulowania Rady Miejskiej w Dobiegniewie
sugerujņ, że to rada gminy decyduje o warunkach,
jakie winien spełniń obiekt, aby można w nim było
sprzedawań alkohol, a tym samym że to rada gminy
określa przypadki w jakich może byń udzielone zezwolenie na takņ działalnośń, podczas gdy udzielanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych należy do wyłņcznej kompetencji wójta,
burmistrza czy prezydenta zgodnie z treściņ art. 18
ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oczywiście po spełnieniu
wymagań stawianych przez cytowanņ ustawň i inne
zwiņzane z niņ przepisy. Zdaniem skarżņcego, analiza orzecznictwa sņdów administracyjnych, prowadzi
do wniosku, że bez wņtpienia unormowania zawarte
w art. 12 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy nie upoważniajņ rady gminy do określania warunków (zwłaszcza
zaś należņcych do sfery prawa budowlanego, sanitarnego, przeciwpożarowego), jakim muszņ odpowiadań placówki prowadzņce sprzedaż napojów
alkoholowych (por. wyrok WSA we Wrocławiu
z dnia 20 maja 2008r., sygn. III SA/Wr 204/08, w: LEX
507817; por. także wyrok NSA z dnia 18 marca
1994r., sygn. SA/Gd 2818/93, w: OwSS 1994, Nr 2
poz. 73). Zatem Rada Miejska w Dobiegniewie
w zaskarżonej uchwale określajņc warunki techniczne i sanitarne, jakie winny spełniań miejsca, w których podaje siň i sprzedaje napoje alkoholowe przekroczyła kompetencje przyznane jej ustawņ o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, bowiem „nie mieści siň w ramach upoważnienia zawartego w art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uprawnienie rady gminy do konkretyzowania, jak
ma wyglņdań takie miejsce sprzedaży i podawania
napojów. Żaden też przepis wskazanej ustawy nie
upoważnia organu stanowiņcego gminy do określania warunków sprzedaży i podawania napojów alkoholowych” (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia
17 marca 2009r., sygn. II SA/Ol 26/09, w: 509630).
W odpowiedzi na skargň pełnomocnik Rady Miejskiej w Dobiegniewie wniósł o jej oddalenie. Odnoszņc siň do zarzutu obrazy art. 12 ust. 1 i 2 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, pełnomocnik organu wyjaśnił, iż jednym
z podstawowych uprawnień podstawowej jednostki
samorzņdu terytorialnego jakņ jest gmina – w myśl
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – jest prawo stanowienia
aktów prawa miejscowego obowiņzujņcych na jej
obszarze, na podstawie upoważnień ustawowych.
Rada Miejska w Dobiegniewie podjňła zaskarżonņ
uchwałň na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym oraz
art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, regulujņc niņ sferň, która należy do jej
wyłņcznej właściwości. Zdaniem pełnomocnika or-
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ganu, treśń § 2 ust.1 jak i § 3 zaskarżonej uchwały
nie przekroczyła zakresu delegacji ustawowej wynikajņcej z ar. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ustanowienie w § 2 ust. 1 zaskarżonej uchwały zakazu wydawania zezwoleń na
prowadzenie sprzedaży napojów w obiektach wymienionych w art. 14 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ma
za zadanie wspomóc gminň w realizowaniu gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Ponadto, działanie polegajņce na ustanowieniu zakazu wydawania zezwoleń w określonych miejscach – w ocenie organu – współgra
z normņ prawnņ zawartņ w art. 12 ust. 1 i 2 w/w
ustawy, poprzez określenie w sposób pośredni
punktów (spoza wykluczonych podjňtņ uchwałņ),
gdzie można dokonywań sprzedaży napojów zawierajņcych powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjņtkiem piwa).
Odnoszņc siň z kolei do zarzutu, iż powtórzenie regulacji ustawowej w przepisach gminnych jest niezgodne z zasadami legislacji, organ przyznał, że
choń takie powtórzenie miało miejsce w niniejszej
sprawie, to jednak była to sytuacja która nie może
powodowań nieważnośń przedmiotowej uchwały.
Nie ulega bowiem wņtpliwości, że podjňty zabieg
legislacyjny spowodował, iż akt prawa miejscowego
jest w pełni czytelny i zrozumiały (tak też WSA we
Wrocławiu w wyroku z dnia 30 listopada 2006r. sygn. akt II SA/Wr 527/06 (LEX Nr 296945).
Wojewódzki Sņd Administracyjny zważył, co nastňpuje :
Skarga podlegała uwzglňdnieniu ze wzglňdu na
trafnośń i zasadnośń podniesionych w niej zarzutów.
Zgodnie z przepisami art. 3 § 1 i 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postňpowaniu
przed sņdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm. – dalej jako: ppsa) sņdy administracyjne sprawujņ kontrolň działalności administracji
publicznej i stosujņ środki określone w ustawie, przy
czym kontrola ta obejmuje orzekanie m.in. w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz inne
akty z zakresu administracji publicznej organów
jednostek samorzņdu terytorialnego. Stosownie do
art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo
o ustroju sņdów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269 ze zm.) kontrola sņdowoadministracyjna
sprawowana jest pod wzglňdem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowiņ inaczej.
Kompetencja prokuratora do wniesienia skargi opiera siň samodzielnej podstawie wynikajņcej z przepisu art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008r. Nr 7, poz. 39 ze zm.).
Odnoszņc siň do rodzaju zaskarżonego aktu wskazań
należy, iż stosownie do art. 147 ppsa sņd administracyjny, uwzglňdniajņc skargň na uchwałň lub akt,
o których mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6 ppsa stwierdza
nieważnośń tej uchwały lub aktu w całości lub
w czňści albo orzeka, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłņcza
stwierdzenie ich nieważności.
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Wprowadzajņc sankcjň w postaci nieważności aktu
jako nastňpstwa naruszenia prawa, ustawodawca
nie określił w powołanej procedurze rodzaju naruszenia prawa wywołujņcego wskazany skutek. Jednakże z przepisów ustawy o samorzņdzie gminnym
wyprowadziń można dwa rodzaje naruszeń prawa
(art. 91 ust.1 i 4 oraz art. 93 ), jakie mogņ byń wywołane przez ustanowienie tych aktów. Mogņ byń to
naruszenia istotne lub nieistotne (por. T. Woś [w:]
T. Woś, H. Knysiak – Molczyk, M. Romańska, Prawo
o postňpowaniu przed sņdami administracyjnymi.
Komentarz, Warszawa 2009, s. 604 – 605). Naczelnņ
zasadņ demokratycznego państwa prawnego jest
działanie organów władzy publicznej w granicach
i na podstawie obowiņzujņcego prawa. Zasadň tň
wyraża art. 7 Konstytucji. Przepis ten zawiera normň
zakazujņcņ domniemywania kompetencji takiego
organu i tym samym nakazuje, by wszelkie działania
organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie
określonej normie kompetencyjnej. Zgodnie z art. 94
Konstytucji organy samorzņdu terytorialnego oraz
terenowe organy administracji rzņdowej ustanawiajņ akty prawa miejscowego obowiņzujņce na obszarze działania tych organów, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Akty prawa
miejscowego winny byń podejmowane w oparciu
o wyraźnņ normň kompetencyjnņ rangi ustawowej.
Zasadņ prawa administracyjnego, w perspektywie
konstytucyjnej, jest zakaz domniemania kompetencji.
Podstawa prawna do działań w zakresie stanowienia
aktów prawa miejscowego może byń dwojakiego
rodzaju. Jest niņ albo upoważnienie bezpośrednio
wynikajņce z przepisów ustaw ustrojowych (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej ) albo upoważnienie
zawarte w innych regulacjach ustawowych (por.
wyrok z dnia 4 kwietnia 2008r., akt II OSK 102/08,
NZS 2008/5/103). W tym zakresie w orzecznictwie
sņdowym za istotne naruszenie prawa, stanowiņce
podstawň do stwierdzenia nieważności aktu, przyjmuje siň wydanie aktu bez podstawy lub z naruszeniem podstawy do podjňcia uchwały. Wskazuje siň
tu, że akt prawa miejscowego nie może naruszań nie
tylko przepisów ustawy, zawierajņcych delegacje do
jego ustanowienia, ale również przepisów Konstytucji oraz innych ustaw pozostajņcych w pośrednim
lub bezpośrednim zwiņzku z regulowanņ materiņ.
Odnoszņc powyższe rozważania do przedmiotu kontroli sņdowej w niniejszej sprawie wskazań należy
w pierwszej kolejności, iż zaskarżona uchwała stanowi akt prawa miejscowego w rozumieniu powołanych przepisów Konstytucji i przepisu art. 3 pkt 5
ppsa. Aktem prawa miejscowego jest bowiem każdy
akt prawny zawierajņcy normy o charakterze generalnym (czyli nie odnoszņcym siň do indywidualnie
oznaczonego podmiotu lecz do pewnej kategorii
potencjalnych adresatów) i abstrakcyjnym, wydany
przez ustawowo wskazany organ administracji publicznej.
W ocenie Sņdu, zaskarżona uchwała odpowiada
temu kryterium. Nie ma ona jednorazowego zastosowania lecz może byń wykorzystywana w nieograniczonej liczbie przypadków. Dokonujņc sņdowej
kontroli wskazanego aktu prawa miejscowego
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z punktu widzenia przedstawionych powyżej przesłanek i zasad uznań należało, że w zakresie objňtym
skargņ wydany on został z naruszeniem prawa, które ma charakter istotny.
Analizujņc wskazane w uchwale podstawy prawne
jej podjňcia, uznań należało, że art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) nie
stanowiņ podstawy do ustanowienia norm, jakie
zostały sformułowane w kwestionowanych jednostkach redakcyjnych kontrolowanego aktu.
Stosownie do przepisów art. 40 ust. 1 i 18 ust. 2
pkt 15 ustawy o samorzņdzie gminnym, na podstawie upoważnień ustawowych gminie (jej organowi
stanowiņcemu) przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiņzujņcych na jej obszarze. Wskazane przepisy ogólne określajņ generalne prawo ustanawiania przez gminň aktów prawa
miejscowego, jednak zastrzegajņ, iż prawo to przysługuje wyłņcznie na podstawie upoważnień ustawowych. Oznacza to, iż normy prawne zawarte
w uchwale muszņ byń zgodne z upoważnieniem
ustawowym. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada
gminy została upoważniona do ustalenia, w drodze
uchwały, zasad usytuowania na terenie gminy
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
utrwalił siň poglņd, iż rozporzņdzenie może byń wydane tylko na podstawie wyraźnego, precyzyjnego
upoważnienia ustawowego i tylko w granicach tego
upoważnienia, a przepis ustawy ustanawiajņcy takie
upoważnienie podlega ścisłej wykładni jňzykowej
i nie może prowadziń do objňcia zakresem upoważnienia materii w nim nie wymienionych w drodze
wykładni celowościowej (vide: wyrok z dnia 25 maja
1998r., U. 19/97, OTK ZU 1998 Nr 4, str. 262). Ten
poglņd odnosi siň także do aktów prawa miejscowego wydawanych na podstawie upoważnień
ustawowych. W tym kontekście stwierdziń należy, iż
powołany wyżej art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi upoważnia radň gminy wyłņcznie do ustalenia zasad
usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych. Przez określenie zasad usytuowania miejsc sprzedaży należy rozumień położenie punktów sprzedaży wzglňdem
innych obiektów, które rada gminy uzna za zasługujņce na szczególnņ ochronň (vide: wyrok NSA oz.
W Gdańsku z dnia 18 marca 1994r. SA/Gd 2818/93).
Z przedstawionych powodów należało przyznań
racjň stronie skarżņcej, iż treśń i zakres zawartego
w art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, upoważnienia
rady gminy do ustalania zasad i usytuowania miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
wskazuje, że upoważnienie to dotyczy miejsc nie
objňtych ustawowym zakazem sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Uchwała
rady gminy, wydana na podstawie omawianego
upoważnienia, nie może wiňc wskazywań obiektów
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w stosunku do których nie wydaje siň zezwoleń na
prowadzenie sprzedaży alkoholu, wymienionych
w art. 14 powołanej ustawy, gdyż wkroczyłaby w ten
sposób w zagadnienia zakazów ustawowych o których mowa w tymże przepisie (vide: wyrok NSA
z dnia 5 lipca 2007r. w sprawie II GSK 81/07). Nie
może też określań warunków technicznych, budowlanych, sanitarnych, estetycznych czy lokalizacyjnych jakie powinny spełniań miejsca sprzedaży
i podawania alkoholu, w tym też usytuowane na
wolnym powietrzu ogródki stanowiņce integralnņ
czňśń lokalu gastronomicznego. Podkreślenia w tym
kontekście wymaga, iż obowiņzujņca od 9 listopada
2002r. treśń przepisu art. 12 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zawňziła upoważnienie rady gminy wyłņcznie do
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych ( w wyjaśnionym powyżej znaczeniu)
w stosunku do poprzedniego stanu prawnego,
w którym omawiane upoważnienie obejmowało
także warunki sprzedaży napojów alkoholowych.
Wprawdzie brzmieniowo treśń § 2 pkt 1 zaskarżonej
uchwały nie jest tożsama z art. 14 ust. 1 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to w istocie zawiera w sobie powtórzenie
treści normatywnej zawartej w we wskazanym przepisie ustawy, co rodzi wrażenie, iż zakaz sprzedaży
alkoholu w miejscach o jakich mowa w art. 14 wynika z aktu prawa miejscowego, a nie z mocy ustawy.
Z tych przyczyn za zasługujņce na pełnņ aprobatň
uznań należy wywody skargi w tym zakresie. Nie
zasługujņ natomiast na uwzglňdnienie wywody
przeciwne, zawarte w odpowiedzi na skargň wyjaśniajņce, iż regulacje uchwały majņ służyń pełniejszej czytelności i zrozumiałości aktu prawa miejscowego. Wprowadzenie w akcie prawa miejscowego
tożsamych z ustawowymi uregulowań prawnych
uznań należy za istotne naruszenie prawa. W orzecznictwie ugruntowany jest już poglņd, iż regulacje
ustawowe nie mogņ byń powtarzane bņdź modyfikowane przez przepisy prawa miejscowego (por.
wyroki z dnia 30 stycznia 2003r. sygn. akt SA/Ka
508/02 i z dnia 14 października 1999r. II SA/Wr
1179/98). Rada gminy uchwalajņc przepisy prawa
miejscowego winna to czyniń w zgodzie z postanowieniami rozporzņdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki
prawodawczej (Dz.U., Nr 100, poz.908), do których
to aktów zgodnie z § 143 załņcznika do tegoż rozporzņdzenia stosuje siň odpowiednio zasady wyrażone
w dziale VI, z wyjņtkiem § 141, w dziale V, z wyjņtkiem § 132, w dziale II oraz w dziale I rozdziału 2 – 7,
chyba, że odrňbne przepisy stanowiņ inaczej.
W myśl bowiem § 137 załņcznika omawianego rozporzņdzenia, a którego to postanowienia zgodnie
z cyt. wyżej § 143 stosuje siň odpowiednio do aktów
prawa miejscowego, w uchwale nie powtarza siň
przepisów ustaw, ratyfikowanych umów miňdzynarodowych i rozporzņdzeń. O ile co do zasady nie
można wykluczyń, iż niekiedy zabieg legislacyjny
polegajņcy na powtórzeniu regulacji ustawowej
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w przepisach gminnych może spowodowań, iż akt
prawa miejscowego jest w pełni czytelny i zrozumiały (vide: powołany wyrok WSA we Wrocławiu z dnia
30 listopada 2006r. sygn. akt II SA/Wr 527/06 – LEX
Nr 296945) to taka sytuacja w niniejszej sprawie nie
zachodzi. Przeciwnie zastosowana przez Radň konstrukcja przepisu § 2 ust. 1 uchwały prowadzi do
skutku wskazywanego przez Prokuratora.
W świetle poczynionych już rozważań równie zasadne pozostawały wywody skarżņcego co do
uchwalenia regulacji z § 3 zaskarżonej uchwały
z przekroczeniem upoważnienia zawartego w art. 12
ust. 2 powołanej wyżej ustawy. Ocena ta odnosi siň
do zapisów dotyczņcych wymogów technicznych,
sanitarno-higienicznych i lokalizacyjnych jakie powinny spełniań letnie ogródki lokali gastronomicznych. Jak już bowiem wskazano, akty prawa miejscowego mogņ byń wydane tylko na podstawie
upoważnienia ustawowego i tylko w granicach tego
upoważnienia, a przepis ustawy ustanawiajņcy takie
upoważnienie podlega ścisłej wykładni jňzykowej
i nie może prowadziń do objňcia zakresem upoważnienia materii w nim nie wymienionych w drodze
wykładni celowościowej. Podzieliń w tym zakresie
należy poglņd wyrażony w wyroku WSA w Olsztynie
z dnia 17 marca 2009r. w sprawie II SA/Ol 26/09, że
nie mieści siň w ramach upoważnienia zawartego
w art. 12 ust. 2 powoływanej ustawy uprawnienie
rady gminy do konkretyzowania, jak ma wyglņdań
miejsce sprzedaży i podawania napojów. Żaden też
przepis wskazanej ustawy nie upoważnia organu
stanowiņcego gminy do określania warunków
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
W zakresie tym wiņżņce mogņ byń jedynie wskazania ustawodawcy, który w art. 18 ustanowił, iż
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
może byń prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta), właściwego ze wzglňdu na lokalizacjň punktu sprzedaży, określajņc jednocześnie jakie wymagania należy spełniń, aby takie zezwolenie uzyskań.
Ustňp 7 tego przepisu wymienia też warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.
W tym stanie rzeczy Sņd, działajņc na podstawie
z art. 147 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo
o postňpowaniu przed sņdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), stwierdził nieważnośń uchwały w zaskarżonej czňści.
W kwestii zawartego w pkt II wyroku orzeczenie
o niepodleganiu wykonaniu uchwały w zakresie
określonym w pkt I podjňte ono zostało na podstawie art. 152 ppsa. Skład orzekajņcy w niniejszej
sprawie skłania siň bowiem ku poglņdowi, że instytucja wstrzymania zaskarżonego aktu dotyczy także
aktu prawa miejscowego.
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Dostrzec należy, iż poglņd konkurencyjny (vide: wyrok NSA z dnia 16 marca 20010r., l OSK 1646/09),
odwołujņcy siň przede wszystkim do stanowiska
zawartego w uchwale 7 sňdziów NSA z dnia 15 maja
2000r., (OPS 1/00, publ. ONSA 2000, Nr 4, poz. 134)
dotyczył art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r.
o Naczelnym Sņdzie Administracyjnym (Dz. U.
Nr 74, poz. 368 ze zm.). Zgodnie z jego nieobowiņzujņcņ już treściņ „wniesienie skargi do sņdu nie
wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności, jednakże sņd może na wniosek strony lub
z urzňdu wydań postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu lub zawieszeniu czynności,
zwłaszcza jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrzņdzenia skarżņcemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków". Przepis
ten w istocie zatem odpowiada obecnej regulacji
art. 61 § 1 i § 3 ppsa. Natomiast zakres zastosowania
przepisu art. 152 ppsa dotyczy wykonalności w szerokim jej sensie. Zwrot „w razie uwzglňdnienia
skargi sņd w wyroku określa, czy i w jakim zakresie
akt lub czynnośń nie mogņ byń wykonane”, użyty
w omawianym przepisie, należy zatem traktowań
jako synonim określenia „czy i w jakim zakresie zawieszona jest moc (skutek prawny) aktu lub czynności”. W tej sytuacji to, czy konkretny akt poddaje siň
wykonaniu w sensie czynienia użytku z uprawnienia
bņdź wypełnienia obowiņzku z niego wynikajņcego
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nie ma znaczenia dla rozstrzygniňcia, o którym stanowi wymieniony przepis (vide: Z. Kmieciak, glosa
do wyroku NSA z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK
591/04, publ. OSP 2005/4/50; także R. Sawuła, Stosowanie art. 152 prawa o postňpowaniu przed sņdami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia,
publ. PiP z 2004/8/71 i powołane tam poglņdy).
Końcowo należało odnieśń siň do zawartego w odpowiedzi na skargň wniosku pełnomocnika organu Rady Gminy o zasņdzenie kosztów procesu. Zgodnie
z przepisem art. 200 i 205 § 2 ppsa zwrot kosztów
postňpowania niezbňdnych do celowego dochodzenia praw nastňpuje wyłņcznie w razie uwzglňdnienia
skargi. Oznacza to, iż co do zasady koszty takie przysługujņ jedynie wnoszņcemu skargň i to jedynie
w przypadku jej uwzglňdnienia. Brak przy tym podstaw prawnych do orzekania – negatywnego –
w przedmiocie wniosku zgłoszonego przez podmiot
znajdujņcy siň w innej sytuacji procesowej niż skarżņcy którego skargň uwzglňdniono, zważywszy na
przepis art. 209 ppsa, stanowiņcy iż wniosek strony
o zwrot kosztów procesu sņd rozstrzyga w każdym
orzeczeniu uwzglňdniajņcym skargň oraz w orzeczeniach o których mowa w art. 201, 203 i 204 do których wydane w niniejszej sprawie nie należy.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 113/11
z dnia 30 marca 2011r.

Wojewódzki Sņd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie nastňpujņcym:
Przewodniczņcy

Sňdzia WSA Michał Ruszyński

Sňdziowie

Sňdzia WSA Aleksandra Wieczorek (spr.)
Sňdzia WSA Marek Szumilas

Protokolant

st. sekr. sņd. Monika Nowak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Krośnie Odrzańskim na uchwałň Rady Gminy
w Bobrowicach z dnia 20 listopada 2001r.
Nr XVI/131/2001 w przedmiocie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu gminy
I.

stwierdza nieważnośń § 3 pkt 1 i pkt 3 zaskarżonej uchwały;

II. orzeka, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu w zakresie określonym w punkcie
I wyroku.

UZASADNIENIE
W dniu 20 listopada 2001 roku Rada Gminy w Bobrowicach podjňła uchwałň Nr XVI/131/2001
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali
wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Jako podstawň prawnņ jej podjňcia organ wskazał przepisy art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
18 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 1996r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz art. 4 i art. 21
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71,
poz. 733). Uchwała ogłoszona została w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego z dnia
20 listopada 2001r. Nr 124, poz. 924, i weszła w życie
z upływem 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewidywała ona m.in., w § 3, iż lokale mieszkaniowego zasobu Gminy służņ zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych:
1) mieszkańców, którzy nie posiadajņ tytułu prawnego do innego lokalu,
2) rodzin o niskich dochodach,
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3) dochód rodziny ubiegajņcej siň o lokal winien
gwarantowań płatnośń czynszu i nie może byń
niższy niż:
100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym przypadajņcej na 1
członka gospodarstwa domowego.
Na powyższņ uchwałň, w czňści obejmujņcej jej
§ 3 ust. 1 i ust. 3 skargň do Wojewódzkiego Sņdu
Administracyjnego wniósł Prokurator Rejonowy
w Krośnie Odrzańskim.
Zaskarżonej uchwale zarzucił istotne naruszenie
prawa – art. 4 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego poprzez ustalenie:
w § 3 ust. 1, że lokale zasobu mieszkaniowego Gminy służņ zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych członków wspólnoty samorzņdowej – mieszkańców, którzy nie
posiadajņ tytułu prawnego do innego lokalu,
w § 3 ust. 3, że dochód rodziny ubiegajņcej
siň o lokal winien gwarantowań płatnośń
czynszu i nie może byń niższy niż 100%
najniższej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym, a 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
przypadajņcej na 1 członka gospodarstwa
domowego,
pomimo braku po stronie rady gminy kompetencji
do ustalenia ww. ograniczenia w zakresie posiadania tytułu prawnego do innego lokalu oraz określenia minimalnego dochodu.
Prokurator Rejonowy wniósł o stwierdzenie nieważności uchwały w zakresie objňtym skargņ wywodzņc, iż jej kwestionowane regulacje rażņco naruszajņ art. 4 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. Wywodził, iż
kompetencjň do uchwalania zasad wynajmowania
lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego przyznaje radzie gminy art. 21 ust. 1 pkt cytowanej ustawy.
W ust. 3 ustawodawca wymienia przykładowo elementy przedmiotowe zasad, które powinna uregulowań rada w drodze uchwały. Katalog tych spraw
nie ma charakteru zamkniňtego co oznacza, że rada
gminy może zawrzeń w uchwale także inne niż wyliczone postanowienia, o ile mieściń siň one bňdņ
w zakresie przedmiotowym udzielonej delegacji.
Zawarty w przepisie zwrot „w szczególności” nakazuje jednocześnie obligatoryjne uwzglňdnienie
w uchwale wszystkich elementów wymienionych
w pkt 1 – 7. W art. 4 omawianej ustawy ustawodawca określił osoby, które posiadajņ prawo do najmu
lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu wskazujņc,
że sņ nimi osoby nie majņce zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych, mieszkajņcy na terenie gminy,
posiadajņce niskie dochody. Ustawa o ochronie
praw lokatorów nie wprowadza innych ograniczeń
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wyłņczajņcych możliwośń zawarcia umów najmu.
Niedopuszczalne jest wiňc wyłņczenie z krňgu osób
mogņcych ubiegań siň o wynajem lokalu komunalnego osób posiadajņcych tytuł prawny do lokalu lub
jego czňści – z wyjņtkiem lokalu socjalnego (art. 23
ust. 2 ustawy). Artykuł 4 cytowanej ustawy wskazuje
jednoznacznie, że tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorzņdowej należy do zadań własnych gminy. Ustawa
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym definiuje pojňcie wspólnoty samorzņdowej określajņc,
że tworzņ jņ mieszkańcy gminy. W zwiņzku z tym
zawňżenie przez Radň Miejskņ katalogu osób mogņcych ubiegań siň o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego do osób nie posiadajņcych tytułu prawnego do innego lokalu stanowi rażņce naruszenie
art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego oraz wykracza poza upoważnienie wynikajņce z art. 21 cytowanej ustawy.
Rozwiņzania przyjňte przez Radň Gminy, majņce
charakter normatywny jako odnoszņce siň do
wszystkich mieszkańców gminy znajdujņcych siň
w określonej sytuacji mieszkaniowej, budzņ zastrzeżenia z powodu podjňcia ich z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, a zatem nie powinny byń
akceptowane w obowiņzujņcym porzņdku prawnym.
Zdaniem skarżņcego, ostań siň nie może także § 3
ust. 3 uchwały stwierdzajņcy, iż dochód rodziny
ubiegajņcej siň o lokal winien gwarantowań płatnośń
czynszu i nie może byń niższy niż: 100% najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75%
najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, przypadajņcym na jednego członka gospodarstwa domowego. Wywodził, iż z art. 4 ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego wynika, że
mieszkaniowy zasób gminy jest tworzony w celu
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw
domowych o niskich dochodach. Przyjňcie granicy
minimalnego dochodu jaki powinna osiņgań osoba
ubiegajņca siň o wynajem lokalu z mieszkaniowego
zasobu gminy narusza zasady wynikajņce z art. 4
omawianej ustawy i konstytucyjne zasady równości
obywateli powodujņc, iż osoby najuboższe nie bňdņ
mogły ubiegań siň o najem lokali z mieszkaniowego
zasobu gminy, a to właśnie one powinny otrzymywań takie wsparcie ze strony wspólnoty gminnej.
Wprawdzie przepis art. 21 ust. 3 pkt 1 ustawy powierza radzie gminy kompetencje do unormowania
wysokości dochodów gospodarstwa domowego
decydujņcego o nabyciu prawa do najmu lokalu
mieszkalnego z gminnego zasobu, to jednak wykładnia celowościowa przepisów omawianej ustawy
prowadzi do wniosku, iż chodzi o określenie maksymalnej granicy dochodów, powyżej której mieszkaniec konkretnej gminy nie ma prawa do ubiegania
siň o najem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego, gdyż ustawa w art. 4 ust. 2 stanowi, iż „gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych
w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe
gospodarstw domowych o niskich dochodach.
Unormowanie przyjňte przez Radň Gminy Bobrowice w § 3 ust. 3 kwestionowanej uchwały stanowi
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rażņce naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego oraz wykracza poza
upoważnienie wynikajņce z art. 21 cytowanej ustawy.
Rada Gminy Bobrowice nie zajňła stanowiska procesowego wobec wniesionej skargi, oświadczajņc
w piśmie z dnia 28 lutego 2011r., iż rozstrzygniňcie
o jej zasadności pozostawia uznaniu sņdu.
Na rozprawie w dniu 31 marca 2011r. skarżņcy Prokurator podtrzymał dotychczasowe stanowisko, precyzujņc jedynie nazwy kwestionowanych jednostek
redakcyjnych uchwały.
Wojewódzki Sņd Administracyjny zważył, co nastňpuje:
Skarga okazała siň zasadna.
W myśl przepisu art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sņdów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269, ze zm.), sņdy administracyjne sprawujņ wymiar sprawiedliwości miňdzy
innymi poprzez kontrolň działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
wzglňdem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowiņ inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego
oraz inne akty organów jednostek samorzņdu terytorialnego (art. 3 § 1 w zwiņzku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postňpowaniu
przed sņdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, ze zm. – dalej jako: ppsa).
Zgodnie z art. 147 § 1 ppsa sņd administracyjny
uwzglňdniajņc skargň na uchwałň lub akt, o których
mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważnośń tej
uchwały lub aktu w całości lub w czňści albo stwierdza, że zostały wydane z naruszeniem prawa, jeżeli
przepis szczególny wyłņcza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzajņc w ustawie proceduralnej
sankcjň nieważności jako nastňpstwo naruszenia
przepisu prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa. W myśl przepisu art. 91 ust. 1
ustawy o samorzņdzie gminnym uchwała lub zarzņdzenie organu gminy sprzeczne z prawem sņ nieważne. O nieważności uchwały lub zarzņdzenia
w całości lub w czňści orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dorňczenia
uchwały lub zarzņdzenia, w trybie określonym
w art. 90. Natomiast zgodnie z art. 93 ust. 1 tej
ustawy, po upływie terminu wskazanego w art. 91
ust 1 organ nadzoru nie może we własnym zakresie
stwierdziń nieważności uchwały lub zarzņdzenia
organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru
może zaskarżyń uchwałň lub zarzņdzenie do sņdu
administracyjnego. Natomiast legitymacja prokuratora do zaskarżenia aktu organu gminy wypływa
z art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. Nr 21, poz. 206 ze zm.) zgodnie z którym
prokurator może wystņpiń do sņdu administracyjnego o stwierdzenie nieważności uchwały organu samorzņdu terytorialnego. Legitymacja prokuratora do
wniesienia skargi wynika również z treści art. 50 § 1
ppsa.
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Podstawy prawne stwierdzenia nieważności uchwały lub aktu organu gminy wyznaczajņ przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.). Zgodnie z art. 91 ust. 1 zdanie 1 tej ustawy,
uchwała lub zarzņdzenie organu gminy sprzeczne
z prawem sņ nieważne. W orzecznictwie sņdów administracyjnych i doktrynie utrwalony jest poglņd, iż
tylko istotne naruszenie prawa stanowi podstawň do
stwierdzenia nieważności uchwały (aktu) organu
gminy. Za „istotne” naruszenie prawa uznaje siň
uchybienie, prowadzņce do skutków, które nie mogņ
byń tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do nich zalicza siň miňdzy innymi naruszenie
przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów regulujņcych procedury
podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak
„Akty nadzoru nad działalnościņ samorzņdu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglņdów
doktryny”, Samorzņd Terytorialny 2001, z. 1-2,
str. 101 – 102). W orzecznictwie sņdowym za istotne
naruszenie prawa, stanowiņce podstawň do stwierdzenia nieważności aktu, przyjmuje siň wydanie aktu
(uchwały) bez podstawy prawnej lub z naruszeniem
podstawy do jego podjňcia.
Przedmiotem kontroli sņdowej w niniejszej sprawie
pozostawała uchwała Nr XVI/131/01 Rady Gminy
w Bobrowicach z dnia 20 listopada 2001r. w sprawie
ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzņcych
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, podjňta na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (obecna wersja obowiņzujņca – t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266
ze zm.). Nie budzi wņtpliwości, że zaskarżona
uchwała jest aktem prawa miejscowego, gdyż zawiera normy o charakterze generalnym i zarazem
abstrakcyjnym, skierowane do podmiotów zewnňtrznych wobec gminy.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorzņdowej należy do zadań własnych
gminy. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 ust. 2). Jednņ z takich form zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych jest podjňcie przez radň
gminy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 ustawy rada
gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (pkt 1) oraz
zasady wynajmowania lokali wchodzņcych w skład
mieszkaniowego zasobu gminy. Stosownie zaś do
art. 21 ust. 3 powołanej ustawy zasady wynajmowania lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego
zasobu gminu powinny określań w szczególności:
1) wysokośń dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniajņcņ oddanie w najem lub w podnajem
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego,
oraz wysokośń dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniajņcņ zastosowanie obniżek czynszu;
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujņce wniosko-
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dawcň do ich poprawy; 3) kryteria wyboru osób,
którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy
najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 4) warunki dokonywania zamiany lokali
wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiňdzy najemcami lokali należņcych do tego zasobu a osobami zajmujņcymi lokal
w innych zasobach; 5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas
oznaczony i o najem lokali socjalnych oraz sposób
poddania tych spraw kontroli społecznej; 6) zasady
postňpowania w stosunku do osób, które pozostawały w lokalu opuszczonym przez najemcň lub
w lokalu, w którego najem nie wstņpiły po śmierci
najemcy; 7) kryteria oddawania w najem lokali
o powierzchni użytkowej przekraczajņcej 80m².

dla nich postanowień. Zasady wynajmowania lokali
winny byń tak skonstruowane by ci spośród mieszkańców gminy, którzy spełniajņ podstawowe kryteria przedmiotowe, od których zależy wynajňcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe
szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu,
z uwzglňdnieniem przewidzianego przez ustawodawcň pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługujņcego osobom spełniajņcym wskazane w tym
wzglňdzie w uchwale kryteria (wyrok NSA z dnia
17 listopada 2004r., I OSK 883/04, LEX Nr 164541,
wyroki Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego we
Wrocławiu z dnia 5 października 2005r., II SA/Wr
110/03, z dnia 22 stycznia 2008r., IV SA/Wr 541/07,
z dnia 4 grudnia 2008r., IV SA/Wr 485/08, z dnia
12 sierpnia 2010r., IV SA/Wr 338/10 ).

Powyższy przepis oznacza, że uchwała w sprawie
zasad wynajmowania lokali winna kompleksowo
i szczegółowo regulowań wszystkie wskazane
w powyższym upoważnieniu ustawowym kwestie,
w sposób dostosowany do zindywidualizowanych
potrzeb danej społeczności lokalnej. Ponieważ
przywołane wyliczenie jest katalogiem otwartym,
organ stanowiņcy jednostki samorzņdu terytorialnego może także zawrzeń w przedmiotowej uchwale
dodatkowe regulacje. Podkreśliń jednak należy, iż
wszelkie normy prawa miejscowego muszņ byń
zgodne z Konstytucjņ Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przepisami powszechnie obowiņzujņcymi rangi
ustawowej.

W świetle powyższych rozważań zgodziń siň należało z Prokuratorem Rejonowym, iż w myśl powołanej
ustawy niedopuszczalne jest wyłņczenie z krňgu
osób mogņcych ubiegań siň o wynajem lokalu
z gminnego zasobu mieszkaniowego osób posiadajņcych tytuł prawny do innego lokalu. Wyłņczenie to
znajduje zastosowanie jedynie w przypadku najmu
lokalu socjalnego, stosownie do treści art. 23 ust. 2
ustawy. Kryterium decydujņcym o istnieniu uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy jest istnienie po stronie danej osoby niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych (przy czym nie chodzi tu o każdņ subiektywnņ
potrzebň mieszkaniowņ, lecz potrzebň zobiektywizowanņ warunkami zamieszkiwania uznanymi za
kwalifikujņce je do poprawy według zgodnych
z ustawņ kryteriów przyjňtych przez radň gminy), nie
zaś posiadanie bņdź nie tytułu prawnego do innego
lokalu. W konsekwencji wniosek Prokuratora
o stwierdzenie nieważności § 3 pkt 1 zaskarżonej
uchwały zasługiwał na uwzglňdnienie.

Pojňcie wspólnoty samorzņdowej zostało zdefiniowane w art. 16 ust. 1 Konstytucji RP, z którego wynika, że tworzy jņ z mocy prawa ogół mieszkańców
jednostek zasadniczego podziału terytorialnego,
w tym przypadku gminy. Takie właśnie znaczenie
należy nadań pojňciu wspólnoty samorzņdowej użytym w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Mieszkańcem gminy jest zatem każda osoba
fizyczna majņca miejsce zamieszkania na terenie tej
gminy. Jak wynika z tego przepisu, prawo do ubiegania siň o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu ma każdy mieszkaniec
gminy nie majņcy zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, majņcy niskie dochody. Omawiana ustawa
nie wprowadza innych ograniczeń wyłņczajņcych
możliwośń zawarcia umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treśń art. 4 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie
praw lokatorów wskazuje, że nie wszyscy mieszkańcy gminy bňdņ mogli ubiegań siň o wynajem od
gminy lokalu mieszkalnego, gdyż przeszkodň może
stanowiń kryterium dochodowe, które ustala rada
gminy w uchwale, a także warunki zamieszkiwania
kwalifikujņce wnioskodawcň do ich poprawy, stanowiņce podstawowe przesłanki wynajmu lokali
z zasobu gminy. Brak jest natomiast jakichkolwiek
podstaw, aby do uchwały wprowadzań – jak ma to
miejsce w niniejszej sprawie – unormowania, które
postawiņ w niekorzystnej sytuacji i bezpodstawnie
zróżnicujņ sytuacjň osób znajdujņcych siň w podobnych warunkach materialnych i mieszkaniowych,
które byń może kwalifikowałyby siň do ubiegania siň
o wynajem lokalu gminnego w świetle uregulowań
uchwały, gdyby nie wprowadzono niekorzystnych

Przepis art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, wśród zasad wynajmowania lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do
których określania upoważniona jest rada gminy,
wymienia m.in. w pkt 1 wysokośń dochodu gospodarstwa domowego uzasadniajņcņ oddanie w najem
lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokośń dochodu gospodarstwa domowego uzasadniajņcņ zastosowanie obniżek czynszu.
W kwestii określenia przez Radň Gminy w Bobrowicach w § 3 pkt 3 minimalnej wysokości dochodu
rodziny ubiegajņcej siň o lokal stwierdziń należy, iż
art. 21 ust. 3 ustawy, poprzez użyte w nim wyrażenie
„w szczególności”, zezwala co prawda na przyjmowanie przez organ stanowiņcy gminy także innych,
nie wymienionych w tym przepisie kryteriów, nie
uprawnia jednakże rady gminy do nierespektowania
przy ustalaniu zasad wynajmu lokali ogólnych zasad
płynņcych z ustawy o ochronie praw lokatorów oraz
konstytucyjnej zasady równości obywateli wzglňdem prawa (art. 32 Konstytucji). Przepis art. 21 ust. 3
pkt 1 ustawy istotnie upoważnia radň gminy do
określenia wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniajņcņ oddanie w najem lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego. Nie oznacza
to jednak, że w grň wchodzi także uprawnienie rady
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do określenia dochodu minimalnego, bez którego
uzyskiwania zawarcie umowy najmu byłoby niedopuszczalne. Wykładnia celowościowa tego przepisu
wskazuje, iż chodzi w nim o dochody maksymalne –
osoby (rodziny), które osiņgajņ dochody wyższe od
ustalonych przez radň, sņ bowiem w jej ocenie zdolne do samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb
mieszkaniowych. Odmienne rozumienie pojňcia
„kryterium dochodowego” prowadziłoby do absurdalnego wniosku, iż gmina nie ma obowiņzku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych. Tymczasem z art. 20 ust. 1 ustawy wynika
w sposób jednoznaczny, że mieszkaniowy zasób
gminy jest tworzony w celu realizacji zadań wynikajņcych z art. 4 ustawy, czyli m.in. w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Przyjňte przez Radň
Gminy w Bobrowicach kryteria oraz wprowadzenie
nowej kategorii prawnej w postaci – najogólniej
rzecz ujmujņc – zdolności czynszowej osób (rodzin)
ubiegajņcych siň o najem powoduje, że z prawa
uzyskania najmu lokali gminnych bňdņ mogły skorzystań osoby nie najuboższe, kosztem osób o najniższym dochodzie w rodzinie, z natury rzeczy nieposiadajņcych zdolności zaspokojenia potrzeb
mieszkaniowych we własnym zakresie. Rozwiņzanie
takie musi budziń zastrzeżenia z punktu widzenia
wskazanej wyżej konstytucyjnej zasady równości
obywateli wzglňdem prawa (zasady wynajmowania
lokali majņ rangň przepisu prawa miejscowego) i nie
może byń akceptowane w obowiņzujņcym porzņdku
prawnym, zakładajņcym koniecznośń zapewnienia
przez wspólnotň gminnņ określonych potrzeb o charakterze socjalnym. Założenie, że osoby o niskich
dochodach nie bňdņ w stanie płaciń czynszu nawet
w minimalnej wysokości, pozostaje przy tym
w sprzeczności z rozwiņzaniami przyjmowanymi
w innych ustawach regulujņcych zasady i tryb udzielania pomocy społecznej osobom o najniższych dochodach oraz regulujņcych zasady przyznawania
dodatków mieszkaniowych (vide: wyrok NSA z dnia
6 marca 2003r., II SA/Wr 2887/02, OwSS 2003 Nr 3,
poz. 72, Wspólnota 2002 Nr 22, poz. 56, LEX
Nr 78650 oraz wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia
12 kwietnia 2006r. II SA/Go 5/06).

Poz. 1361

W świetle powyższych okoliczności, na podstawie
art. 147 § 1 należało orzec jak w sentencji.
W kwestii zawartego w pkt II wyroku orzeczeni
o niepodleganiu wykonaniu uchwały w zakresie
określonym w pkt I podjňte ono zostało na podstawie art. 152 ppsa. Skład orzekajņcy w niniejszej
sprawie skłania siň bowiem ku poglņdowi, że instytucja wstrzymania zaskarżonego aktu dotyczy także
aktu prawa miejscowego. Dostrzec należy, iż poglņd
konkurencyjny (vide: wyrok NSA z dnia 16 marca
20010r., l OSK 1646/09), odwołujņcy siň przede
wszystkim do stanowiska zawartego w uchwale
7 sňdziów NSA z dnia 15 maja 2000r., (OPS 1/00,
publ. ONSA 2000, Nr 4, poz. 134) dotyczył art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym
Sņdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze
zm.). Zgodnie z jego nieobowiņzujņcņ już treściņ
„wniesienie skargi do sņdu nie wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności, jednakże sņd
może na wniosek strony lub z urzňdu wydań postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu lub
zawieszeniu czynności, zwłaszcza jeżeli zachodzi
niebezpieczeństwo wyrzņdzenia skarżņcemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków". Przepis ten w istocie zatem odpowiada obecnej regulacji art. 61 § 1 i § 3 ppsa. Natomiast zakres zastosowania przepisu art. 152 ppsa
dotyczy wykonalności w szerokim jej sensie. Zwrot
„w razie uwzglňdnienia skargi sņd w wyroku określa, czy i w jakim zakresie akt lub czynnośń nie mogņ
byń wykonane”, użyty w omawianym przepisie,
należy zatem traktowań jako synonim określenia
„czy i w jakim zakresie zawieszona jest moc (skutek
prawny) aktu lub czynności”. W tej sytuacji to, czy
konkretny akt poddaje siň wykonaniu w sensie czynienia użytku z uprawnienia bņdź wypełnienia obowiņzku z niego wynikajņcego nie ma znaczenia dla
rozstrzygniňcia, o którym stanowi wymieniony
przepis (vide: Z. Kmieciak, glosa do wyroku NSA
z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK 591/04, publ. OSP
2005/4/50; także R. Sawuła, Stosowanie art. 152
prawa o postňpowaniu przed sņdami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia, publ. PiP z 2004/8/71
i powołane tam poglņdy).
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 142/11
z dnia 13 kwietnia 2011r.

Wojewódzki Sņd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie nastňpujņcym:
Przewodniczņcy

Sňdzia WSA Jacek Jaśkiewicz

Sňdziowie

Sňdzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.)
Sňdzia WSA Michał Ruszyński

Protokolant

st. sekr. sņd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 kwietnia
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Żaganiu na uchwałň Rady Miejskiej w Gozdnicy
z dnia 20 grudnia 2001r. Nr XXXIII/207/01 w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzņcych w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Gozdnica
I.

stwierdza nieważnośń zaskarżonej uchwały
w czňści obejmujņcej § 3 ust. 1 pkt 1 i § 3
ust. 3,

II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w czňści
określonej w punkcie I sentencji nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
Uchwałņ z dnia 20 grudnia 2001r. Nr XXXIII/207/01
Rada Miejska w Gozdnicy, działajņc na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.
Nr 71, poz. 733) w zwiņzku z art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) –
tj. wersji tych ustaw obowiņzujņcych na dzień podjňcia uchwały – ustaliła zasady wynajmowania lokali
wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gozdnica. Uchwała została opublikowana
w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego
z 2002r. Nr 8, poz. 90 i weszła w życie z dniem
26 stycznia 2002 roku. Przewidywała ona m.in.,
w przepisie § 3 ust. 1, iż Miasto Gozdnica wynajmuje
lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które łņcznie spełniajņ poniższe warunki:
1) nie posiadajņ tytułu prawnego a w przypadku
małżonków żadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do lokalu (nieruchomości) położonego (położonej) na terenie Miasta Gozdnica
lub w miejscowości pobliskiej,
2) spełniajņ kryteria dochodowe, o których mowa
w § 4.
Zgodnie z § 3 ust. 3 uchwały wynajňcie lokalu, na
czas nieoznaczony lub oznaczony oraz lokalu socjal-

nego na rzecz osób, które nie posiadajņ zameldowania na terenie Miasta Gozdnica może nastņpiń
wyłņcznie: w ramach zamiany, lub w przypadkach,
o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tzn.
z uwagi na charakter wykonywanej przez wnioskodawcň pracy – na czas zatrudnienia w Gozdnicy lub
w sytuacji podyktowanej uzasadnionym interesem
Miasta Gozdnica, po zaopiniowaniu przez komisjň
mieszkaniowņ – poza kolejnościņ.
Na powyższņ uchwałň, w czňści obejmujņcej jej § 3
ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 3, skargň do Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego wniósł Prokurator Rejonowy w Żaganiu. Zaskarżonej uchwale zarzucił
istotne naruszenie prawa – art. 4 ust. 1 i art. 21 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego poprzez nieuprawnione ustalenie w § 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, iż
Miasto Gozdnica wynajmuje lokale mieszkalne jedynie osobom pełnoletnim, które nie posiadajņ tytułu prawnego do lokalu (nieruchomości) położonego
(położonej) na terenie Miasta Gozdnica lub w miejscowości pobliskiej, a także że wynajňcie lokalu na
czas nieoznaczony lub oznaczony oraz lokalu socjalnego na rzecz osób, które nie posiadajņ zameldowania na terenie Miasta Gozdnica, może nastņpiń
wyłņcznie w ramach zamiany lub w wyjņtkowych
przypadkach wynikajņcych z charakteru wykonywanej przez wnioskodawcň pracy i to na czas zatrudnienia w Gozdnicy lub w sytuacji podyktowanej uzasadnionym interesem Miasta Gozdnica. Prokurator
Rejonowy wniósł o stwierdzenie nieważności
uchwały w zakresie objňtym skargņ.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podał, iż w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów nie zawarto uprawnienia do wyłņczenia aktem prawa
miejscowego z krňgu uprawnionych do ubiegania
siň o najem lokalu osób posiadajņcych tytuł prawny
do innego lokalu. Ustawa nie upoważnia też rady
gminy do ograniczenia prawa do wynajmu lokali
z mieszkaniowego zasobu gminy dla osób, które nie
posiadajņ zameldowania na określonym terenie.
Krņg osób uprawnionych do ubiegania siň o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu
gminy określa sama ustawa o ochronie praw lokatorów (...), stanowiņc w art. 4 ust. 1, iż do krňgu tego
należņ członkowie wspólnoty samorzņdowej posiadajņcy niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe
i osiņgajņcy niskie dochody. W myśl art. 1 ust. 1
ustawy o samorzņdzie gminnym wspólnotň samorzņdowņ tworzņ wszyscy mieszkańcy gminy, bez
znaczenia czy dopełnili oni obowiņzku zameldowa-
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nia. Fakt zamieszkiwania na terenie gminy oceniań
należy przez pryzmat art. 25 Kodeksu cywilnego,
zgodnie z którym miejscem zamieszkania osoby
fizycznej jest miejscowośń, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, a nie przez pryzmat dokonania materialno-technicznej czynności
zameldowania na pobyt stały czy czasowy.

można ustaliń, czy wnioskodawca jest mieszkańcem
wspólnoty samorzņdowej Gminy Gozdnica, dlatego
też zarzut Prokuratora nie zasługuje na uwzglňdnienie.

Niedopuszczalnośń warunkowania prawa do ubiegania siň o najem lokalu z mieszkaniowego zasobu
gminy za czas nieokreślony od spełnienia warunku
braku tytułu prawnego do innego lokalu, wynika
również bezpośrednio z uregulowań zawartych
w art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie praw lokatorów
(...), zgodnie z którym jedynie zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego uwarunkowane jest spełnieniem przez najemcň kryterium braku tytułu prawnego do innego lokalu. Nie dotyczy to zatem lokali
innych poza socjalnymi, zaliczanych do mieszkaniowego zasobu gminy.

Skarga okazała siň zasadna.

W świetle powyższego uzależnienie prawa do ubiegania siň o najem lokalu innego aniżeli lokal socjalny, od spełnienia warunku braku tytułu prawnego
do innego lokalu (§ 3 ust. 1 pkt 1 kwestionowanej
uchwały) w sposób istotny narusza przepisy ustawy
o ochronie praw lokatorów (...). Podobnie negatywnņ ocenň należy odnieśń do regulacji stanowiņcej
o wyłņczeniu z krňgu uprawnionych do ubiegania
siň o najem lokalu osób, które nie sņ zameldowane
na terenie Miasta Gozdnica (§ 3 ust. 3 uchwały).
Rada zawarła co prawda wyjņtki od omawianej reguły, przyznajņc takie uprawnienie osobom bez zameldowania, które w stosunek najmu wstņpiłyby
w drodze zamiany czy też w wyjņtkowych przypadkach określonych w ust. 6 § 3 uchwały. Zatem z krňgu osób uprawnionych do wstņpienia w stosunek
najmu wyłņczono mieszkańców gminy chcņcych
ubiegań siň o lokal w zwyczajnym trybie (bez zamiany czy w braku szczególnych okoliczności), jeżeli nie
bňdņ oni posiadali zameldowania w Mieście Gozdnica. Taka sytuacja w sposób istotny narusza przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów (...), w tym
jej art. 4 ust. 1 oraz art. 21 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3.
Prokurator dodał, że zarzucane naruszenia prawa
majņ charakter naruszeń istotnych.
W odpowiedzi na skargň Rada Miejska w Gozdnicy,
reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika, wniosła o jej oddalenie. Zdaniem organu błňdny
jest poglņd Prokuratora, że w przepisie art. 21 ust. 1
pkt 2 i ust. 3 nie zawarto upoważnienia do wyłņczenia aktem prawa miejscowego z krňgu uprawnionych do ubiegania siň o wynajem lokalu osób posiadajņcych tytuł prawny do innego lokalu. Zawarte
w przepisie art. 21 ust. 3 ustawy, określajņcym katalog zasad wynajmowania lokali gminnych, wyrażenie „w szczególności” oznacza, że mogņ byń także
inne przypadki, nie tylko wyszczególnione w danym
przepisie. Rada Gminy uznała, wobec ogromnego
deficytu lokali komunalnych na terenie gminy, że
osoby posiadajņce tytuł prawny do innego lokalu
nie bňdņ mogły ubiegań siň o przydział lokalu
mieszkalnego ani także go otrzymań. Rada Gminy,
kierujņc siň kryterium zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców własnej gminy uznała, że
tylko na podstawie kryterium zameldowania bňdzie

Wojewódzki Sņd Administracyjny zważył, co nastňpuje
Stosownie do treści art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sņdów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269, ze zm.), sņdy administracyjne sprawujņ wymiar sprawiedliwości miňdzy
innymi poprzez kontrolň działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
wzglňdem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowiņ inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego
oraz inne akty organów jednostek samorzņdu terytorialnego (art. 3 § 1 w zwiņzku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postňpowaniu
przed sņdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, ze zm.) dalej w skrócie p.p.s.a.
Zgodnie z art. 147 § 1 p.p.s.a. Sņd uwzglňdniajņc
skargň na uchwałň lub akt, o których mowa w art. 3
§ 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważnośń tej uchwały lub
aktu w całości lub w czňści albo stwierdza, że zostały
wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłņcza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzajņc sankcjň nieważności jako nastňpstwo naruszenia przepisu prawa, ustawodawca nie określił
rodzaju naruszenia prawa. Przyjmuje siň jednak, że
podstawň do stwierdzenia nieważności uchwały
stanowiņ takie naruszenia prawa, które mieszczņ siň
w kategorii rażņcych naruszeń, np. w razie podjňcia
uchwały przez organ niewłaściwy, braku podstawy
prawnej do podjňcia uchwały określonej treści, niewłaściwego zastosowania przepisu prawnego bňdņcego podstawņ podjňcia uchwały, naruszenia procedury jej uchwalania.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwała lub zarzņdzenie
organu gminy sprzeczne z prawem sņ nieważne.
O nieważności uchwały lub zarzņdzenia w całości
lub w czňści orzeka organ nadzoru w terminie nie
dłuższym niż 30 dni od dnia dorňczenia uchwały lub
zarzņdzenia, w trybie określonym w art. 90. Zgodnie
z art. 93 ust. 1 ustawy, po upływie terminu wskazanego w art. 91 ust 1 organ nadzoru nie może we
własnym zakresie stwierdziń nieważności uchwały
lub zarzņdzenia organu gminy. W tym przypadku
organ nadzoru może zaskarżyń uchwałň lub zarzņdzenie do sņdu administracyjnego. Na podstawie
art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002r. Nr 21, poz. 206 ze zm.) prokurator
może wystņpiń do sņdu administracyjnego o stwierdzenie nieważności uchwały organu samorzņdu
terytorialnego. Legitymacja prokuratora do wniesienia skargi wynika również z treści art. 50 § 1 p.p.s.a.
Przedmiotem kontroli sņdowej w niniejszej sprawie
jest uchwała Nr XXXIII/207/01 Rady Miejskiej
w Gozdnicy z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie za-
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sad wynajmowania lokali wchodzņcych w skład
mieszkaniowego zasobu Miasta Gozdnica. Uchwała
ta podjňta została na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (obecna wersja obowiņzujņca – t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).
Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorzņdowej należy do zadań własnych
gminy. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 ust. 2). Jednņ z takich form jest podjňcie
przez radň gminy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 uchwały w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu
gminy. Stosownie do treści art. 21 ust. 1 ustawy
rada gminy uchwala wieloletnie programy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (pkt 1)
oraz zasady wynajmowania lokali wchodzņcych
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem
jest zwiņzany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel (pkt 2). Stosownie zaś do art. 21
ust. 3 powołanej ustawy zasady wynajmowania
lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu
gminy powinny określań w szczególności: 1) wysokośń dochodu gospodarstwa domowego uzasadniajņcņ oddanie w najem lub w podnajem lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokośń dochodu gospodarstwa domowego uzasadniajņcņ zastosowanie obniżek czynszu; 2) warunki zamieszkiwania kwalifikujņce wnioskodawcň do ich
poprawy; 3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego; 4) warunki
dokonywania zamiany lokali wchodzņcych w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiňdzy najemcami lokali należņcych do tego zasobu
a osobami zajmujņcymi lokal w innych zasobach;
5) tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas oznaczony i o najem
lokali socjalnych oraz sposób poddania tych spraw
kontroli społecznej; 6) zasady postňpowania w stosunku do osób, które pozostawały w lokalu opuszczonym przez najemcň lub w lokalu, w którego najem nie wstņpiły po śmierci najemcy; 7) kryteria
oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej
przekraczajņcej 80m².
Powyższy przepis oznacza, że uchwała w sprawie
zasad wynajmowania lokali winna kompleksowo
i szczegółowo regulowań wszystkie wskazane
w powyższym upoważnieniu ustawowym kwestie,
w sposób dostosowany do zindywidualizowanych
potrzeb danej społeczności lokalnej. Ponieważ
przywołane wyliczenie jest katalogiem otwartym,
organ stanowiņcy jednostki samorzņdu terytorialnego, może także zawrzeń w przedmiotowej uchwale
dodatkowe regulacje. Podkreśliń jednak należy, iż
wszelkie normy prawa miejscowego muszņ byń
zgodne z Konstytucjņ Rzeczypospolitej Polskiej oraz

przepisami powszechnie
ustawowej.
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Pojňcie wspólnoty samorzņdowej zostało zdefiniowane w art. 16 ust. 1 Konstytucji RP, z którego wynika, że tworzy jņ z mocy prawa ogół mieszkańców
jednostek zasadniczego podziału terytorialnego,
w tym przypadku gminy. Takie właśnie znaczenie
należy nadań pojňciu wspólnoty samorzņdowej użytym w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Mieszkańcem gminy jest zatem każda osoba
fizyczna majņca miejsce zamieszkania na terenie tej
gminy. Jak wynika z tego przepisu, prawo do ubiegania siň o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu ma każdy mieszkaniec
gminy nie majņcy zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, majņcy niskie dochody. Omawiana ustawa
nie wprowadza innych ograniczeń wyłņczajņcych
możliwośń zawarcia umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treśń art. 4 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie
praw lokatorów wskazuje, że nie wszyscy mieszkańcy gminy bňdņ mogli ubiegań siň o wynajem od
gminy lokalu mieszkalnego, gdyż przeszkodň może
stanowiń kryterium dochodowe, które ustala rada
gminy w uchwale, a także warunki zamieszkiwania
kwalifikujņce wnioskodawcň do ich poprawy, stanowiņce podstawowe przesłanki wynajmu lokali
z zasobu gminy. Brak jest natomiast jakichkolwiek
podstaw, aby do uchwały wprowadzań – jak ma to
miejsce w niniejszej sprawie – unormowania, które
postawiņ w niekorzystnej sytuacji i bezpodstawnie
zróżnicujņ sytuacjň osób znajdujņcych siň w podobnych warunkach materialnych i mieszkaniowych,
które byń może kwalifikowałyby siň do ubiegania siň
o wynajem lokalu gminnego w świetle uregulowań
uchwały, gdyby nie wprowadzono niekorzystnych
dla nich postanowień. Zasady wynajmowania lokali
winny byń tak skonstruowane by ci, spośród mieszkańców gminy, którzy spełniajņ podstawowe kryteria przedmiotowe, od których zależy wynajňcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe
szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu,
z uwzglňdnieniem przewidzianego przez ustawodawcň pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługujņcego osobom spełniajņcym wskazane w tym
wzglňdzie w uchwale kryteria (wyrok NSA z dnia
17 listopada 2004r., I OSK 883/04, LEX Nr 164541,
wyroki Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego we
Wrocławiu z dnia 5 października 2005r., II SA/Wr
110/03, z dnia 22 stycznia 2008r., IV SA/Wr 541/07,
z dnia 4 grudnia 2008r., IV SA/Wr 485/08, z dnia
12 sierpnia 2010r., IV SA/Wr 338/10).
Odnoszņc siň do zarzutów podniesionych w skardze
należało zgodziń siň z Prokuratorem Rejonowym, iż
w myśl powołanej ustawy niedopuszczalne jest wyłņczenie z krňgu osób mogņcych ubiegań siň o wynajem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego
osób posiadajņcych tytuł prawny do innego lokalu.
Wyłņczenie to znajduje zastosowanie jedynie
w przypadku najmu lokalu socjalnego, stosownie do
treści art. 23 ust. 2 ustawy. Kryterium decydujņcym
o istnieniu uprawnienia do zawarcia umowy najmu
lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy jest istnienie po stronie danej osoby niezaspokojonych po-
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trzeb mieszkaniowych (przy czym nie chodzi tu
o każdņ subiektywnņ potrzebň mieszkaniowņ, lecz
potrzebň zobiektywizowanņ warunkami zamieszkiwania uznanymi za kwalifikujņce je do poprawy według zgodnych z ustawņ kryteriów przyjňtych przez
radň gminy), nie zaś posiadanie bņdź nie tytułu
prawnego do innego lokalu. W konsekwencji wniosek Prokuratora Rejonowego o stwierdzenie nieważności § 3 ust. 1 pkt 1 zaskarżonej uchwały zasługiwał na uwzglňdnienie.
Badanie drugiego z zarzutów podniesionych w skardze należy rozpoczņń od analizy pojňcia wspólnoty
samorzņdowej, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy
o ochronie praw lokatorów. Wspólnotň tň tworzņ
wszyscy mieszkańcy gminy. Przynależnośń do
wspólnoty samorzņdowej powstaje zatem z mocy
prawa z chwilņ zamieszkania na terenie danej gminy. Miejsce zamieszkania definiuje zaś art. 25 K.c.
jako miejscowośń, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu, nie ma ono zwiņzku
z instytucjņ zameldowania funkcjonujņcņ na gruncie
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 993 ze zm.). Instytucja zameldowania
ma bowiem charakter wyłņcznie ewidencyjnoporzņdkowy.
W ocenie Sņdu, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów, zasady
wynajmowania lokali winny byń zaś tak skonstruowane, aby ci spośród mieszkańców gminy, którzy
spełniajņ podstawowe kryteria przedmiotowe (jak
warunki zamieszkiwania i wysokośń dochodu), a od
których zależy wynajňcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe szanse na czynienie
starań o uzyskanie lokalu, z uwzglňdnieniem przewidzianego przez ustawodawcň pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługujņcego osobom
spełniajņcym wskazane w tym wzglňdzie w uchwale
kryteria (wyrok NSA z dnia 17 listopada 2004r.,
I OSK 883/04, LEX Nr 164541, wyroki Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia
5 października 2005r., II SA/Wr 110/03, z dnia
22 stycznia 2008r., IV SA/Wr 541/07, z dnia 4 grudnia
2008r., IV SA/Wr 485/08, z dnia 12 sierpnia 2010r.,
IV SA/Wr 338/10).
Tymczasem treśń § 3 ust. 3 pkt zaskarżonej uchwały
sprowadza siň w istocie do ograniczenia krňgu osób
uprawnionych do ubiegania siň o zawarcie umowy
najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego
poprzez wyłņczenie z niego osób, które można zaliczyń do wspólnoty samorzņdowej z uwagi na miejsce stałego zamieszkania na terenie gminy, lecz nie
mogņcych wylegitymowań siň stałym zameldowaniem na terenie Miasta Gozdnica (z wyjņtkiem przypadków wskazanych § 3 ust. 3 pkt 1 i 2 uchwały).
Stanowiņc powyższy przepis Rada Miejska w Gozdnicy przekroczyła upoważnienie ustawowe zawarte
w art. 21 ust. 3 pkt 3 ustawy o ochronie praw lokatorów.
Argument Rady Miejskiej w Gozdnicy, że wobec
ogromnego deficytu lokali komunalnych na terenie
Gminy tylko na podstawie kryterium zameldowania
bňdzie można ustaliń czy wnioskodawca jest miesz-
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kańcem wspólnoty samorzņdowej Gminy Gozdnica
nie zasługuje na uwzglňdnienie. Ustawowe uprawnienie rady gminy do określania w drodze uchwały
zasad wynajmowania lokali wchodzņcych w skład
mieszkaniowego zasobu gminy nie obejmuje takich
okoliczności warunkujņcych dopuszczalnośń zawarcia umowy najmu, które nie wynikajņ z treści omawianej ustawy.
Jakkolwiek przepis art. 21 ust. 3 ustawy wskazuje, iż
zawarte w nim wyliczenie stosownych okoliczności
nie jest wyczerpujņce – ustawodawca użył w tym
przepisie sformułowania iż „zasady wynajmowania
(...) powinny określań w szczególności”, to jednak
ustawowe określenie warunków dopuszczajņcych
zawarcie umowy najmu wyklucza dopuszczalnośń
wprowadzenia przez radň gminy innych jeszcze warunków pozaustawowych (wyrok NSA z dnia
22 stycznia 2010r., I OSK 1318/09).
Słuszne jest zatem stanowisko skarżņcego, iż wskazane przezeń przepisy § 3 ust. 1 pkt 1 oraz § 3 ust. 3
zaskarżonej uchwały w istotny sposób naruszajņ
cytowane przepisy art. 4 oraz art. 21 ust. 3 ustawy
o ochronie praw lokatorów. W ocenie Sņdu powyższe stwierdzone w zaskarżonej uchwale uchybienia
o charakterze istotnych naruszeń prawa skutkujņ
stwierdzeniem ich nieważności. Omawiane przepisy
wskazujņ bowiem na krņg osób uprawnionych do
ubiegania siň o wynajmowanie lokali wchodzņcych
w skład gminnego zasobu mieszkaniowego i tym
samym stanowiņ jednņ z podstawowych zasad konstrukcyjnych uchwały.
W świetle powyższych okoliczności, na podstawie
art. 147 § 1 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.
Rozstrzygniňcie zawarte w pkt II wyroku znajduje
natomiast oparcie w art. 152 p.p.s.a. W kwestii zastosowania ostatniego z wymienionych przepisów
skład orzekajņcy w niniejszej sprawie skłania siň ku
poglņdowi, że instytucja wstrzymania zaskarżonego
aktu dotyczy także aktu prawa miejscowego. Dostrzec należy, iż poglņd konkurencyjny (wyrok NSA
z dnia 16 marca 2010r., l OSK 1646/09), odwołujņcy
siň przede wszystkim do stanowiska zawartego
w uchwale 7 sňdziów NSA z dnia 15 maja 2000r.,
(OPS 1/00, publ. ONSA 2000, Nr 4, poz. 134) dotyczył
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym Sņdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74,
poz. 368 ze zm.). Zgodnie z jego nieobowiņzujņcņ już
treściņ „wniesienie skargi do sņdu nie wstrzymuje
wykonania aktu lub zawieszenia czynności, jednakże
sņd może na wniosek strony lub z urzňdu wydań
postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu
lub zawieszeniu czynności, zwłaszcza jeżeli zachodzi
niebezpieczeństwo wyrzņdzenia skarżņcemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków". Przepis ten w istocie zatem odpowiada obecnej regulacji art. 61 § 1 i § 3 p.p.s.a. Natomiast zakres zastosowania przepisu art. 152
p.p.s.a. dotyczy wykonalności w szerokim jej sensie.
Zwrot „w razie uwzglňdnienia skargi sņd w wyroku
określa, czy i w jakim zakresie akt lub czynnośń nie
mogņ byń wykonane”, użyty w komentowanym
przepisie, należy zatem traktowań jako synonim
określenia „czy i w jakim zakresie zawieszona jest
moc (skutek prawny) aktu lub czynności”. W tej sy-
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tuacji to czy konkretny akt poddaje siň wykonaniu
w sensie czynienia użytku z uprawnienia bņdź wypełnienia obowiņzku z niego wynikajņcego nie ma
znaczenia dla rozstrzygniňcia, o którym stanowi
wymieniony przepis (Z. Kmieciak, glosa do wyroku
NSA z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK 591/04, publ.
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OSP 2005/4/50; także R. Sawuła, Stosowanie art. 152
prawa o postňpowaniu przed sņdami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia, publ. PiP z 2004/8/71
i powołane tam poglņdy).
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzňdowego:
Egzemplarze bieżņce i z lat ubiegłych, w miarň posiadanych rezerw, można nabywań: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzňdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzňdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzňdowe wraz ze skorowidzami wyłożone sņ do
powszechnego wglņdu redakcji Dziennika Urzňdowego, w bibliotece Lubuskiego Urzňdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzňdu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzňdu.
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