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UCHWAŁA NR X/34/2011
RADY GMINY GUBIN
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. W przypadkach przewidzianych przepisami
prawa oraz w innych sprawach waşnych dla Gminy
mogņ byń przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami.
§ 2. Konsultacje w zaleşnośń od ich przedmiotu
mogņ mień zasięg:
1) ogólnogminny;
2) lokalny – dotyczņcy mieszkańców określonego
terenu gminy lub zainteresowanej grupy środowiskowej.
§ 3. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarzņdza Rada Gminy Gubin w w drodze uchwały:
1) w przypadku, gdy wymóg konsultacji wynika
z przepisów ustawy;
2) z własnej inicjatywy;
3) na pisemny wniosek wójta;
4) na pisemny wniosek co najmniej 10% mieszkańców gminy w przypadku, gdy konsultacja
ma zasięg całej gminy, a w przypadku konsultacji obejmujņcej miejscowośń, lub sołectwo co
najmniej 20% mieszkańców zamieszkałych na
obszarze objętym konsultacjņ.
2. Uchwała o przeprowadzeniu konsultacji określa:
1) sprawę będņcņ przedmiotem konsultacji;
2) obszar, na którym majņ byń przeprowadzone
konsultacje;

3) termin przeprowadzenia konsultacji;
4) wybranņ formę konsultacji;
3. Uchwałę o zarzņdzeniu przeprowadzenia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na obszarze objętym konsultacjami, w terminie
7 dni przed terminem ich przeprowadzenia.
4. Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie
konsultacji powinien określań jej przedmiot oraz
zasięg terytorialny.
5. Wniosek mieszkańców, o których mowa
w ust. 1 pkt 4 powinien zawierań dodatkowo:
1) wyznaczenie osoby reprezentujņcej wnioskodawców,
2) listę osób popierajņcych wniosek zawierajņcņ
ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania,
numer ewidencyjny PESEL oraz własnoręczne
podpisy;
3) uzasadnienie wniosku.
§ 4. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach
sņ osoby, które zamieszkujņ na terenie Gminy Gubin.
§ 5. Konsultacje mogņ byń przeprowadzone
w następujņcym trybie:
1) karty konsultacyjnej,
2) zebrań z mieszkańcami, których przedmiotowa
sprawa dotyczy,
3) badań opinii mieszkańców w formie ankiet,
4) sondaşy internetowych lub telefonicznych,
5) poprzez obwieszczenie o planowanym przedsięwzięciu lub wyłoşenie projektu aktu prawne-
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go do publicznego wglņdu i zapewnienie
mieszkańcom moşliwości wnoszenia uwag.
§ 6. 1. Wójt Gminy :
1) powołuje komisje do przeprowadzenia konsultacji;
2) sporzņdza wykaz osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach;
3) w przypadku konsultacji w formie kart konsultacyjnych ustala zasady wydawania i przyjmowania kart konsultacyjnych,
4) informuje o zasadach przeprowadzenia konsultacji w formach określonych w § 5 pkt 3) -5)
2. W skład komisji wchodzi od 3 do 5 osób.
3. W zaleşności od formy konsultacji do zadań
komisji naleşy:
1) przygotowanie i wydawanie kart konsultacyjnych;
2) przeprowadzenie zebrań środowiskowych;
3) ustalenia zbiorczych wyników i sporzņdzenie
protokołu ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji;
4. Praca w komisji konsultacyjnej jest bezpłatna
5. Obsługę administracyjno - technicznņ komisji
zapewnia Wójt Gminy.
Konsultacje przeprowadzane w trybie karty
konsultacyjnej
§ 7. Do obowiņzków Wójta naleşy :
czynności

Rozdział 3
Konsultacje przeprowadzane w trybie zebrań
z mieszkańcami
§ 9. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno zawierań:
1) przedmiot i obszar zebrań;
2) miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia zebrania.
§ 10. Do obowiņzków Wójta naleşy:
1) ustalenie kalendarza
z zebraniami;

czynności

zwiņzanych

2) ogłoszenie wyników konsultacji.
§ 11. 1. Ogłoszenie o zebraniu z mieszkańcami
rozplakatowuje się co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
2. Ogłoszenie o zebraniu powinno określań:
1) przedmiot i obszar konsultacji w trybie zebrania;
2) miejsce, dzień, godzina rozpoczęcia zebrania.
§ 12. 1. Przewodniczņcym zebranie jest osoba
wyznaczona spośród członków komisji.
2. Przewodniczņcy zebrania informuje mieszkańców o sprawie będņcej przedmiotem zebrania
i o moşliwych rozwiņzaniach.
3. Mieszkańcy wyraşajņ swoje stanowisko w głosowaniu jawnym.

Rozdział 2

1) ustalenie kalendarza
z konsultacjami;

Poz. 1744

zwiņzanych

2) określenie wzoru karty konsultacyjnej;
3) ogłoszenie wyników konsultacji.
§ 8. 1. Karta konsultacyjna winna zawierań:
1) treśń pytania (pytań) lub proponowane warianty;
2) miejsce na udzielenie odpowiedzi;
3) miejsce na pieczęń urzędowņ;
4) pouczenie o sposobie wyraşenia opinii.
2. Za niewaşne uznaje się karty konsultacyjne:

4. Głosowanie przeprowadza przewodniczņcy
zebrania.
5. Wybór stanowiska co do przedmiotu konsultacji następuje w głosowaniu zwykłņ większościņ
głosów.
6. Z zebrania sporzņdza się protokół, który podpisuje przewodniczņcy zebrania i protokolant.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 13. Protokół z przeprowadzonej konsultacji
Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy na najblişszej sesji następujņcej po ich przeprowadzeniu
i ogłasza na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz
poszczególnych miejscowościach oraz na stronie
internetowej.

2) bez pieczęci urzędowej;

§ 14. Konsultacje uwaşa się za przeprowadzone
bez względu na liczbę mieszkańców biorņcych
w nich udział jeşeli o terminie powiadomieni zostali
co najmniej na 7 dni przed ich przeprowadzeniem.

3) zawierajņce odpowiedzi udzielone niezgodnie
z pouczeniem;

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gubin.

4) przedarte.

§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po wpływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

1) inne niş ustalone przez Wójta ;

Przewodniczņcy Rady
Zbigniew Zygadło
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UCHWAŁA NR X/43/2011
RADY GMINY GUBIN
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez gminę Gubin publicznych oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych
Na podstawie art. 14(a) ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada
Gminy Gubin uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujņcņ sień publicznych oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę
Gubin:
oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Bieşycach
oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Starosiedlu

oddział przedszkolny przy Zespole Szkół
w Grabicach
oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Strzegowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/87/08 Rady Gminy Gubin z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę publicznych
przedszkoli.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

oddziały przedszkolne przy Zespole Szkół
w Chlebowie

Przewodniczņcy Rady
Zbigniew Zygadło
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UCHWAŁA NR X/53/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz
wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w zwiņzku
z art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r.
Nr 8, poz. 60 ze zm.) w zwiņzku z 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.)
w zwiņzku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze
zm.) oraz w zwiņzku z art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682) Rada Gminy Przytoczna
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zarzņdza się pobór od osób fizycznych
podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
w drodze inkasa, z zastrzeşeniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do naleşności podatkowych objętych łņcznym zobowiņzaniem pienięşnym, o którym mowa w art. 6c ustawy

z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.).
§ 2. Na inkasentów uprawnionych do poboru
podatków, o których mowa w § 1, wyznacza się sołtysów poszczególnych sołectw.
§ 3. 1. Pobrane kwoty inkasent przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przytoczna w ciņgu
2 dni roboczych:
1) następujņcych po terminie płatności danej raty
podatku,
2) po dniu wpłaty podatku przez podatnika.
2. Inkasenci ponoszņ osobistņ odpowiedzialnośń
za podatek pobrany i niewpłacony w terminie na
rachunek Urzędu Gminy Przytoczna.
§ 4. 1. Określa się wynagrodzenie w formie prowizji za czynności określone w § 1 w wysokości 10%
od zainkasowanej kwoty.
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2. Wypłata wynagrodzenia dokonywana będzie
w terminie do ostatniego dnia miesiņca, w którym
minęły ustawowe terminy płatności podatku.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/69/2003 Rady
Gminy Przytoczna z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie poboru łņcznego zobowiņzania pienięşnego
w drodze inkasa.

Poz. 1746, 1747

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Barski

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X/55/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie Statutu Gminnego Zakładu Komunalno-Mieszkaniowego w Przytocznej
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Przytoczna uchwala statut Gminnego Zakładu Komunalno – Mieszkaniowego w Przytocznej, który otrzymuje ponişsze brzmienie:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Gminny Zakład Komunalno – Mieszkaniowy w Przytocznej, zwany dalej Zakładem, działa
na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
ze zm.),
3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze
zm.),
4) niniejszego Statutu.
2. Zakład jest samorzņdowym zakładem budşetowym Gminy Przytoczna.
§ 2. 1. Siedziba Zakładu mieści się przy ulicy
Dworcowej 8 w Przytocznej.
2. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

Rozdział 2
Cele i przedmiot działania Zakładu
§ 3. 1. Podstawowym celem działalności Zakładu
jest realizowanie obowiņzkowych zadań własnych
Gminy Przytoczna w zakresie usług komunalnych.
2. Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy
Przytoczna w zakresie:
1) wodociņgów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości i porzņdku oraz urzņdzeń
sanitarnych, w szczególności:
a) zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
b) zbiorowego odprowadzania ścieków,
c) wywozu nieczystości płynnych,
d) wywozu nieczystości stałych,
e) utrzymania czystości i porzņdku na terenach
gminnych,
2) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania
lokalami uşytkowymi, w szczególności:
a) zarzņdzanie komunalnymi zasobami lokalowymi,
b) przeprowadzanie remontów i bieşņcej konserwacji mieszkań komunalnych.

3. Zakład jest jednostkņ organizacyjnņ gminy
podporzņdkowanņ Radzie Gminy Przytoczna i działa
na terenie Gminy Przytoczna.

3) dróg, ulic, mostów i placów, w szczególności
bieşņcego utrzymania gminnych dróg, ulic,
chodników i placów, a w tym zimowego utrzymania dróg,

4. Nadzór nad działalnościņ Zakładu sprawuje
Wójt Gminy Przytoczna.

4) zieleni gminnej i zadrzewień,

5. Zakład odpłatnie wykonuje zadania, pokrywajņc koszty swojej działalności z przychodów własnych oraz dotacji z budşetu gminy.

6) utrzymywanie terenów rekreacyjnych i urzņdzeń sportowych,

5) targowisk i hal targowych,

7) w zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych GZKM ściśle współpracuje z Zakładem
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Utylizacji Odpadów CLEAN CITY Sp. z o. o.
w Międzychodzie.
Rozdział 3
Zarządzanie i organizacja Zakładu
§ 4. Zakładem kieruje Dyrektor Zakładu, którego
powołuje i odwołuje Wójt Gminy Przytoczna.
§ 5. 1. Dyrektor Zakładu zarzņdza Zakładem jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Przytoczna i jest odpowiedzialny za stan i działalnośń Zakładu.
2. Zwierzchnikiem słuşbowym Dyrektora Zakładu
jest Wójt Gminy Przytoczna, który w szczególności:
1) nawiņzuje i rozwiņzuje stosunek pracy z Dyrektorem Zakładu,

Poz. 1747

3. Zakład pokrywa koszty swojej działalności
z przychodów własnych oraz z dotacji uzyskiwanych
z budşetu Gminy Przytoczna.
4. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.
5. Ŝródłami przychodów własnych Zakładu sņ
wpływy zwiņzane ze świadczonymi przez Zakład
usługami, w szczególności:
1) wpływy ze sprzedaşy usług,
2) wpływy z najmu i dzierşawy składników majņtkowych Gminy Przytoczna.
6. Ŝródłem finansowania sņ takşe dodatkowe
dochody uzyskiwane przez Zakład za odpłatne wykonywanie usług odpowiadajņcych profilowi działalności Zakładu.
Rozdział 5

2) sprawuje nadzór i kontrolę nad pracņ Dyrektora
Zakładu.

Mienie Zakładu

3. Do zadań Dyrektora Zakładu naleşy w szczególności:

§ 8. 1. Mienie Zakładu jest mieniem komunalnym Gminy Przytoczna.

1) reprezentowanie Zakładu na zewnņtrz,
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i skład
nikami majņtku pozostajņcymi w dyspozycji
Zakładu,
3) opracowywanie planów działania Zakładu
i przedkładanie sprawozdań z ich wykonania,
4) przekazywanie Wójtowi Gminy Przytoczna
i Radzie Gminy Przytoczna informacji o sytuacji
finansowej Zakładu i z jego bieşņcej działalności.
4. Dyrektor jest zwierzchnikiem słuşbowym pracowników Zakładu.
5. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników zatrudnionych w Zakładzie.

2. Zakład wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do przekazanego mienia z wyjņtkiem uprawnień przysługujņcych wyłņcznie właścicielowi.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 9. Zakład uşywa pieczęci z nazwņ w pełnym
brzmieniu, adresem siedziby oraz numerami
NIP i REGON o treści: Gminny Zakład KomunalnoMieszkaniowy, 66 – 340 Przytoczna, ul. Dworcowa 8,
Tel. (0-95) 749-43-30, 749-43-31, woj. lubuskie,
REGON 210253224 NIP 595-10-01-970.
§ 10. W sprawach zwiņzanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym Statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiņzujņce, zwiņzane z przedmiotem działalności Zakładu.

§ 6. 1. Organizację wewnętrznņ oraz zakres działania poszczególnych komórek ustala Dyrektor Zakładu regulaminem organizacyjnym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.

2. Regulamin organizacyjny obowiņzuje po zatwierdzeniu go przez Wójta Gminy Przytoczna.

§ 12. Traci moc uchwała Nr VII/28/94 Rady Gminy Przytoczna z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zakładu Komunalno – Mieszkaniowego w Przytocznej.

Rozdział 4
Gospodarka finansowa Zakładu
§ 7. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), dotyczņcych samorzņdowego zakładu budşetowego.
2. Podstawņ gospodarki finansowej Zakładu jest
roczny plan finansowy.

§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Barski
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UCHWAŁA NR X/56/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Przytoczna
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

oświadczenia – zawierajņce stanowisko
w określonej sprawie,

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/188/2009 Rady Gminy
Przytoczna z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie statutu Gminy Przytoczna (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2009r. Nr 89, poz. 1217) wprowadza się następujņce zmiany:

4. Do apeli, deklaracji, opinii, oświadczeń i postanowień nie ma zastosowania przewidziany
w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał."

1. § 7 otrzymuje brzmienie:
„Statut, o którym mowa w § 6 ust. 4, powinien
określań w szczególności:
1) nazwę jednostki pomocniczej sołectwa,

postanowienia proceduralne.

4. § 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Postanowienie ust.1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych i uroczystych, o jakich mowa w § 37
ust. 3 i 4. "
5. § 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1) Przewodniczņcego,

„Przed przyjęciem protokołu obrad poprzedniej
sesji Przewodniczņcy Rady informuje radnych
o ewentualnych poprawkach i zastrzeşeniach do
protokołu zgłoszonych przez radnych albo o ich
braku. W przypadku ich zgłoszenia Przewodniczņcy Rady postępuje zgodnie z § 63, a w razie
zgłoszenia zastrzeşeń lub poprawek Przewodniczņcy Rady informuje radnych, şe protokół poprzedniej sesji uwaşa za przyjęty, co potwierdza,
podpisujņc go.”

2) Wiceprzewodniczņcego,

6. § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

3) Komisję Rewizyjnņ,

„Sprawozdanie, o jakim mowa w § 48 ust. 1
pkt 2, składa Wójt lub wyznaczona przez niego
osoba.”

2) obszar sołectwa,
3) granice sołectwa,
4) kompetencje i zadania organów sołectwa.”
2. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Dla realizacji zadań, o których mowa w § 12,
Rada wybiera ze swego składu:

4) Komisje stałe, których liczbę, zakres działania
i skład ustala odrębna uchwała,
5) Komisje doraŝne do wykonywania określonych zadań, określajņc ich skład i zakres działań.”
3. § 36 otrzymuje brzmienie:
„1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy naleşņce do jej kompetencji.
2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko
w sprawach zwiņzanych z realizacjņ kompetencji
stanowiņcych i kontrolnych w formie uchwał.
3. Oprócz uchwał Rada moşe podejmowań:
apele – zawierajņce formalnie niewiņşņce
wezwania adresatów zewnętrznych do
określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania,
deklaracje – zawierajņce samozobowiņzanie się do określonego postępowania,
opinie – zawierajņce oświadczenia wiedzy
oraz oceny,

7. § 51 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Jeśli bezpośrednia odpowiedŝ na zapytanie nie
jest moşliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni lub ustnej na następnej sesji Rady Gminy, § 50 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. "
8. § 67 otrzymuje brzmienie:
„Uchwały, o jakich mowa w § 36 ust. 2, a takşe
deklaracje, oświadczenia i apele, o jakich mowa
w § 36 ust. 3 sņ sporzņdzane w formie odrębnych dokumentów. "
9. § 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Komisje podlegajņ Radzie. Komisje stałe przedkładajņ Radzie do zatwierdzenia roczny plan pracy w terminie do 31 grudnia oraz składajņ sprawozdania ze swojej działalności po kaşdym takim okresie. "
10. § 82 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Radny moşe byń członkiem najwyşej dwóch
komisji stałych."
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11. § 90 ust.1 otrzymuje brzmienie:

15. § 113 otrzymuje brzmienie:

„Postępowanie kontrolne przeprowadza się
w sposób umoşliwiajņcy bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego
udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 88
ust. 1.”

„Uprawnienia określone w § 109 – 111 nie znajdujņ zastosowania:
1) gdy informacje stanowiņ prawem chronione
tajemnice,
2) w odniesieniu do spraw indywidualnych
z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy
prawa nie stanowiņ inaczej niş art. 73 Kodeksu
postępowania administracyjnego lub art. 178
Ordynacji podatkowej.”

12. § 100 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Ocenę wykonania budşetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium komisja składa w terminie do dnia 15 czerwca.”
13. § 101 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporzņdzany
jest protokół zgodnie z § 84 ust. 4. Protokół ten
jest przekazywany Przewodniczņcemu Rady
w ciņgu 14 dni od daty odbycia posiedzenia.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Barski

14. § 112 otrzymuje brzmienie:
„Realizacja uprawnień określonych w § 111 moşe się odbywań wyłņcznie w obecności pracownika Urzędu.”

===================================================================================
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UCHWAŁA NR X/57/2011
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/203/2005 Rady Gminy Przytoczna z dnia 20 grudnia 2005r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków Gminnego Zakładu
Komunalno - Mieszkalnego w Przytocznej
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006r.
Nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy w Przytocznej
po dokonaniu analizy projektu zmiany regulaminu
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmianę regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Komunalno – Mieszkaniowego w Przytocznej zatwierdzonego uchwałņ Rady Gminy Przytoczna w sprawie zatwierdzenia regulaminu w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków Gminnego Zakładu Komunalno –
Mieszkalnego w Przytocznej (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2006r. Nr 21, poz. 493) polegajņcņ na:

1) dodaniu w § 6 pkt 5 regulaminu po wyrazie
„wydawań” wyrazu „odpłatnie”,
2) dodaniu w § 38 pkt 3 regulaminu po wyrazie
„wydań” wyrazu „odpłatnie”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy i Dyrektorowi GZK-M.
§ 3. Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia publikacji.
Przewodniczņcy Rady
Jerzy Barski
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UCHWAŁA NR XI/85/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.) w zwiņzku z art. 33 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzieńmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), uchwala się
co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Skawiński

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych w wysokości 350zł.
§ 2. Opłatę o której mowa w § 1 wnosi się bezpośrednio do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego
w Szprotawie.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/87/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie Nr LXIX/502/10 z dnia 30 września 2010r.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
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 z póŝn. zm.) oraz art. 19
ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póŝn.
zm.) uchwala się co następuje:

2. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. W uchwale Nr LXIX/502/10 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 30 września 2010r. w sprawie
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków wprowadza się następujņce zmiany:

„2. W przypadku, gdy przyłņcza nie sņ w posiadaniu
przedsiębiorstwa,
odpowiedzialnośń
przedsiębiorstwa za zapewnienie ciņgłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do
posiadanych przez przedsiębiorstwo urzņdzeń
wodociņgowych i kanalizacyjnych. Jednakşe istnieje moşliwośń przeniesienia w drodze umowy
odpowiedzialności za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych przez odbiorcę instalacji i przyłņczy wodociņgowych lub instalacji
i przyłņczy kanalizacyjnych z urzņdzeniem pomiarowym włņcznie na przedsiębiorstwo.”,

1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 uşyte w regulaminie określenia oznaczajņ:
1) ustawa – ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
określonņ w podstawie prawnej uchwały;
2) odbiorca – odbiorcę usług, o którym mowa
w art. 2 pkt 3 ustawy;
3) przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociņgowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2
pkt 4 ustawy;
4) umowa – umowę o zaopatrzenie w wodę lub
odprowadzenie ścieków, o której mowa w art. 6
ustawy.”,

„1. Przedsiębiorstwo zobowiņzane jest zapewniń
zdolnośń posiadanych urzņdzeń wodociņgowych
i urzņdzeń kanalizacyjnych do realizacji obowiņzku wynikajņcego z art. 5 ust. 1 ustawy.”,
3. § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

4. Rozdział 3 w tytule otrzymuje brzmienie”
„Rozdział 3 Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami.”,
5. § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Umowa moşe zostań zawarta równieş z osobņ, która korzysta z nieruchomości o nieuregu-
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lowanym statusie prawnym po uprawdopodobnieniu przez niņ faktu korzystania z tej nieruchomości.”,
6. § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Umowa moşe byń zawarta z osobņ korzystajņcņ z lokalu znajdujņcego się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub
zarzņdcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych w przypadkach wskazanych w ustawie.”,

Poz. 1751
gowej i/lub kanalizacyjnej” winna podań co najmniej:
1) imię i nazwisko osoby i/lub nazwę wnioskodawcy ubiegajņcego się o przyłņczenie nieruchomości do urzņdzeń wodociņgowo – kanalizacyjnych wraz z tytułem prawnym do nieruchomości oraz w przypadku osób prawnych odpis
z właściwego rejestru wskazujņcy na sposób reprezentacji podmiotu;
2) miejsce lokalizacji nieruchomości;

7. § 20 otrzymuje brzmienie:

3) adres do korespondencji;

„§ 20. Rozliczenia za usługi dostarczania wody
i odprowadzania ścieków sņ prowadzone przez
przedsiębiorstwo z odbiorcami na podstawie
obowiņzujņcych w taryfach cen i stawek opłat
zatwierdzanych w drodze uchwały przez Radę
Miejskņ w Szprotawie bņdŝ wprowadzonych
w inny sposób określony w art. 24 ustawy oraz
ilości dostarczanej wody i odprowadzanych
ścieków.”,

4) dane identyfikujņce wnioskodawcę:

8. § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

6) określenie przewidywanej ilości pobieranej
wody, jej przeznaczenia, oraz charakterystyki zuşycia wody;

„4. Opóŝnienia w zapłacie naleşności uprawniajņ
przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej albo teş do naliczania odsetek
umownych, których wysokośń została ustalona
w umowie.”,
9. § 24 otrzymuje brzmienie:
„§ 24. Ilośń dostarczonej wody ustala się na
podstawie wskazań wodomierza głównego,
a w przypadku braku przyrzņdów pomiarowych
ilośń zuşytej wody określa się na podstawie
przeciętnych norm ogłoszonych w rozporzņdzeniu Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.”,
10. uchyla się § 25 ust. 2,
11. w § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego
działania wodomierza głównego ilośń pobranej
wody ustala się na podstawie § 18 rozporzņdzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca
2006r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006r.
Nr 127, poz. 886), z zastrzeşeniem § 30.”,
12. uchyla się § 26,

a) dla osób fizycznych : NIP lub PESEL;
b) dla pozostałych: NIP, Nr KRS;
5) opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będņ odprowadzane
ścieki w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia;

7) określenie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju;
8) wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.”,
15. § 34 otrzymuje brzmienie:
„§ 34. Osoba ubiegajņca się o przyłņczenie nieruchomości do sieci winna dostarczyń przedsiębiorstwu:
1) kopię aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500 lub 1:1000, określajņcņ usytuowanie nieruchomości względem istniejņcej
sieci wodociņgowej i kanalizacyjnej oraz innych
obiektów i urzņdzeń uzbrojenia terenu;
2) mapę ewidencyjnņ, obejmujņcņ przedmiotowņ nieruchomośń wraz z działkami przyległymi
do niej, oraz wykaz właścicieli tych działek.”,
16. § 35 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeşeli budowa instalacji kanalizacji sanitarnej
i/lub instalacji wodociņgowej przebiegań będzie
na terenie nieruchomości odbiorcy osoba ubiegajņca się o przyłņczenie nieruchomości do sieci
winna dostarczyń przedsiębiorstwu:

13. § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

1) dokument określajņcy stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek;

„2. W razie braku urzņdzeń pomiarowych ilośń
odprowadzanych ścieków ustala się na poziomie
równym ilości dostarczonej wody lub na podstawie ilości określonej w umowie.”,

2) mapę zasadniczņ sytuacyjno-wysokościowņ
z zaznaczonņ lokalizacjņ budynku lub działki
w skali 1:500 lub 1:1000;

14. § 33 otrzymuje brzmienie:
„§ 33. Osoba ubiegajņca się o przyłņczenie jej
nieruchomości do sieci aby uzyskań „Warunki
przyłņczenia nieruchomości do sieci wodociņ-

3) mapę ewidencyjnņ terenu przez który przebiegań będzie instalacja kanalizacyjna i/lub instalacja wodociņgowa oraz stosownņ zgodę
współwłaścicieli działki; mapa ewidencyjna nie
jest wymagana, jeşeli działka stanowi wyłņcznņ
własnośń występujņcego o warunki przyłņczenia.
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2. W przypadku, gdy instalacja kanalizacyjna
i/lub wodociņgowa przebiegań będzie przez nieruchomości, do których osoba ubiegajņca się
o przyłņczenie swojej nieruchomości do sieci nie
posiada tytułu prawnego, wymagane jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
przez właścicieli tych nieruchomości.

4) określań ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociņgowej;
5) wskazywań okres waşności wydanych warunków przyłņczenia do sieci wodociņgowej i/lub
kanalizacyjnej.
4. Warunki przyłņczenia do sieci wodociņgowej
i/lub kanalizacyjnej waşne sņ przez okres 2 lat od
daty ich wydania.”,

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiņzane przygotowań i bezpłatnie udostępniń odpowiedni wzór
wniosku o przyłņczenie na którym osoba ubiegajņca się o przyłņczenie nieruchomości do sieci
moşe podań dane o których mowa w § 33.”,

18. w § 43:
a) ust. 1 i ust. 2 otrzymujņ brzmienie:
„1. Poziom dostępu do usług wodociņgowych
i kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczajņ wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzņdzeń
wodociņgowych i kanalizacyjnych.

17. § 36 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeşeli spełnione sņ warunki techniczne
umoşliwiajņce przyłņczenie nieruchomości do
sieci przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od
podania danych o których mowa w § 33 wydaje
ubiegajņcemu się o przyłņczenia nieruchomości
dokument pod nazwņ „Warunki przyłņczenia do
sieci wodociņgowej i/lub kanalizacyjnej”.

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówiń przyłņczenia do sieci, jeşeli przyłņcze zostało wykonane bez uzyskania zgody przedsiębiorstwa, bņdŝ
zostało wykonane niezgodnie z warunkami technicznymi.”,

2. W razie braku moşliwości przyłņczenia nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo w terminie
21 dni od podania danych o których mowa
w § 33, informuje o tym osobę ubiegajņcņ się
o przyłņczenie, wskazujņc wyraŝnie na powody,
które uniemoşliwiajņ przyłņczenie.
Dokument, o którym mowa w ust. 1, powinien
co najmniej:
1) wskazywań miejsce i sposób przyłņczenia nieruchomości do sieci wodociņgowej i/lub kanalizacyjnej, w tym wymagania w zakresie lokalizacji
wodomierza głównego i/lub urzņdzenia pomiarowego;

Poz. 1751, 1752

b) uchyla się ust. 3,
19. w § 55 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przedsiębiorstwo ma prawo równieş odciņń
dostawę wody lub zamknņń przyłņcze kanalizacyjne w przypadkach określonych w art. 8 ust. 1
ustawy.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Skawiński

2) określań maksymalnņ ilośń wody jaka moşe
byń dostarczona do nieruchomości z podziałem
na poszczególne cele;
3) określań maksymalnņ ilośń ścieków, jaka będzie odprowadzana z nieruchomości;
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UCHWAŁA NR VII/44/2011
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole Publiczne w Ośnie
Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez publiczne
przedszkole prowadzone przez gminę Ośno Lubuskie, w zakresie realizacji postawy programowej
wychowania przedszkolnego, określonej w załņczniku Nr 1 do rozporzņdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(Dz. U. 2009r. Nr 4, poz. 17), sņ realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od
8.00 do godz.13.00.
§ 2. Świadczenia udzielane przez przedszkole
wymienione w § 1, wykraczajņce poza podstawę
programowņ wychowania przedszkolnego, sņ odpłatne. Opłata za świadczenia opiekuńczo – wycho-
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wawcze udzielane przez przedszkole wymienione
w § 1, obejmuje koszty opieki nad dzieńmi i zajęń
wspierajņcych ich prawidłowy rozwój, a w szczególności:
1. działań opiekuńczych dostosowanych do wieku,
potrzeb i moşliwości dziecka, zapewniajņcych
mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęń
w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,
b) nadzór personelu przedszkola nad wypoczywajņcym dzieckiem,
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie
jego samodzielnych, indywidualnych zabaw
na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw,
2. zajęń korekcyjno – kompensacyjnych, umoşliwiajņcych dziecku osiņganie dojrzałości szkolnej,
3.

zajęń przygotowujņcych dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,

4. zajęń umoşliwiajņcych realizację programów autorskich i innowacji poszerzajņcych podstawę
programowņ i wykraczajņcych poza niņ,
5. działań usprawniajņcych i korygujņcych wady
wymowy dziecka,
6. gier i zabaw wspomagajņcych rozwój fizyczny
i psychofizyczny dziecka, rozwijajņcych zainteresowanie dziecka otaczajņcym go światem
oraz umoşliwiajņcych dziecku właściwy rozwój
emocjonalny i społeczny.
§ 3. 1. Ustala się opłatę za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze, opisane w § 2, w wysokości
1,70zł za kaşdņ rozpoczętņ i zadeklarowanņ przez
rodzica godzinę zegarowņ realizacji tych zajęń.
2. Zwalnia się rodziców dziecka z obowiņzku
wniesienia opłaty, o której mowa w ust. 1 w przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka
w wymiarze równym lub przekraczajņcym 3 dni
w miesięcznym okresie rozliczeniowym.

Poz. 1752

§ 4. 1. Dyrektor przedszkola w celu naliczenia
opłat, o których mowa w § 3 odbiera od rodziców
deklarację w formie oświadczenia, składanego najpóŝniej do 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego,
o ilości deklarowanych godzin świadczeń, z których
będzie korzystań ich dziecko (godzin przekraczajņcych realizację podstawy programowej). Wzór
oświadczenia stanowi załņcznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Rozliczenie opłat następuje w cyklu miesięcznym (kalendarzowym).
3. Do czasu złoşenia deklaracji pierwszņ opłatę
nalicza się przyjmujņc załoşenie, şe dziecko korzysta
dziennie z 2 godzin zajęń przekraczajņcych podstawę
programowņ. Korekty naliczonej opłaty dokonuje się
w miesiņcu bezpośrednio następujņcym po złoşeniu
deklaracji.
4. Rodzicowi przysługuje prawo zmiany złoşonej
deklaracji na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego
miesiņca rozliczeniowego.
§ 5. 1. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje
kosztów wyşywienia oraz zajęń dodatkowych realizowanych na podstawie indywidualnych decyzji
rodziców (nauka języka obcego, tańce etc.)
2. Wysokośń opłat za korzystanie z wyşywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzņcym zgodnie
z art. 67a ustawy o systemie oświaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVIII/197/09 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada
2009r. w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez Samorzņdowe Przedszkole Publiczne
w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno
Lubuskie.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Henryk Łapko
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Załącznik
do uchwały Nr VII/44/2011
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 29 czerwca 2011r.

OŚWIADCZENIE
Ja nişej podpisany(a) będņc prawnym opiekunem dziecka przyjętego do Samorzņdowego Przedszkola Publicznego w Ośnie Lubuskim w roku szkolnym …………..…../……………. oświadczam, iş moje dziecko
……………………………………………… będzie uczestniczyło w zajęciach wykraczajņcych poza czas realizacji
bezpłatnej podstawy programowej (godziny realizacji podstawy programowej 8.00 – 13.00) w następujņcych
godzinach pracy przedszkola:
 6.30 – 7.00
 7.00 – 8.00
 13.00 – 14.00
 14.00 – 15.00
 15.00 – 16.00
Oświadczam równieş, şe zostałem zapoznany z treściņ uchwały Rady Miejskiej Nr ……/2011
z dnia …….. czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Samorzņdowe
Przedszkole Publiczne w Ośnie Lubuskim prowadzone przez Gminę Ośno Lubuskie

………………………………………………………
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego
………………………………………
data
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UCHWAŁA NR VII.56.2011
RADY GMINY OTYŃ
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. Nr 322/3 i 575 w m. Otyń, Gmina Otyń
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 się, co
następuje:
§ 1. Dla działki o numerze ewidencyjnym 322/3
i 575 połoşonej w miejscowości Otyń, Gmina Otyń
nadaje się nazwę ulicy o następujņcym brzmieniu:
ul. Ogrodowa.
§ 2. Integralnņ częściņ niniejszej uchwały jest załņcznik graficzny Nr 1 – mapa w/w działki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Otyń.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Wiesław Januszewicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII.56.2011
Rady Gminy w Otyniu
z dnia 29.06.2011r.
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UCHWAŁA NR VII.57.2011
RADY GMINY OTYŃ
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. Nr 502/30 w m. Modrzyca, Gmina Otyń
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 się co
następuje:
§ 1. Dla działki o numerze ewidencyjnym 502/30
połoşonej w miejscowości Modrzyca, Gmina Otyń
nadaje się nazwę ulicy o następujņcym brzmieniu:
ul. Strumykowa.
§ 2. Integralnņ częściņ niniejszej uchwały jest załņcznik graficzny Nr 1 – mapa w/w działki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Otyń.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Wiesław Januszewicz
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do uchwały Nr VII.57.2011
Rady Gminy w Otyniu
z dnia 29.06.2011r.
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UCHWAŁA NR VII.58.2011
RADY GMINY OTYŃ
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. Nr 502/35 w m. Modrzyca, Gmina Otyń
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 się co
następuje:
§ 1. Dla działki o numerze ewidencyjnym 502/35
połoşonej w miejscowości Modrzyca, Gmina Otyń
nadaje się nazwę ulicy o następujņcym brzmieniu:
ul. Słoneczna.
§ 2. Integralnņ częściņ niniejszej uchwały jest załņcznik graficzny Nr 1 - mapa w/w działki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Otyń.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Wiesław Januszewicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 8499 –

Poz. 1755
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII.58.2011
Rady Gminy w Otyniu
z dnia 29.06.2011r.

5
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UCHWAŁA NR X.57.2011
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujņcņ odpłatnośń za
świadczenia przedszkoli miejskich prowadzonych
przez Gminę Gubin o statusie miejskim zwiņzane
z opiekņ, nauczaniem i wychowaniem w zakresie
przekraczajņcym podstawę programowņ:

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 nie obejmuje
kosztów wyşywienia, które ustala dyrektor przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzņcym,
uwzględniajņc koszty zakupów surowców spoşywczych niezbędnych do przygotowania posiłków.
§ 3. 1. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niş jedno dziecko z gospodarstwa domowego opłatę, o której mowa w § 1 pobiera się tylko
za jedno dziecko.

1) 5,50zł za kaşdņ rozpoczętņ pierwszņ godzinę
wykraczajņcņ ponad podstawę programowņ,

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor
przedszkola moşe zwolniń rodziców (prawnych
opiekunów) dziecka z opłaty, o której mowa w § 1
częściowo lub w całości.

2) 0,30zł za kaşdņ rozpoczętņ drugņ godzinę wykraczajņcņ ponad podstawę programowņ,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

3) 0,20zł za kaşdņ rozpoczętņ trzeciņ godzinę wykraczajņcņ ponad podstawę programowņ,

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gubinie
Nr IX.47.2011 z dnia 12 maja 2011 w/s opłat za
świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę
Gubin o statusie miejskim.

4) 0,10zł za kaşdņ rozpoczętņ czwartņ i kolejnņ godzinę wykraczajņcņ ponad podstawę programowņ.
2. Miesięczna wysokośń opłaty za czas realizacji
świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
podstawy programowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 września 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR X.60.2011
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy parkowi
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadań nazwę „Park imienia 5 Dywizji” –
parkowi połoşonemu pomiędzy ulicami Chopina
i II Armii Wojska Polskiego na działce Nr 159/4, obręb 5 miasta Gubina.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR X.61.2011
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
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 z póŝn. zm.) oraz na podstawie art. 4, 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 (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Mieszkaniowy zasób gminy stanowiņ lokale
będņce własnościņ gminy Gubin o statusie miejskim, komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy,
z wyjņtkiem lokali naleşņcych do towarzystw budownictwa społecznego, a takşe lokale pozostajņce
w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
§ 2. Mieszkaniowym zasobem gminy zarzņdza
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie
z tym, şe lokalami będņcymi własnościņ komunalnych osób prawnych, spółek prawa handlowego
utworzonych z udziałem gminy a takşe lokalami
pozostajņcymi w posiadaniu samoistnym tych
podmiotów zarzņdzajņ te podmioty.
§ 3. Zasób mieszkaniowy gminy słuşy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty
samorzņdowej, zaś lokale temu słuşņce uzyskiwane
sņ z ruchu ludności, w wyniku budowy, modernizacji, przebudowy, adaptacji lub z innych ŝródeł.
§ 4. 1. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne osobom, które spełniajņ następujņce warunki :
1) mieszkajņ w granicach administracyjnych miasta,
2) nie posiadajņ samodzielnego mieszkania, nie
posiadajņ tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, a w przypadku małşonków
şadnemu z nich nie przysługuje tytuł prawny do
nieruchomości o której mowa powyşej,
3) zamieszkujņ w lokalu, w którym powierzchnia
mieszkalna pokoi przypadajņca na osobę wynosi ponişej 5m2.
2. Umowa najmu pomieszczenia tymczasowego
moşe byń zawarta z osobami, którym sņd na wniosek Gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych
orzekł prawomocnym wyrokiem eksmisję z lokalu
mieszkalnego bez przyznania prawa do lokalu zamiennego lub socjalnego, które nie majņ moşliwości
zapewnienia lokalu we własnym zakresie.
§ 5. Dochody osób ubiegajņcych się o zawarcie
umowy najmu nie mogņ przekraczań:

1) w przypadku umów najmu lokali socjalnych
dochód nie moşe przekroczyń 100% najnişszej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
i 75% najnişszej emerytury na kaşdego członka
w gospodarstwie domowym,
2) w przypadku umów najmu zawieranych na czas
nieoznaczony, dochód nie moşe przekroczyń
200% najnişszej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym i 150% najnişszej emerytury
w gospodarstwie wieloosobowym.
§ 6. Kryteria pozwalajņce ustaliń kolejnośń na liście – osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego:
1) w pierwszej kolejności umowy na czas nieoznaczony naleşy zawierań z osobami, które:
a) utraciły mieszkanie z zasobów Gminy w wyniku zdarzenia nagłego (klęski şywiołowej,
katastrofy w rozumieniu ustawy prawa budowlanego, poşaru itp.),
b) zajmujņ lokale mieszkalne i przekazujņ te lokale do dyspozycji gminy w zamian za lokal
o mniejszej powierzchni,
c) majņ orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, wymagajņ stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w zwiņzku
ze znacznie ograniczonņ moşliwościņ samodzielnej egzystencji i zaspakajania potrzeb
şyciowych.
d) zamieszkujņ w granicach administracyjnych
miasta co najmniej 5 lat przed złoşeniem
wniosku o zawarcie umowy.
2) w pierwszej kolejności umowy o najem lokalu
socjalnego naleşy zawierań z osobami, które:
a) utraciły mieszkanie z zasobów Gminy w wyniku zdarzenia nagłego (klęski şywiołowej,
katastrofy w rozumieniu ustawy prawa budowlanego, poşaru itp.),
b) eksmitowanym na mocy wyroku sņdu, którym sņd przyznał uprawnienia do lokalu socjalnego,
c) opuszczajņ dom dziecka w wyniku osiņgnięcia pełnoletniości, a ich rodzice lub opiekunowie przed umieszczeniem tej osoby
w domu dziecka zamieszkiwali w Gubinie co
najmniej 5 lat.
d) zamieszkujņ w granicach administracyjnych
miasta co najmniej 5 lat przed złoşeniem
wniosku o zawarcie umowy.
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§ 7. 1. Umowy o najem lokalu mieszkalnego na
czas nieoznaczony, lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego sņ zawierane przez zarzņdcę zasobu mieszkaniowego.

mi w danym roku nie zawarto umów najmu, przechodzņ do załatwienia w roku następnym jeşeli
w dalszym ciņgu znajdujņ się w sytuacji uzasadniajņcej zawarcie tych umów.

2. Spełnienie warunków, o których mowa w § 4,
§ 5 nie stwarza roszczenia o zawarcie umowy najmu
lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego bņdŝ pomieszczenia tymczasowego.

§ 12. W przypadku 2 – krotnej rezygnacji z przyjęcia propozycji najmu lokalu odpowiadajņcego
przepisom ustawy wymienionej na wstępie, skutkuje wpisaniem osoby na koniec listy oczekujņcej.

3. Zarzņdca po uzyskaniu pozytywnej opinii społecznej komisji mieszkaniowej moşe przywróciń tytuł
prawny do lokalu osobie, która zajmuje lokal bez
tytułu prawnego na skutek wypowiedzenia umowy
najmu z tytułu zaległości czynszowych, jeşeli dokona
ona spłaty zadłuşenia oraz co najmniej przez okres
3 miesięcy systematycznie uiszcza odszkodowanie
wynikajņce z przepisów i nie jest dłuşnikiem Gminy.

§ 13. 1. Zamiany lokali wchodzņcych w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany lokali
pomiędzy najemcami lokali naleşņcych do tego zasobu a osobami zajmujņcymi lokale w innych zasobach, mogņ byń dokonywane za zgodņ zarzņdcy pod
warunkiem, şe w wyniku zamiany nie powstanie
zagęszczenie powierzchni pokoi ponişej 5m2 na
osobę.

§ 8. 1. Ze względu na koniecznośń zapewnienia
kontroli społecznej w zakresie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy kwalifikowanie
osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego odbywa się z udziałem Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.

2. Zarzņdca moşe uzaleşniń zgodę na zamianę
lokali od uprzedniego uregulowania opłat z tytułu
najmu.

2. Członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej
powołuje Burmistrz Miasta Gubina na okres trzech
lat i określa zadania komisji i tryb jej pracy.
§ 9. 1. Wnioski o przyznanie lokalu sņ rozpatrywane do 31 grudnia danego roku.
2. Do dnia 31 stycznia kaşdego roku Naczelnik
Wydziału Komunalnego i Inwestycji we współpracy
ze Społecznņ Komisjņ Mieszkaniowņ sporzņdza projekt list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów
najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.
3. Listy sporzņdza się na okresy roczne odrębnie
dla lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.
4. Osoby zainteresowane mogņ składań do Społecznej Komisji Mieszkaniowej wnioski i zastrzeşenia
do projektu list w terminie 14 dni od jego podania
do publicznej wiadomości przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

3. Zamiana nie moşe spowodowań zwiększenia
wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
4. Zamiana pomiędzy najemcņ lokalu mieszkalnego a najemcņ lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego jest niedopuszczalna.
§ 14. W przypadkach, gdy z mocy wyroku orzekajņcego eksmisję, osobom eksmitowanym sņd
przyznał prawo do lokalu socjalnego, a osoby te
zajmujņ lokal o niskim standardzie (ciemne, zawilgocone, brak łazienki, ubikacja poza lokalem) zarzņdca, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej moşe zakwalifikowań dany lokal do
kategorii lokalu socjalnego i zawrzeń z osobami
eksmitowanymi umowę najmu lokalu socjalnego ze
skutkami wynikajņcymi z ustawy dla najmu lokali
socjalnych. Nie dotyczy to przypadków, gdy eksmisję orzeczono z powodu raşņcego wykraczania przeciwko porzņdkowi domowemu lub znęcania się nad
rodzinņ. Przyczyny eksmisji ustala się na podstawie
uzasadnienia wyroku, a gdy uzasadnienia wyroku
nie sporzņdzono - na podstawie innych dowodów,
które mogņ przyczyniń się do wyjaśnienia sprawy.

5. Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia
umów zatwierdza Burmistrz.

§ 15. 1. Umowy najmu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych ulegajņ przedłuşeniu na
kolejny rok, gdy sytuacja mieszkaniowa, materialna
i rodzinna najemców nie uległa zmianie.

6. Zatwierdzona lista jest udostępniona do
wglņdu w Wydziale Komunalnym i Inwestycji Urzędu Miejskiego.

2. Przedłuşenie umowy najmu następuje w drodze aneksu do umowy, przygotowanego przez zarzņdcę i podpisanego przez strony.

7. Umieszczenie na liście nie zobowiņzuje gminy
do zawarcia umowy najmu w danym roku.

3. W przypadku powzięcia podejrzenia co do
braku zasadności przedłuşenia umowy, zarzņdca
zasięga opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej
i w razie braku zasadności odmawia przygotowania
aneksu, o czym zawiadamia zainteresowanych pisemnie.

§ 10. W przypadkach nagłych, nie cierpiņcych
zwłoki, a w szczególności w sytuacjach, o których
mowa w § 6 pkt 1 ust a, pkt 2 ust a i c zarzņdca moşe
zgodnie z zarzņdzeniem burmistrza wydanego po
uprzednim zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej – zawrzeń umowę najmu lokalu na
czas nieoznaczony bņdŝ lokalu socjalnego.
§ 11. Wnioskodawcy ujęci na listach osób do
zawarcia umów o najem na czas nieoznaczony, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, z który-

§ 16. 1. Gdy najemca lokalu socjalnego dokonał
remontu lub modernizacji lokalu, zarzņdca na wniosek najemcy moşe przekwalifikowań ten lokal socjalny na lokal oddawany w najem na czas nieoznaczony po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlany-
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mi, şe lokal spełnia warunki lokalu słuşņcego do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
2. Zarzņdca moşe uzaleşniń przekwalifikowanie
lokalu i zmianę umowy najmu lokalu socjalnego na
umowę na czas nieoznaczony od uprzedniego uregulowania opłat z tytułu najmu lokalu oraz od posiadanych dochodów w którym mowa w § 5.
3. Najemcy, których dochód nie gwarantuje
płatności czynszu mogņ ubiegań się o zastosowanie
obnişek czynszu. O obnişeniu czynszu i wielkości
obnişenia decyduje Burmistrz po zasięgnięciu opinii
Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
§ 17. 1. Zarzņdca jest uprawniony do stwierdzenia, które osoby wstępujņ w stosunek najmu po
zmarłym najemcy. W przypadkach wņtpliwych winien poinformowań zainteresowanych o moşliwości
rozstrzygnięcia sprawy przez sņd.
2. Z osobami będņcymi wnukami w stosunku do
osoby zmarłej, które nie wstņpiły w stosunek najmu
na podstawie art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego moşna
zawrzeń umowę najmu lokalu mieszkalnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, jeşeli osoby te spełniajņ łņcznie następujņce warunki:
zamieszkiwały stale z najemcņ do chwili
śmierci najemcy przez okres co najmniej
5 lat i sņ w lokalu najemcy zameldowane
na pobyt stały,
sņ osobami pełnoletnimi,
osiņgajņ dochód gwarantujņcy płatnośń
czynszu,
nie posiadajņ tytułu prawnego do innego
lokalu lub nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym.
§ 18. 1. Oddanie lokalu w całości w podnajem
lub uşyczenie wymaga zgody zarzņdcy.
2. Zarzņdca moşe wyraziń zgodę na oddanie lokalu w podnajem lub uşyczenie w przypadkach uzasadnionych, w szczególności podjęciem nauki lub
pracy poza miejscem zamieszkania albo pobytu
w zakładzie karnym.
3. Oddanie lokalu w podnajem lub uşyczenie bez
zgody zarzņdcy stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu.
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§ 19. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni
uşytkowej powyşej 80m2 mogņ byń oddane w najem
rodzinie umieszczonej na liście oczekujņcych na
lokal komunalny, oddane w najem za czynsz ustalony w drodze publicznego przetargu nieograniczonego lub zbyte w drodze przetargu.
§ 20. 1. Jeşeli w lokalu opuszczonym przez najemcę pozostały jego pełnoletnie dzieci, współmałşonek lub były współmałşonek, osoby przysposobione, rodzice lub pełnoletnie wnuki, nawiņzanie
z tymi osobami umowy najmu tego lokalu moşe
nastņpiń jeşeli osoby te spełniajņ łņcznie następujņce warunki:
okres wspólnego zamieszkiwania wynosił
co najmniej 5 lat i sņ w lokalu najemcy
zameldowane na pobyt stały,
sņ osobami pełnoletnimi,
osiņgajņ dochody gwarantujņce płatnośń
czynszu,
nie posiadajņ tytułu prawnego do innego
lokalu lub nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym.
2. Wstņpienie w stosunek najmu stwierdza zarzņdca po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.
3. W razie stwierdzenia, şe najemca po opuszczeniu lokalu zamieszkał w Gubinie lub pobliskiej
miejscowości (w sņsiedniej gminie), a powierzchnia
mieszkalna po przekwaterowaniu osób wymienionych w ust. 1 nie spowoduje zagęszczenia ponişej
7m2 na osobę, to z osobami zamieszkujņcymi dotychczas z najemcņ umowa nie moşe byń zawarta.
Najemca powinien pozostawiń lokal do dyspozycji
zarzņdcy w stanie wolnym od osób i rzeczy.
§ 21. Traci moc uchwała Nr L/572/2010 Rady
Miejskiej w Gubinie z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzņcych
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 23. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR X.64.2011
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych Gminy Gubin o statusie miejskim
Na podstawie art. 5 ust 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz § 28 a ust. 1 pkt 2
statutu Gminy Gubin o statusie miejskim stanowiņcego załņcznik do obwieszczenia Rady Miejskiej
w Gubinie z dnia 27 sierpnia 2008r. (Dz. Urz. Woj.
Lub. z 28 lutego 2008r. Nr 17, poz. 417) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Znosi się następujņce jednostki pomocnicze
Gminy Gubin o statusie miejskim:

4) Osiedle Nr 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej
Nr XLIV/360/94 z dnia 28 lutego 1994r. w/s utworzenia Osiedli jako jednostek pomocniczych gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

1) Osiedle Nr 1

Przewodniczņcy Rady
Leszek Ochotny

2) Osiedle Nr 2
3) Osiedle Nr 3

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX/49/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 1 lipca 2011r.
w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji
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.) oraz z art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2010r. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Lubiszyn
uchwala co następuje:
§ 1. Określa się sposób konsultowania z organizacjami pozarzņdowymi w rozumieniu art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczņcych działalności
statutowych tych organizacji.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarzņdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1,
w sprawie poddanej konsultacji.
3. Wynik konsultacji nie jest wiņşņcy dla organu
Gminy Lubiszyn, który ma prawo je uwzględniń,
jednakşe ich uwzględnienia nie moşe prowadziń do

naruszenia technik legislacji, naruszenia zasad gospodarki finansowej gminy, czy tez zwiększenia deficytu budşetu.
§ 3. Przedmiotem konsultacji sņ:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczņcych działalności statutowej organizacji pozarzņdowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy z organizacjami pozarzņdowymi.
§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza się z inicjatywy:
1) Wójta Gminy
2) Komisji Rady Gminy
3) Organizacji pozarzņdowej, działajņcej na terenie
gminy
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest
zamieszczane w terminie nie krótszym niş 7 dni od
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daty rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy
Lubiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Lubiszyn.
§ 5. 1. Konsultacje mogņ byń prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z nişej podanych
form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarzņdowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
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blicznego i o wolontariacie sporzņdza się protokół
zawierajņcy wynik konsultacji oraz listę obecności.
3. Forma konsultacji, w zaleşności od jej przedmiotu zostaje określone w ogłoszeniu o konsultacji.
§ 6. Wyniki konsultacji umieszczane sņ w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lubiszyn oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Lubiszyn.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.

2) pisemne lub elektroniczne wyraşenie opinii lub
uwag.

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

2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarzņdowych i podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku pu-

Przewodniczņcy Rady
Artur Terlecki
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UCHWAŁA NR XI/48/11
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 6 lipca 2011r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów
przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Babimost przez
osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
przysługuje na kaşdego ucznia w wysokości 75%
ustalonych w budşecie Gminy Babimost wydatków
bieşņcych ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Babimost w przeliczeniu na 1 ucznia z tym, şe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie nişszej niş kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

jņ wniosek o udzielenie dotacji, nie póŝniej niş do
dnia 30 września roku poprzedzajņcego rok udzielenia dotacji w Urzędzie Miejskim w Babimoście wg
wzoru stanowiņcego załņcznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach
na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiņca.
2. Wysokośń dotacji naleşnej na dany miesiņc
o której mowa w ust. 3 ustala się w wysokości, stanowiņcej iloczyn liczby uczniów i stawki miesięcznej
na jednego ucznia, obliczonej na dany rok.
3. Miesięcznņ dotację przekazuje się na podstawie liczby uczniów, wg stanu na pierwszy dzień
miesiņca.

2. Osobom prowadzņcym niepubliczne inne
formy wychowania przedszkolnego przysługuje na
kaşdego ucznia objętego tņ formņ wychowania
przedszkolnego dotacja w wysokości 40% wydatków
bieşņcych ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Babimost w przeliczeniu na 1 ucznia z tym şe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie nişszej niş kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola
i oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

4. Wnioskodawca przekazuje w terminie do
10 dnia kaşdego miesiņca informację o aktualnej
liczbie uczniów zgodnie z załņcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Osoby prowadzņce niepubliczne przedszkola
lub inne formy wychowania przedszkolnego składa-

2. W przypadku zakończenia działalności przez
placówkę w trakcie roku budşetowego, rozliczenie

§ 4. 1. Organ prowadzņcy placówkę składa roczne rozliczenie do dnia 10 stycznia roku następujņcego po roku, w którym udzielono dotacji, w Urzędzie
Miejskim w Babimoście wg wzoru stanowiņcego
załņcznik Nr 3 do niniejszej uchwały, z zastrzeşeniem
ust. 2.
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otrzymanej dotacji naleşy złoşyń w ciņgu 10 dni od
dnia pobrania ostatniej transzy dotacji.
§ 5. 1. Burmistrzowi Babimostu przysługuje
prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.
2. W celu dokonania kontroli, o której mowa
w ust. 1, osoby upowaşnione przez Burmistrza Babimostu dokonujņ przeglņdu dokumentacji będņcej
podstawņ udzielania dotacji.
3. Kontrolujņcy przed rozpoczęciem kontroli zawiadamia na piśmie placówkę o terminie kontroli.
4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujņcy
przedstawia w protokole kontroli, który podpisuje
równieş kierownik kontrolowanego podmiotu.
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§ 6. Przy zwrocie dotacji pobranej nienaleşnie,
w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem majņ odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od dnia
1 września 2011 roku.
Przewodniczņcy Rady
Henryk Paciejewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/48/11
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 6 lipca 2011r.

…………………………………

…………………….., dnia……………………

(pieczęń organu prowadzņcego)

(miejscowośń)

Burmistrz Babimostu
Wniosek o udzielenie dotacji na rok ………….
Termin składania: do dnia 30 września roku poprzedzajņcego rok udzielenia dotacji.
1. Dane o organie prowadzņcym
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dane o osobie(osobach) reprezentujņcych organ prowadzņcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.Dane o przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego
Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę
……………………………………………………………...………………………………………………………………………
Nazwa
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. Dane o planowej liczbie uczniów ogółem:…………….
w tym:
a) liczba uczniów niepełnosprawnych……………
b) liczba uczniów z innych gmin(wymieniń jakie)………….
6. Numer rachunku bankowego, na który ma byń przekazywana dotacja
……………………………………………....................................................................................................................

………………….……………………………………
(pieczęń i podpis organu prowadzņcego)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/48/11
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 6 lipca 2011r.

…………………………………

…………………….., dnia………………..….

(pieczęń organu prowadzņcego)

(miejscowośń)

Burmistrz Babimostu

INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE DZIECI/UCZNIÓW
w miesiącu……………. roku………….
Rok szkolny……………………………..
Termin składania: do 10 kaşdego miesiņca.
1. Dane o organie prowadzņcym
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………..…………………………………….………
2. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
……………………………………………………………………………………………………………………..……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
3. Dane o osobie (osobach) reprezentujņcych organ prowadzņcy
…………………………………………..………………………………………………………………………………..……...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
4. Dane o przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego
Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę
……………………………………………………………………………………………………………………………..…….…
Nazwa
…………………………………………………………………………………………………………………………………..….
5. Na dzień 1………………………….………..roku liczba dzieci/uczniów wynosi:…………………………………..….
(miesiņc i rok)

6. Dotację proszę przekazań na nr konta bankowego
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie:
Zobowiņzuje się do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych zmian podanych w comiesięcznych informacjach.

……………………………………..
(pieczęń i podpis organu prowadzņcego)
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Adnotacje urzędowe
1. Faktyczna liczba dzieci/uczniów………………………………………………
2. Dotacja na jedno dziecko/ucznia………………………………………………
3. Naleşna dotacja na miesiņc ……………………………………………………
(miesiņc i rok)

Faktyczna liczba dzieci/uczniów ……x……………….=……………………..
(dotacja/dz./ucz.)
4. Kwota …………………………..naleşnej dotacji do przekazania w miesiņcu …………………..………………….r.
(miesiņc i rok)

……………………………

…………………………

(sporzņdził)

……...…………..…………..

(data)

(zatwierdził)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/48/11
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 6 lipca 2011r.
…………………………………

……………………….. dnia….………………

(pieczęń organu prowadzņcego)

(miejscowośń)

Burmistrz Babimostu
Rozliczenie wykorzystania dotacji przekazanej w roku ……..
Termin składania: do dnia 10 stycznia następnego roku, którego dotyczy rozliczenie przekazanej dotacji.
1. Dane o organie prowadzņcym
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dane o osobie(osobach) reprezentujņcych organ prowadzņcy
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Dane o przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego
Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę
……………………………………………….……………………………………………………………………..………………
Nazwa
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5. Rozliczenie wykorzystania dotacji
Lp.

Wyszczególnienie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem

1.

Liczba uczniów (bez
uczniów niepełnosprawnych)

X

2.

Stawka dotacji na
jednego ucznia

X

3.

Naleşna dotacja (1x2)

4.

Liczba uczniów niepełnosprawnych

X

5.

Stawka dotacji na
jednego ucznia niepełnosprawnego

X

6.

Naleşna dotacja (4x5)

7.

Naleşna dotacja ogółem (3+6)

8.

Dotacja przekazana

9.

Rozliczenie dotacji
(Nadpłata/niedopłata)
(7-8)

Oświadczam, şe wykorzystanie dotacji nastņpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………….
(pieczęń i podpis organu prowadzņcego)
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UCHWAŁA NR IX/57/11
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 22 lipca 2011r.
w sprawie nadania statutu sołectwu Marianka
Na podstawie art. 35 ust. 1, 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami sołectwa uchwala się, co następuje:
STATUT SOŁECTWA MARIANKA

§ 2. 1. Sołectwo Marianka jest jednostkņ pomocniczņ Gminy Brody nieposiadajņcņ osobowości
prawnej.
2. Samorzņd mieszkańców Sołectwa Marianka
działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Marianka
stanowi samorzņd mieszkańców miejscowości.
2. Nazwa samorzņdu mieszkańców
łectwo Marianka.

3. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni
3,00ha będņcy wydzielonym geodezyjnym obrębem
Gminy Brody.

brzmi: So-

1) ustawy o samorzņdzie gminnym,
2) statutu Gminy Brody,
3) niniejszego statutu.
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Rozdział II
Zadania sołectwa
§ 3. 1. Sołectwo realizuje zadania Gminy na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym statutem oraz zadania przekazywane uchwałami Rady
Gminy i zarzņdzeniami Wójta.
2. Do zadań Sołectwa naleşy w szczególności:
1) współpraca z organami Gminy i jednostkami
organizacyjnymi Gminy w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Sołectwa,
2) organizowanie samopomocy mieszkańców
i wspólnych prac na rzecz Sołectwa i jego
mieszkańców,
3) zapewnienie udziału mieszkańców Sołectwa
w rozpatrywaniu spraw socjalno – bytowych,
kulturalnych, sportu i turystyki,
4) kształtowanie zasad współşycia społecznego,
5) współdziałanie z właściwymi organami w zakresie poprawy warunków sanitarnych, stanu
ochrony przeciwpoşarowej oraz zabezpieczenia
przeciwpowodziowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej, porzņdku publicznego,
6) współpraca z pozostałymi sołectwami w zakresie wspólnych przedsięwzięń,
7) stymulowanie rozwoju i udział w inicjatywach
społecznych, działalności kulturalnej i sportowej na swoim terenie,
8) wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu
lokalnym, a zmierzajņcych do poprawy jakości
warunków şycia mieszkańców Sołectwa.
§ 4. Zadania określone w § 3 Sołectwo realizuje
w szczególności przez:
1) realizowanie na swoim obszarze zadań i kompetencji przekazywanych przez organy Gminy
do wykonywania z ich upowaşnienia,
2) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa
w ramach przyznanych kompetencji,
3) inicjowanie działań organów Gminy wiņşņcych
się z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności Sołectwa i jego obszaru,
4) opiniowanie projektów rozstrzygnięń organów
Gminy dotyczņcych mieszkańców Sołectwa
i jego obszaru,
5) występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie
spraw publicznych dotyczņcych Sołectwa, których załatwienie wykracza poza jego moşliwości.
Rozdział III
Organy sołectwa oraz zakres ich kompetencji
§ 5. Organami Sołectwa sņ:
1) Zebranie Wiejskie – organ uchwałodawczy,
2) Sołtys – organ wykonawczy.
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2. Działalnośń Sołtysa wspomaga Rada Sołecka,
która ma zadania pomocnicze i opiniodawczodoradcze.
§ 6. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego
naleşy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach określonych w § 3, za wyjņtkiem rozstrzygania
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej a w szczególności:
1) opiniowanie spraw dotyczņcych funkcjonowania instytucji publicznych w Sołectwie,
2) współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji
społecznych,
3) opiniowanie organizacji transportu komunikacji
lokalnej,
4) opiniowanie sprzedaşy mienia komunalnego,
budşetu Gminy w zakresie dotyczņcym Sołectwa,
5) występowanie z wnioskami do Rady Gminy
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza moşliwości mieszkańców Sołectwa,
6) współpraca z radnymi z terenu Sołectwa w zakresie spotkań z wyborcami oraz kierowania do
nich wniosków dotyczņcych Sołectwa,
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięń z sņsiednimi sołectwami.
§ 7. Do wyłņcznej kompetencji Zebrania Wiejskiego naleşy:
1) wybór sołtysa i rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,
2) opiniowanie projektu statusu Sołectwa,
3) przyjmowanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej prowadzonej przez Sołtysa,
4) określanie przeznaczenia środków finansowych, wydzielonych w budşecie Gminy do
dyspozycji sołectwa, w ramach uprawnień
przyznanych sołectwu,
5) wyraşanie stanowiska Sołectwa, gdy o zajęcie
stanowiska przez Sołectwo wystņpi organ
Gminy,
6) uchwalanie programów działania Sołectwa,
7) określanie sposobu wykorzystania funduszu
sołeckiego.
§ 8. 1. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej wybranych przez Zebranie Wiejskie trwa cztery lata.
2. W przypadku zmiany Sołtysa lub członków
Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja
nowo wybranego Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
upływa wraz końcem kadencji Rady Gminy.
3. Po upływie kadencji Sołtys i Rada Sołecka
pełniņ swoje obowiņzki do dnia wyboru nowego
Sołtysa i Rady Sołeckiej.
4. Działalnośń Sołtysa i Rady Sołeckiej jest jawna
i ma charakter społeczny.
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5. Jawnośń działania Sołtysa i Rady Sołeckiej
obejmuje w szczególności:

Rady Sołeckiej, sprawozdania oraz korespondencję
dotyczņcņ Sołectwa.

prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów sołectwa
oraz prawo do zaznajomienia się z protokołami z zebrań wiejskich i posiedzeń Rady
Sołeckiej i uchwałami Zebrania Wiejskiego.

3. Po upływie kadencji Sołtys przekazuje dokumentację Sołectwa nowemu Sołtysowi.

§ 9. 1. Do zadań Sołtysa naleşy zarzņdzanie codziennymi sprawami Sołectwa, realizacja uchwał
Zebrania Wiejskiego, wykonywanie innych czynności określonych niniejszym statutem i przepisami
prawa.
2. Do kompetencji Sołtysa w szczególności naleşy:
1) zwoływanie Zebrań Wiejskich i prowadzenie
jego obrad,
2) przedkładanie na Zebraniu Wiejskim projektów
uchwał, programów działania będņcych przedmiotem obrad,
3) zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej i prowadzenie ich obrad,
4) organizacja wykonania uchwał i ustaleń Zebrania Wiejskiego oraz kontrola ich realizacji,
5) składanie wniosków w imieniu Sołectwa na sesjach Rady Gminy,
6) uczestniczenie w naradach sołtysów,
7) potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagajņ
i dopuszczajņ przepisy prawa,
8) sporzņdzanie sprawozdań z działalności Sołectwa i przedkładanie go na Zebraniu Wiejskim
najpóŝniej do 31 maja roku następujņcego po
roku, którego dotyczy,
9) organizowanie i koordynowanie inicjatyw
i przedsięwzięń społecznych majņcych na celu
poprawę warunków şycia społeczności sołeckiej,
10) współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
11) kierowanie akcjņ pomocy w Sołectwie w razie
wypadków losowych i klęsk şywiołowych poprzez wykonywanie zarzņdzeń Wójta,
12) wykonywanie innych zadań wynikajņcych ze
spraw bieşņcych Sołectwa, w szczególności
w zakresie przekazywania informacji o problemach Sołectwa oraz jego potrzebach odpowiednio do Wójta oraz Rady Gminy,
13) zarzņdzanie i administrowanie mieniem gminnym przekazanym Sołectwu do korzystania,
§ 10. 1. Dokumentację Sołectwa prowadzi Sołtys.
2. Dokumentacja Sołectwa zawiera w szczególności: statut Sołectwa, uchwały Zebrania Wiejskiego, protokoły z Zebrań Wiejskich oraz posiedzeń

§ 11. 1. Na Sołtysie spoczywa obowiņzek zapewnienia obsługi techniczno biurowej Zebrania Wiejskiego, a szczególności protokołowania jego przebiegu.
2. W celu wykonania obowiņzku, o którym mowa
w ust. 1 Sołtys moşe wyznaczyń członka Rady Sołeckiej.
3. Obsługę przebiegu Zebrania Wiejskiego podczas wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz w przypadku zwołania Zebrania Wiejskiego przez Wójta
zapewnia Urzņd Gminy.
Rozdział IV
Rada Sołecka
§ 12. 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys
współdziała z Radņ Sołeckņ, która ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
2. Rada Sołecka składa się z 3 – 5 osób (nie liczņc
sołtysa).
3. Zebranie Wiejskie ustala liczbę członków Rady
Sołeckiej bezpośrednio na Zebraniu, na którym ma
byń dokonany wybór członków Rady Sołeckiej.
4. Przewodniczņcym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
5. Do obowiņzków Rady Sołeckiej naleşy wspomaganie Sołtysa w jego pracy a w szczególności
następujņcych zadań:
1) udzielanie Sołtysowi pomocy w wykonywaniu
uchwał Zebrania Wiejskiego,
2) przygotowywanie na zlecenie Sołtysa, projektów uchwał Zebrania Wiejskiego, programów
pracy Sołectwa oraz planów rozwoju miejscowości, inicjatyw działań społecznie uşytecznych
dla Sołectwa i jego mieszkańców, przedkładanych przez Sołtysa na Zebraniu Wiejskim,
3) współpracowanie w zakresie określonym przez
Sołtysa z organizacjami pozarzņdowymi.
6. Rada Sołecka wspomaga działalnośń Sołtysa
równieş poprzez wydawanie opinii.
7. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywajņ się
w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niş raz w kwartale.
8. Sołtys powinien powiadomiń Radę Sołeckņ
w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem
Rady Sołeckiej.
9. Radny z Sołectwa powinien byń zapraszany na
posiedzenia Rady Sołeckiej.
§ 13. 1. Sołtys nie jest zwiņzany opiniņ Rady Sołeckiej.
2. W razie nieuwzględnienia opinii Rady Sołeckiej pozostali jej członkowie mogņ przedstawiń
sprawę na najblişszym Zebraniu Wiejskim.
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Rozdział V
Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz
warunki ważności podejmowania uchwał
§ 14. 1. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim
majņ wszyscy mieszkańcy Sołectwa stale w nim
zamieszkujņcy, posiadajņcy czynne prawo wyborcze
określone w § 20 niniejszego statutu.
2. W przypadku wņtpliwości czy osoba jest
uprawniona do udziału w Zebraniu Wiejskim, przewodniczņcy Zebrania moşe zaşņdań okazania dokumentu stwierdzajņcego toşsamośń lub udzielenia
ustnych wyjaśnień.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys:
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6. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom.
7. Pod nieobecnośń Sołtysa obradom Zebrania
Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej
upowaşniony przez Sołtysa.
8. Zebranie Wiejskie moşe wyznaczyń innņ osobņ na przewodniczņcego Zebrania Wiejskiego,
z wyłņczeniem spraw określonych w Rozdziale VI
niniejszego Statutu.
9. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,

1) z własnej inicjatywy,

2) odebrania głosu,

2) z inicjatywy Rady Sołeckiej,

3) zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porzņdku obrad,

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w Zebraniu,
4) na wniosek Wójta Gminy lub Rady Gminy,
5) na wniosek radnego lub radnych z okręgu wyborczego, w obrębie którego leşy Sołectwo.
2. Zebranie Wiejskie moşe takşe zwołań Wójt
Gminy, w razie nie wykonania tej czynności przez
Sołtysa w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku
w tej sprawie.
3. Odrębne zasady i tryb zwoływania zebrań
wiejskich wyborczych określa się w rozdziale VI statutu.
§ 16.1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę
istniejņcych potrzeb, jednak nie rzadziej niş dwa razy
do roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje
się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie
ogłoszenia na tablicach ogłoszeń na 7 dni przed
terminem zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek
mieszkańców, Rady Gminy lub Wójta powinno odbyń się najpóŝniej w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku.
§ 17. 1. Zebranie Wiejskie jest waşne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali zawiadomieni o zebraniu
zgodnie z wymogami statutu, bez względu na liczbę
uczestników zebrania.
2. Porzņdek obrad ustala podmiot wnioskujņcy
o zwołanie Zebrania Wiejskiego.
3. Porzņdek obrad moşe byń zmieniony lub uzupełniony na wniosek kaşdego członka Zebrania
Wiejskiego, zgłoszony nie póŝniej niş przed rozpoczęciem dyskusji nad pierwszym punktem porzņdku
obrad.
4. Wniosek o zmianę porzņdku obrad przyjmuje
się większościņ głosów.
5. Sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim winny byń naleşycie przygotowane.
Obowiņzkiem Sołtysa jest zapewnienia referentów
spraw rozpatrywanych.

4) przywołania do porzņdku, w przypadku niewłaściwego zachowania uczestników Zebrania
Wiejskiego.
10. W przypadku zwołania Zebrania Wiejskiego
przez Wójta, obradom przewodniczy Wójt lub osoba
przez niego wyznaczona.
11. Uprawnieni do udziału w Zebraniu Wiejskim
potwierdzajņ swojņ obecnośń na liście obecności.
§ 18. 1. Uchwały Zebrania zapadajņ zwykłņ większośń głosów tzn. liczba "za" musi byń większa od
głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujņcych" nie
dolicza się do şadnej grupy.
2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny,
przez podniesienie ręki, z wyłņczeniem spraw określonych w Rozdziale V niniejszego statutu.
3. Obrady Zebrania sņ protokołowane.
4. Protokół powinien zawierań w szczególności:
datę i miejsce zebrania, imię i nazwisko prowadzņcego zebranie, ilośń osób biorņcych udział w zebraniu, opis wniosków, opinii, uchwał, wyniki głosowania. Do protokołu dołņcza się listę obecności.
5. Protokoły z Zebrań Wiejskich przechowuje się
przez okres 5 lat.
6. Uchwały Zebrania Wiejskiego sporzņdza się
na piśmie. Uchwały podpisuje Sołtys.
7. Uchwały Zebrania Wiejskiego ogłasza się na
terenie Sołectwa poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń.
§ 19. Uchwały Zebrania Wiejskiego przedkłada
się Wójtowi w ciņgu 10 dni od daty ich podjęcia.
Rozdział VI
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołanie i wybory uzupełniające
§ 20. 1. Prawo wybierania Sołtysa oraz Rady Sołeckiej przysługuje kaşdej osobie, która w dniu wyborów ma ukończone 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze działania Sołectwa.
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2. Wybranym na funkcję Sołtysa oraz członka
Rady Sołeckiej moşe byń kaşdy komu przysługuje
prawo wybierania tych organów.
3. Zebranie Wiejskie, na którym ma byń dokonany wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarzņdza Wójt Gminy. W tym celu określa miejsce, dzień,
godzinę i porzņdek obrad Zebrania Wiejskiego oraz
wyznacza przewodniczņcego Zebrania.
4. Wójt Gminy zarzņdza przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 3 w terminie
3 miesięcy od daty upływu kadencji.
§ 21. 1. Wybory Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej lub ich odwołanie sņ tajne.
2. Głosowań moşna tylko osobiście.
3. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
z wyłonionym spośród siebie przewodniczņcym,
w składzie co najmniej trzech osób wybranych spośród uprawnionych uczestników Zebrania. Wybory
przeprowadza się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęciņ Urzędu Gminy.
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6. W przypadku równej ilości głosów, komisja
przeprowadza ponowne wybory pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali największņ i równņ ilośń głosów. W przypadku ponownego równomiernego
rozłoşenia głosów przewodniczņcy komisji przeprowadza losowanie na tym samym zebraniu.
§ 23. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej sņ
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem
Wiejskim i mogņ byń przez Zebranie Wiejskie przed
upływem kadencji odwołani, jeşeli nie wykonujņ
swoich obowiņzków, naruszajņ postanowienia statutu lub uchwały Zebrania Wiejskiego.
2. Wnioski o odwołanie Sołtysa kierowane sņ do
Wójta Gminy.
3. O odwołanie moşe wystņpiń:
1) Wójt Gminy,
2) co najmniej 1/10 osób uprawnionych do głosowania w Sołectwie.

4. Wójt ma prawo wyznaczenia 1 członka komisji
skrutacyjnej spośród mieszkańców Gminy lub pracowników samorzņdowych.

4. Wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem
składa się na piśmie. Do wniosku naleşy dołņczyń
listę osób popierajņcych wniosek z uwzględnieniem
imienia i nazwiska, numeru Pesel, adresu zamieszkania oraz własnoręcznego podpisu.

5. Członkiem komisji nie moşe byń osoba kandydujņca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

5. Wnioskom nie spełniajņcym wymogu określonego w ust. 4 Wójt Gminy nie nadaje biegu.

6. Do zadań komisji skrutacyjnej naleşy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników głosowania,
4) ogłoszenie wyników głosowania,
5) sporzņdzenie protokołu o wynikach głosowania.
7. Protokół podpisujņ wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej.
8. Zebranie Wiejskie, na którym przeprowadza
się wybory połņczone jest z obowiņzkiem podpisywania listy obecności przez uczestników zebrania,
uprawnionych do głosowania.
§ 22. 1. Wybory odbywajņ się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
przez uprawnionych uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. W pierwszej kolejności naleşy przeprowadziń
zgłoszenia kandydatów dla dokonania wyboru Sołtysa, w drugiej kolejności członków Rady Sołeckiej.
3. Kandydat na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej musi byń obecny na Zebraniu Wiejskim i wyraziń ustnņ zgodę na kandydowanie.
4. Komisja skrutacyjna zamyka listy kandydatów
na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk i odebraniu od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie.
5. Za wybranych uwaşa się kandydatów, którzy
uzyskali największņ liczbę głosów.

6. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa następuje po uprzednim umoşliwieniu zainteresowanemu
złoşenia wyjaśnień.
7. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Sołtysa, pomimo prawidłowego powiadomienia go o terminie zwołania Zebrania Wiejskiego
w sprawie odwołania, ust. 6 nie ma zastosowania.
8. Zebranie Wiejskie w celu odwołania Sołtysa
zwołuje Wójt w terminie 30 dni od dnia złoşenia
wniosku.
9. Zawiadomienie dla Sołtysa o miejscu i terminie Zebrania Wiejskiego w celu odwołania Sołtysa
wraz z pouczeniem o moşliwości złoşenia wyjaśnień
w zakresie zarzutów stawianych mu we wniosku
o odwołanie doręcza się za potwierdzeniem odbioru.
§ 24. Zebranie Wiejskie w celu odwołania członka Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys.
§ 25. Odwołanie i wybór nowego Sołtysa, członka Rady Sołeckiej odbywajņ się na tym samym Zebraniu Wiejskim.
§ 26. Wygaśnięcie funkcji Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej następuje wskutek:
1) śmierci,
2) zrzeczenia się ,
3) utraty prawa wybieralności .
§ 27. 1. W przypadku przedterminowych wyborów Sołtysa Wójt Gminy zwołuje Zebranie Wiejskie
dla wyboru nowego Sołtysa w trybie określonym
w § 21 ust. 3.
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2. Wybory uzupełniajņce poszczególnych członków Rady Sołeckiej przeprowadza się na Zebraniu
Wiejskim, które zwołuje Sołtys. Informację o wynikach wyborów uzupełniajņcych członka Rady Sołeckiej przedkłada się Wójtowi.
3. Przedterminowego wyboru Sołtysa, członków
Rady Sołeckiej dokonuje się stosujņc tryb przewidziany dla wyborów organów sołectwa.
§ 28. 1. W ciņgu 7 dni od dnia wyborów moşe
byń wniesiony protest przeciwko waşności wyborów
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
2. Protest moşe wnieśń wyborca, który uczestniczył w obradach Zebrania Wiejskiego, na którym
dokonano wyborów.
3. Protest wnosi się do Rady Gminy za pośrednictwem Wójta.
4. Wnoszņcy protest powinien sformułowań zarzuty oraz przedstawiń lub wskazań dowody, na których się opiera.
5. Rada Gminy rozpatruje protest na najblişszej
sesji i podejmuje uchwałę w której:
1) stwierdza raşņce naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie majņcej wpływ na
dokonany wybór oraz uznaje niewaşnośń wyborów w całości lub w części, zobowiņzuje Wójta do wyznaczenia nowego terminu wyborów,
2) stwierdza, şe nie nastņpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie Sołectwa
i protest oddala.
6. Protest zostaje równieş oddalony jeşeli został
złoşony z naruszeniem 7 dniowego terminu.
Rozdział VII
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem
gminnym
§ 29. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w oparciu o budşet Gminy, na podstawie
wniosków przedstawionych w uchwale Zebrania
Wiejskiego w sprawie sfinansowania określonych
prac i przedsięwzięń.
§ 30. 1. W celu zabezpieczenia środków
w budşecie Gminy na realizację zadań Sołectwa,
Sołtys w terminie do 15 sierpnia poprzedzajņcego
rok budşetowy, sporzņdza plan finansowo-rzeczowy,
który przedkłada Wójtowi w terminie do 30 sierpnia
poprzedzajņcego rok budşetowy. Plan ten uprzednio
winien byń przyjęty przez Zebranie Wiejskie.
2. Wójt moşe wyznaczyń wcześniejszy termin
przedłoşenia planu rzeczowo-finansowego, zawiadamiajņc o tym Sołtysa w terminie 14 dni przed
wyznaczonym terminem.
3. Informację o zadaniach, uwzględnionych
w budşecie Gminy, które będņ realizowane przez
Gminę na terenie Sołectwa, Sołtys otrzymuje do
dnia 30 kwietnia danego roku budşetowego.
§ 31. Do 15 czerwca kaşdego roku Sołtys przedkłada Wójtowi sprawozdanie z wykonania prac
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i przedsięwzięń sfinansowanych z budşetu Gminy
w poprzednim roku budşetowym.
§ 32. W przypadku wyraşenia przez Radę Gminy
zgody na wyodrębnienie w danym roku budşetowym funduszu sołeckiego, zasady tworzenia funduszu i gospodarki nim określa ustawa o funduszu
sołeckim.
§ 33. 1. Sołectwu moşe zostań przekazana wyodrębniona częśń mienia gminnego, którņ Sołectwo
zarzņdza, korzysta z niej i rozporzņdza pochodzņcymi
z niej poşytkami.
2. Przekazaniu podlegajņ wyłņcznie składniki
mienia komunalnego znajdujņcego się na terenie
Sołectwa, z przeznaczeniem na cele publiczne określone jako zadania własne Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarzņdu,
polegajņcego na:
1) załatwianiu bieşņcych spraw zwiņzanych z eksploatacjņ mienia,
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym,
w ramach aktualnego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia i osiņganie z niego dochodów.
4. Osiņgane z przekazanego mienia gminnego
dochody przekazywane sņ do budşetu Gminy.
5. Zasady przekazywania mienia komunalnego
sołectwom określa odrębna uchwała Rady Gminy.
ROZDZIAŁ VIII
NADZÓR I KONTROLA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA
§ 34. 1.Kontrola działalności organów sołectwa
sprawowana jest na podstawie kryteriów zgodności
z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Kontrola działalności organów sołectwa ma
na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego
udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej
działalności według kryteriów określonych w ust. 1.
§ 35. 1. Kontrolę działalności organów sołectwa
sprawuje rada gminy.
2. Funkcję, o której mowa w ust. 1, rada gminy
realizuje poprzez działania własne lub wyznaczonych komisji, w tym komisji rewizyjnej.
3. Komisje, o których mowa w ust. 2, wykonujņ
zadania z zakresu kontroli działalności organów sołectwa wyznaczone przez radę gminy.
§ 36. 1.Organy wymienione w § 35 majņ prawo
bezpośredniego wglņdu w działalnośń organów
sołectwa (wizytacja).
2. Organy wymienione w § 35 majņ prawo bezpośredniego wglņdu w tok poszczególnych spraw
załatwianych przez organy sołectwa (lustracja).
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3. Wizytacja działalności organów sołectwa dokonywana jest na zlecenie rady gminy, jednak nie
rzadziej niş jeden raz na cztery lata.
4. Lustracja poszczególnych spraw załatwianych
przez organy sołectwa dokonywana jest na zlecenie
rady gminy.
5 . Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 i 3, nie
wyłņczajņ przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§ 37. 1. Członkowie organów wymienionych
w § 35, w zwiņzku z wykonywaniem zadań z zakresu
kontroli działalności organów sołectwa, majņ prawo
do:
1) swobodnego wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalnośń organów sołectwa

Poz. 1762

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli działalności
organu sołectwa, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu
i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie
odpowiedzialnych.
§ 40. 1. Informacje zawarte w protokole kontroli
słuşņ do sporzņdzenia oceny działalności organów
sołectwa.
2. Ocena, o której mowa w ust. 1, sporzņdzana
jest przy uwzględnieniu wszystkich kryteriów, o których mowa w § 34 ust. 1, chyba şe rada gminy zleci
sporzņdzenie oceny na podstawie wybranego kryterium lub wybranych kryteriów.

2) wglņdu do wszelkich dokumentów zwiņzanych
z działalnościņ organów sołectwa;

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, obejmuje
sformułowanie wniosków co do sposobu usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości oraz wykorzystania
osiņgnięń organów sołectwa.

3) przeprowadzania oględzin składników mienia
będņcych w posiadaniu sołectwa;

4. Ocena, o której mowa w ust. 1, przedstawiana
jest radzie gminy w terminie określonym przez radę.

4) obserwacji przebiegu określonych czynności;

§ 41. Zadania z zakresu kontroli wykorzystania
przydzielonych sołectwu środków finansowych rada
gminy zleca komisji rewizyjnej.

5) şņdania od sołtysa udzielania ustnych i pisemnych wyjaśnień;
6) korzystania z pomocy specjalistów zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach
organizacyjnych.
2 . Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie
wyłņczajņ przepisów o ochronie informacji niejawnych.
§ 38. 1. Członek organów wymienionych w § 36
podlega wyłņczeniu od kontroli, na wniosek lub
z urzędu, jeşeli wynik i kontroli mogłyby oddziaływań na jego prawa lub obowiņzki, na prawa lub
obowiņzki jego małşonka albo osoby pozostajņcej
z nim faktycznie we wspólnym poşyciu, krewnych
i powinowatych do drugiego stopnia bņdŝ osób
zwiņzanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli. Powody wyłņczenia trwajņ takşe po
ustaniu małşeństwa, przysposobienia, opieki lub
kurateli.
2. Członek organów wymienionych w § 35 moşe
byń wyłņczony od kontroli, na wniosek lub z urzędu,
w kaşdym czasie, jeşeli zachodzņ uzasadnione wņtpliwości co do jego bezstronności.
3. O przyczynach powodujņcych wyłņczenie
członek organów wymienionych w § 35 niezwłocznie zawiadamia przewodniczņcego rady gminy.
4. O w y łņczeniu postanawia rada gminy uchwałņ.
§ 39. 1. Informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli organy wymienione w § 35
przedstawiajņ w protokole kontroli.

§ 42. Komisje, o których mowa w § 35 ust. 2, na
zlecenie rady gminy, wydajņ opinie o działaniach
organów sołectwa.
§ 43. 1. Nadzór nad działalnościņ organów sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
2. Organami nadzoru nad działalnościņ organów
sołectwa jest rada gminy i wójt.
§ 44. Rada gminy i wójt majņ prawo şņdania informacji i danych, dotyczņcych organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania
przysługujņcych im uprawnień nadzorczych.
§ 45. 1. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczne
z prawem, statutem Gminy lub statutem sołectwa sņ
niewaşne. O niewaşności uchwały zebrania wiejskiego w całości lub w części orzeka rada gminy
uchwałņ, w terminie nie dłuşszym niş 30 dni od dnia
przedłoşenia uchwały zebrania wiejskiego, w trybie
określonym w § 19.
2. Wójt moşe wstrzymań wykonanie uchwały zebrania wiejskiego, na okres nie dłuşszy niş 30 dni od
dnia ich przedłoşenia, w trybie określonym w § 19,
jeşeli wykonanie uchwały zebrania wiejskiego wywołałoby nieodwracalne skutki prawne.
3. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa
rada gminy nie stwierdza niewaşności uchwały zebrania wiejskiego, ograniczajņc się do wskazania
uchwałņ, iş zostały wydane z naruszeniem prawa.
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4. Projekty uchwał rady gminy, o których mowa
w ust. 1 – 3, sporzņdzane sņ przez komisję rewizyjnņ
z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

w drodze uchwały odwołań sołtysa. W przypadku
odwołania sołtysa rada gminy wyznacza osobę,
która do czasu wyboru sołtysa pełni jego funkcję.

5. Jeşeli uchybiono obowiņzkowi, o którym mowa w § 19, termin do stwierdzenia niewaşności
uchwały zebrania wiejskiego biegnie od daty przedłoşenia radzie gminy, na jej şņdanie, uchwały zebrania wiejskiego.

§ 48. Przewodniczņcy komisji rewizyjnej gminy
zapewnia sołtysowi dostęp do informacji i danych,
dotyczņcych sprawowania nadzoru nad działalnościņ organów sołectwa, niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań organów sołectwa.

6. Nie stwierdza się niewaşności uchwały zebrania wiejskiego po upływie jednego roku od dnia ich
podjęcia.

Rozdział IX

§ 46. Przepisu § 45 nie stosuje się do spraw majņtkowych oraz do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez sołtysa. Kontrolę instancyjnņ w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny i kontrolę sprawowanņ przez sņdy określajņ przepisy odrębne.

Postanowienie końcowe
§ 49. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy
w trybie określonym do jego uchwalenia.
§ 50. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņca Rady
Jadwiga Łanicka

§ 47. W razie powtarzajņcego się, wielokrotnego,
istotnego naruszenia przez sołtysa przepisów prawa
powszechnie obowiņzujņcego rada gminy moşe
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UCHWAŁA NR IX/60/2011
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 22 lipca 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lubniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
2001 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. 2004 Nr 256, poz. 2572
ze zm.) uchwala się, co następuje:

5. kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, teatralne, itp.,

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Lubniewice
zapewniajņce bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę, uwzględniajņce podstawę programowņ
wychowania przedszkolnego, realizowane jest od
godz. 8.00 do godz. 13.00.

§ 3. Za kaşdņ rozpoczętņ godzinę świadczeń,
o których mowa w § 2, ustala się opłatę w wysokości 2zł.

§ 2. Świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Lubniewice wykraczajņce
poza czas 5 godzinnego bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, obejmujņ między innymi:
1. gry i zabawy rozwijajņce samodzielnośń, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne,
teatralne, konstrukcyjne,
2. zajęcia rozwijajņce postawy aktywne i wyobraŝnię wychowanków,
3. gry, zabawy, spacery na świeşym powietrzu,
wdraşajņce do zdrowego stylu şycia,
4. organizowanie przez przedszkole uroczystości
i imprez z udziałem rodzin oraz przedstawicieli
środowiska lokalnego,

6. zabawy ruchowe, zaspokajajņce potrzebę aktywności fizycznej,
7. czas odpoczynku i posiłków.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/209/2009 Rady
Miejskiej w Lubniewicach z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubniewice.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 6. Uchwałņ wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 września 2011r.
Przewodniczņcy Rady
Roman Sornat
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UCHWAŁA NR IX/47/2011
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz wysokości kosztów za usunięcie i parkowanie pojazdów
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 i art. 42
ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21,
poz. 113) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2005r. Nr 108, poz. 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494
i 1497, z 2006r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235,
poz. 1701, z 2007r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381,
Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238,
z 2008r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163,
poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411
i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234, poz. 1573
i 1574, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323,
z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122,
poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018,
Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225,
poz. 1466 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011r. Nr 30,
poz. 151) uchwala się, co następuje
§ 1. Ustala się opłaty za czynności zwiņzane
z usunięciem pojazdu z drogi w przypadkach określonych w art. 130 a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz za przechowywanie na parkingu
strzeşonym wyznaczonym przez Starostę Powiatu
Wschowskiego w wysokości określonej w załņczniku
do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się następujņcņ wysokośń kosztów
powstałych wskutek wydania dyspozycji usunięcia
pojazdu w przypadkach określonych w art. 130 a
ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym, jeşeli
odstņpiono od usunięcia pojazdu:
1) rower lub motorower – 80zł;
2) motocykl – 160zł;
3) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5
tony – 352zł;
4) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5 tony do 7,5 tony – 440zł;
5) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 7,5 tony do 16 ton – 624zł;
6) pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 16 ton – 920zł;
7) pojazd przewoşņcy materiały niebezpieczne –
1 220zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarzņdowi
Powiatu Wschowskiego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/79/2007 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 14 listopada 2007r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie
i parkowanie pojazdów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2007r.
Nr 132, poz. 1822).
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 21 sierpnia 2011r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Ryszard Szumski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 8519 –

Poz. 1764, 1765
Załącznik
do uchwały Nr IX/47/2011
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 22 czerwca 2011r.

Opłaty za czynności związane z usunięciem pojazdu z drogi oraz za przechowywanie na parkingu
strzeżonym wyznaczonym przez Starostę Powiatu Wschowskiego

Lp.

Rodzaj pojazdu

1)
2)

rower lub motorower
motocykl
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 3,5 tony do 7,5
tony
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 7,5 tony do 16 ton
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyşej 16 ton
pojazd przewoşņcy materiały niebezpieczne

3)
4)
5)
6)
7)

Wysokość opłat za
usunięcie pojazdu
z drogi
100 zł
200 zł

Wysokość opłat za każdą dobę przechowywania pojazdu na parkingu
strzeżonym
15 zł
22 zł

440 zł

33 zł

550 zł

45 zł

780 zł

65 zł

1 150 zł

120 zł

1 400 zł

180 zł
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UCHWAŁA NR VIII.4.2011
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 29 lipca 2011r.
w sprawie pozbawienia ulic miasta Wschowy kategorii dróg powiatowych.
Na podstawie art. 58 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 62 ust 2 i 5
w zwiņzku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) w zwiņzku
z art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorzņdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.), Rada
Powiatu Şagańskiego uchwala, co następuje:

§ 5. Dyrektorem Gimnazjum jest dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2011r. trzyletnie gimnazjum w którym w ostatnim roku nauki
przeprowadza się egzamin, dajņce moşliwośń dalszego kształcenia w szkołach o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt. 3 lite a – d oraz h ustawy o systemie oświaty, pod nazwņ Powiatowe Publiczne
Gimnazjum Dwujęzyczne w Szprotawie.

Przewodniczņcy Rady
Leon Cuprych

§ 2. Akt załoşycielski Powiatowego Publicznego
Gimnazjum Dwujęzycznego w Szprotawie stanowi
załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Nadaje się Powiatowemu Publicznemu
Gimnazjum Dwujęzycznemu w Szprotawie pierwszy
statut stanowiņcy załņcznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
§ 4. Powiatowe Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne w Szprotawie włņcza się w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarzņdowi
Powiatu Şagańskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII.4.2011
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 29 lipca 2011r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI NR 1.2011
z dnia 29 lipca 2011r.
Powiatowego Publicznego Gimnazjum Dwujęzycznego w Szprotawie
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 58 ust. 2
w zwiņzku z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 tekst jednolity z póŝn. zm.) zakła-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 8520 –

dam z dniem 1 września 2011r. Powiatowe Publiczne Gimnazjum Dwujęzyczne w Szprotawie.
Siedziba Powiatowego Publicznego Gimnazjum
Dwujęzycznego w znajduje się w Szprotawie przy
ul. Niepodległości 7, 67-300 Szprotawa.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII.4.2011
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 29 lipca 2011r.
STATUT
Ustawa z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 1996r. Nr 67, poz. 329 z póŝniejszymi zmianami).
Rozporzņdzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4,
poz. 17). Rozporzņdzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozporzņdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2002r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
z 2002r. Nr 61, poz. 624 z póŝniejszymi zmianami)
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Szkoła nosi nazwę: Powiatowe Publiczne
Gimnazjum Dwujęzyczne w Szprotawie, zwane dalej
Gimnazjum lub Szkołņ.
2. Gimnazjum jest szkołņ publicznņ wchodzņcņ
w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie.
3. Siedziba Gimnazjum: Ul. Niepodległości 7,
67-300 Szprotawa.
4. Gimnazjum kształci uczniów na podbudowie
sześcioletniej szkoły podstawowej.
5. Czas trwania nauki w Gimnazjum wynosi trzy
lata (w klasach I-III).
6. Organem prowadzņcym Gimnazjum jest Powiat Şagański.
7. Organem sprawujņcym nadzór pedagogiczny
jest Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
8. Gimnazjum wydaje świadectwa ukończenia
szkoły, duplikaty świadectw oraz inne druki szkolne
i dokumenty na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
9. Świadectwo ukończenia Gimnazjum upowaşnia absolwentów do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych.
§ 2. 1. Organ Prowadzņcy nadaje Gimnazjum
Statut i wprowadza jego realizację.
2. Organ Prowadzņcy zapewnia warunki działania Gimnazjum, w tym zapewnia obsługę administracyjnņ, finansowņ i organizacyjnņ.

Poz. 1765

3. Nauczyciele Gimnazjum sņ pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.
4. Organ Prowadzņcy Gimnazjum:
1) powołuje i odwołuje Dyrektora Gimnazjum
2) zarzņdza majņtkiem Gimnazjum
3) zatwierdza arkusz organizacyjny Gimnazjum
przedstawiony przez dyrektora
4) zatwierdza preliminarz wydatków Gimnazjum
5) podejmuje decyzje w ewentualnych kwestiach
spornych miedzy organami Gimnazjum, a takşe
miedzy Rodzicami lub Opiekunami Prawnymi
(zwanymi łņcznie Rodzicami), a Gimnazjum
§ 3. 1. Gimnazjum finansowane jest z:
1) subwencji oświatowej
właściwy organ

przekazywanej

przez

2) darowizn i innych środków przekazywanych
Gimnazjum przez osoby trzecie
3) ze środków pozyskanych przez Szkołę z innych
ŝródeł (np. z EFS).
2. Dyrektor Gimnazjum dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na finansowanie działalności Gimnazjum w roku szkolnym oraz ponosi
odpowiedzialnośń za ich prawidłowe wykorzystanie.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA GIMNAZJUM ORAZ SPOSÓB
§ 4. 1. Nadrzędnņ ideņ Gimnazjum jest dobro
uczniów.
2. Głównym celem Gimnazjum jest rozwój intelektualny i psychofizyczny ucznia jako osoby poprzez wprowadzenie w świat wiedzy naukowej, kultury i sztuki, zdobycie umiejętności w swobodnym
posługiwaniu się wiedzņ, rozwijanie indywidualnych
zainteresowań i zdolności, przygotowanie do samodzielnego wyboru kierunku dalszej edukacji oraz
aktywnego udziału w şyciu społecznym – dajņce
moşliwości dalszego kształcenia.
3. Edukacja i wychowanie jako proces integralny
realizowany jest w warunkach poszanowania godności ucznia oraz wolności światopoglņdowej i wyznaniowej.
4. Działalnośń dydaktyczno-wychowawcza realizowana w Gimnazjum prowadzona jest zgodnie
z naukowymi zasadami metodyki i pedagogiki,
przepisami właściwego dla spraw oświaty ministra
oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji Praw
Dziecka.
§ 5. 1. Gimnazjum zapewnia:
1) nauczanie według programów uwzględniajņcych podstawę programowņ kształcenia ogólnego dla gimnazjów określonņ dla systemu
edukacji dwujęzycznej zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy pro-
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gramowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół,
2) dostosowanie treści, metodyki i organizacji nauczania do moşliwości i potrzeb psychofizycznych uczniów takşe w sposób zindywidualizowany uwzględniajņcy uczniów szczególnie
uzdolnionych oraz wymagajņcych zajęń wspomagajņcych;
3) stworzenie warunków, w których uczeń opanuje język w stopniu umoşliwiajņcym pełnņ komunikację i zdobywanie wiedzy o świecie,
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4) W sprawach konfliktowych w przypadku kiedy
Dyrektor uczestniczy w sporze, konflikt rozstrzyga Organ Prowadzņcy.
DYREKTOR GIMNAZJUM
§ 7. 1. Obowiņzki Dyrektora Gimnazjum pełni
z urzędu Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie, powołany w drodze konkursu
wedle zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Dyrektor Gimnazjum
1) kieruje działalnościņ Gimnazjum i reprezentuje
jņ na zewnņtrz,

4) wychowanie i opiekę stosownie do wieku
i osiņgniętego rozwoju, moşliwośń korzystania
z opieki pedagoga szkolnego i specjalnych form
pracy dydaktycznej;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny,

5) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli
rodziny;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte
w ramach jej kompetencji,

6) opiekę zdrowotnņ dla uczniów oraz bezpieczne
i higieniczne warunki pracy ucznia i nauczyciela
w Szkole;

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli sņ
zgodne z prawem, niezgodne zaś wstrzymuje
i powiadamia o tym fakcie Organ Prowadzņcy,

7) systematycznņ współpracę szkoły z rodzicami
(opiekunami prawnymi) w realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych.

6) oddziaływuje na postawę nauczycieli, pobudza
ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,

2. Gimnazjum zapewnia opiekę medycznņ w zakresie pierwszej pomocy medycznej w przypadku
urazów i nagłych wypadków.

7) dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę
praw i godności nauczycieli,

3. Nauczanie w klasach Gimnazjum obejmuje
realizację programu języka angielskiego lub niemieckiego.
Rozdział 3
ORGANY GIMNAZJUM I ICH ZADANIA
§ 6. 1. Organami Gimnazjum sņ:

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego,

8) zapoznaje nauczycieli i innych pracowników
szkoły z przepisami prawa szkolnego i kontroluje ich przestrzeganie,
9) kieruje sprawami administracyjno – gospodarczymi placówki współdziałajņc z Organem Prowadzņcym,
10) opracowuje i przedstawia Organowi Prowadzņcemu:

1) Dyrektor,

a) strukturę organizacyjnņ Szkoły,

2) Rada Pedagogiczna

b) plan pracy Szkoły,

3) Samorzņd Uczniowski

c) arkusz organizacyjny,

4) Rada Rodziców.

d) szkolny plan nauczania

2. Zasady współdziałania organów Gimnazjum:
1) organy Gimnazjum deklarujņ kierowanie się
w swojej działalności wolņ współdziałania
i nadrzędnym interesem jakim jest dobro szkoły;
2) organy sņ zobowiņzane do współdziałania,
wzajemnego informowania się o podjętych
działaniach poprzez :

e) plan finansowy na dany rok szkolny,
f) okresowe merytoryczne i finansowe sprawozdania z działalności,
11) przedstawia Radzie Pedagogicznej:
a) organizację roku szkolnego,
b) tygodniowy rozkład zajęń lekcyjnych i pozalekcyjnych

a) ogłoszenia w pokoju nauczycielskim

c) plan pracy Szkoły,

b) ogłoszenia dostępne dla uczniów i rodziców
(tablice na korytarzu, strona internetowa
Szkoły),

d) wnioski wynikajņce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

c) pisemne indywidualne informacje i zawiadomienia.

12) organizuje nabór uczniów w oparciu o niniejszy
statut,

3) Dyrektor Gimnazjum rozstrzyga sprawy sporne
i konfliktowe pomiędzy organami Szkoły.

13) sprawuje kontrolę spełnienia obowiņzku szkolnego przez uczniów uczęszczajņcych do Szkoły,
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14) podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy
uczniów Szkoły i przeniesienie go do innego
gimnazjum w przypadkach określonych w Statucie, po zasięgnięciu opinii Samorzņdu
Uczniowskiego, na podstawie uchwały Rady
Pedagogicznej,
15) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole nauczycieli i pracowników nie
będņcych nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych
pracowników na mocy upowaşnienia nadanego przez Organ Prowadzņcy,
b) przydzielania stałych czynności nauczycielom
i pracownikom,
c) dokonywania oceny pracy kaşdego nauczyciela według aktualnych przepisów MEN
w tym zakresie,
d) przyznawania nagród oraz wymierzania kar
porzņdkowych nauczycielom i pracownikom,
e) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i wyróşnień dla nauczycieli
i pozostałych pracowników szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
f)

ustalania regulaminu pracy i wynagradzania
pracowników w porozumieniu z Organem
Prowadzņcym,

g) opracowania arkusza organizacyjnego Szkoły
i przedkładania do zatwierdzenia Organowi
Prowadzņcemu Szkołę.
3. Dyrektor Szkoły zapewnia odpowiedni stan
bezpieczeństwa i higieny pracy, przygotowujņc procedury dotyczņce zachowania podczas zagroşenia
zdrowia i şycia uczniów i pracowników Szkoły.
4. Dyrektor Szkoły egzekwuje przestrzeganie
przez uczniów i pracowników Szkoły dbałości o czystośń i estetykę szkoły.
5. Dyrektor Szkoły odpowiada za właściwe sporzņdzanie i przechowywanie dokumentacji Szkoły
oraz zabezpieczenie mienia.
6. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swych zadań
współpracuje z Organem Prowadzņcym, Radņ Pedagogicznņ, Radņ Rodziców i Samorzņdem
Uczniowskim.
§ 8. W przypadku nieobecności Dyrektora Gimnazjum zastępuje go inny nauczyciel Szkoły wyznaczony przez Organ Prowadzņcy.
RADA PEDAGOGICZNA
§ 9. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczņcych kształcenia, wychowania
i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzņ wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.
3. Rada Pedagogiczna uchwala Regulamin swojej działalności (Regulamin Rady Pedagogicznej).
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4. Przewodniczņcy Rady Pedagogicznej prowadzi
i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich
ich członków o terminie i porzņdku zebrania.
5. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiņzani
sņ do przestrzegania tajemnicy słuşbowej i nie
ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej, które mogņ naruszań dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a takşe nauczycieli i innych pracowników szkoły.
6. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej
nie rzadziej niş dwa razy w roku szkolnym ogólne
wnioski wynikajņce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej sņ organizowane:
1) przed rozpoczęciem roku szkolnego,
2) w kaşdym semestrze w zwiņzku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania
uczniów,
3) po zakończeniu roku szkolnego,
4) w miarę bieşņcych potrzeb.
8. Zwolnione z posiedzeń Rady mogņ byń tylko
te osoby, które przebywajņ na zwolnieniu lekarskim
lub te, które przedstawiņ Przewodniczņcemu innņ
waşnņ przyczynę nieobecności.
9. Uchwały Rady Pedagogicznej sņ podejmowane zwykłņ większościņ głosów w obecności co najmniej połowy jej członków (liczba głosów „TAK”
przekracza liczbę głosów „NIE” bez względu na liczbę głosów oddanych waşnych i niewaşnych).
10. Zebranie Rady Pedagogicznej sņ protokołowane. Uzupełnienie i nanoszenie poprawek w protokole moşliwe jest do 14 dni od posiedzenia Rady.
Protokół z posiedzenia Rady Pedagogicznej podpisuje Przewodniczņcy i protokolant. Listy obecności
znajdujņ się w dokumentacji Szkoły (w teczce
„Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej”).
11. Nauczyciele sņ zobowiņzani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogņ naruszań dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, a takşe nauczycieli i innych pracowników szkoły.
12. Do kompetencji Rady Pedagogicznej naleşy:
1) podejmowanie uchwały zatwierdzajņcej plan
pracy Gimnazjum na rok szkolny,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
5) Opracowanie Szkolnego Programu
wawczego i Programu Profilaktyki.

Wycho-

13. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
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1) organizację roku szkolnego,
2) tygodniowy rozkład zajęń lekcyjnych i pozalekcyjnych,
3) decyzję Dyrektora o skreślenie ucznia z listy
uczniów zgodnie ze Statutem
4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom
odznaczeń, nagród i wyróşnień.
14. Rada Pedagogiczna moşe wystņpiń z umotywowanym wnioskiem do Organu Prowadzņcego
o odwołanie z funkcji Dyrektora.
SAMORZŅD UCZNIOWSKI
§ 10. 1. W Szkole działa Samorzņd Uczniowski,
który tworzņ wszyscy uczniowie Gimnazjum.
2. Samorzņd Uczniowski jest organizacjņ
uczniów, prowadzonņ przez nich samodzielnie pod
opiekņ nauczyciela wybranego przez uczniów zwanego dalej opiekunem SU i działajņcņ w oparciu
o Regulamin (Regulamin Samorzņdu Uczniowskiego).
3. Uprawnienia Samorzņdu Uczniowskiego określa Ustawa o Systemie Oświaty oraz niniejszy Statut.
4. Projekt Regulaminu Samorzņdu Uczniowskiego opracowuje Zarzņd Samorzņdu Uczniowskiego
pod opiekņ opiekuna SU.
5. Regulamin Samorzņdu Uczniowskiego jest
uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym.
6. Regulamin określa zasady wybierania i działania organów Samorzņdu, cele i zadania oraz formy
działalności Samorzņdu.
7. Samorzņd ma prawo przedstawia Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej lub Dyrektorowi
Gimnazjum wnioski i opinie w sprawach dotyczņcych uczniów, w szczególności realizacji praw
uczniów Gimnazjum.
8. Organy Samorzņdu sņ jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
RADA RODZICÓW
§ 11. 1. W Gimnazjum działa Rada Rodziców
stanowiņca reprezentację rodziców uczniów Szkoły
i majņca charakter wspomagajņcy, opiniotwórczy
i doradczy.
2. Rada Rodziców działa w oparciu o własny Regulamin Rady Rodziców, który nie moşe byń
sprzeczny ze statutem Szkoły.
3. Regulamin Rady Rodziców określa szczegółowo zasady i tryb działania Rady Rodziców, w tym
ustala:
1) kadencję Rady;
2) tryb powoływania i odwoływania Rady;
3) tryb podejmowania uchwał;
4) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
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4. Regulamin działalności rady Rodziców zatwierdza Zebranie Ogólne Rodziców.
§ 12. Rada Rodziców w szczególności:
1. występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora
Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczņcymi
wszystkich spraw szkoły,
2. moşe gromadziń fundusze z dobrowolnych
składek Rodziców lub innych ŝródeł (zasady
gromadzenia i wydatkowania tych funduszy
określa Regulamin rady Rodziców),
3. udziela pomocy Samorzņdowi Uczniowskiemu
4. działa na rzecz poprawy bazy szkolnej.
5. opiniuje wnioski dotyczņce pomocy uczniom,
w tym dotyczņce zwolnienia z czesnego,
6. opiniuje program wychowawczy i profilaktyczny Szkoły.
Rozdział 4
ORGANIZACJA GIMNAZJUM
§ 13. 1. Organizację Szkoły określa niniejszy statut.
2. Szkoła stosuje zasady organizacji roku szkolnego obowiņzujņce w oświacie publicznej. Terminy
rozpoczęcia i zakończenia zajęń szkolnych, przerw
świņtecznych oraz ferii zimowych i letnich sņ zgodne
z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 14. 1. Struktura organizacyjna Gimnazjum
obejmuje oddziały od klasy pierwszej do trzeciej.
2. Szkoła moşe prowadziń działalnośń w oparciu
o niepełnņ strukturę klas.
3. Liczebnośń oddziałów nie powinna przekraczań 25 uczniów.
4. Nauczanie w klasach Gimnazjum obejmuje
realizację programu języka angielskiego lub niemieckiego oraz wybranych przedmiotów według
programu określonego dla systemu edukacji dwujęzycznej.
5. Proporcje zajęń prowadzonych z danego
przedmiotu w języku polskim i w języku obcym (angielskim lub niemieckim), ustala nauczyciel,
uwzględniajņc stopień opanowania przez uczniów
drugiego języka nauczania, a takşe wymagania
kształcenia dwujęzycznego.
6. Poczņwszy od klasy drugiej nauczanie
w dwóch językach obejmuje co najmniej dwa zajęcia
edukacyjne, z wyjņtkiem języka polskiego, części
historii dotyczņcej historii Polski i części geografii
dotyczņcej geografię Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęń obejmujņcych biologię, chemię, fizykę, matematykę,
częśń geografii odnoszņcņ się do geografii ogólnej
i częśń historii odnoszņcņ się do historii powszechnej.
7. Oddział moşna dzieliń na grupy na zajęciach
z wychowania fizycznego, języków obcych i informatyki oraz na zajęciach, dla których z treści programu
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nauczania wynika koniecznośń prowadzenia ńwiczeń
w tym laboratoryjnych.
8. Zajęcia wychowania fizycznego sņ w miarę
moşliwości prowadzone w grupach oddzielnie dla
dziewczņt i chłopców, przy czym mogņ byń tworzone grupy międzyoddziałowe. Zajęcia z języków obcych mogņ byń dzielone na grupy ze względu na
stopień zaawansowania uczniów.
9. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza
się prowadzenie zajęń edukacyjnych w czasie od
30 do 60 minut, zachowujņc ogólny tygodniowy
czas ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęń.
§ 15. 1. Szkoła realizuje programy nauczania
wszystkich przedmiotów obowiņzkowych w Szkole
w zakresie nie mniejszym niş określa to podstawa
programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów.
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8) Szatni.
2. Pracownie szkolne dla realizacji zajęń dydaktycznych posiadajņ odrębne regulaminy (określajņce
ich organizację, zasady korzystania z pomieszczeń)
opracowane przez opiekunów pracowni.
3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie
trwania zajęń dydaktycznych zgodnie z organizacjņ
roku szkolnego przez 5 dni w tygodniu w godzinach
określonych w harmonogramie Godziny pracy biblioteki sņ podane do publicznej informacji.
4. Biblioteka posiada regulamin określajņcy zasady korzystania z wypoşyczalni i czytelni.
5. Do zadań bibliotekarza naleşy:
1) opracowanie projektu regulaminu korzystania
z biblioteki i czytelni;

2. Szczegółowņ organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym opracowuje
Dyrektor, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie
ramowych planów nauczania – do 15 maja kaşdego
roku.

2) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego;

3. W organizacji zamieszcza się w szczególności:
liczbę pracowników Szkoły, w tym pracowników
zajmujņcych stanowisko kierownicze, ogólnņ liczbę
godzin zajęń edukacyjnych finansowanych przez
organ prowadzņcy oraz liczbę godzin zajęń prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

4) organizowanie konkursów czytelniczych;

4. Uczeń uzyskuje promocję do klasy wyşszej lub
kończy szkołę, jeşeli otrzymał ze wszystkich przedmiotów obowiņzkowych, z wyjņtkiem przedmiotów,
z nauki których został zwolniony, rocznņ ocenę wyşszņ od oceny niedostatecznej.

7) współpraca z nauczycielami w realizacji ścieşki
edukacyjnej „Edukacja czytelnicza i medialna”.

5. Podstawowymi formami pracy Szkoły sņ:
1) zajęcia obowiņzkowe określone szkolnym planem nauczania;
2) dodatkowe zajęcia nieobowiņzkowe pozalekcyjne słuşņce pogłębianiu wiedzy i umiejętności uczniów, rozwijaniu ich kompetencji i szczególnych uzdolnień, organizowane w miarę
moşliwości finansowych i kadrowych przez
Szkołę i dostosowane do potrzeb zgłaszanych
przez uczniów;
3) zajęcia pozaszkolne obowiņzkowe dodatkowe
i nieobowiņzkowe organizowane przez nauczyciela, wychowawcę lub Dyrektora Szkoły.
§ 16. 1. Do realizacji celów statutowych Szkoła
zapewnia moşliwośń korzystania z:
1) Sal lekcyjnych i pracowni (informatycznych,
chemicznej, fizycznej),
2) Boiska szkolnego,
3) Sali gimnastycznej,
4) Biblioteki i czytelni,
5) Gabinetu pielęgniarki szkolnej,
6) Gabinetu pedagoga szkolnego,
7) Świetlicy,

3) określenie godzin wypoşyczenia ksiņşek przy
zachowaniu zasady dostępności biblioteki dla
ucznia przed i po lekcjach;

5) przedstawienie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas
Szkoły,
6) zakup i oprawa ksiņşek;

Rozdział 5
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW GIMNAZJUM
NAUCZYCIELE
§ 17. 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktycznņ,
wychowawczņ, opiekuńczņ i jest odpowiedzialny za
jakośń tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych
jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel w szczególności ma obowiņzek
dbań o:
1) zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2) prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno –
wychowawczego;
3) powierzony jego opiece sprzęt szkolny;
4) prawidłowy rozwój psychofizyczny uczniów, ich
zdolności i zainteresowania;
5) sprawiedliwe ocenianie umiejętności uczniów;
6) sprawiedliwe traktowanie;
7) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu
niepowodzeń szkolnych;
8) doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
3. Nauczyciel ponosi pełnņ odpowiedzialnośń za
şycie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzo-
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nych jego opiece podczas zajęń lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ma prawo i obowiņzek
znań i przestrzegań przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
4. Nauczyciele prowadzņcy zajęcia z uczniami
w danym oddziale Szkoły tworzņ zespół, którego
zadaniem w szczególności jest:
1) opracowanie trzyletnich programów nauczania
przedmiotów z uwzględnieniem treści ścieşek
edukacyjnych i rocznych planów nauczania
według przyjętego w szkole szkolnego planu
nauczania;
2) wychowanie z uwzględnieniem uniwersalnych
zasad etyki, wolności światopoglņdowej i wyznaniowej;
3) ocena okresowa rozwoju umiejętności uczniów
i realizacji załoşonych celów edukacyjnych;
4) współpraca z rodzicami w celu osiņgania lepszej integracji metod edukacyjno – wychowawczych szkoły i rodziców (opiekunów prawnych).
5. Nauczyciele mogņ tworzyń zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe, jeşeli zachodzi taka potrzeba. Pracņ
zespołu kieruje przewodniczņcy powoływany przez
Dyrektora na wniosek zespołu.
6. Nauczyciel ma obowiņzek pełnienia dyşurów
podczas przerw między lekcjami zgodnie z grafikiem
dyşurów wyznaczonych przez Dyrektora Szkoły. Odpowiada wówczas za zdrowie, şycie i bezpieczeństwo uczniów w rejonie objętym jego dyşurem. Zasady pełnienia dyşurów ustalone sņ przez Dyrektora
Szkoły w formie zarzņdzenia.
WYCHOWAWCA
§ 18. 1. Dyrektor powierza kaşdy oddział szczególnej opiece pedagogicznej i wychowawczej jednemu z nauczycieli danego oddziału, zwanemu dalej
wychowawcņ.
2. Wychowawca tworzy warunki wspomagajņce
wszechstronny rozwój kaşdego ucznia jest animatorem şycia zbiorowego klasy oraz przyjaznym negocjatorem w kwestiach spornych między uczniami
i dorosłymi.
3. Do jego obowiņzków naleşy w szczególności:
1) otaczanie opiekņ indywidualnņ kaşdego z wychowanków;
2) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami róşnych form şycia klasy,
tematyki zajęń wychowawczych, wycieczek klasowych;
3) koordynowanie pracy innych nauczycieli wobec
uczniów i w sytuacjach indywidualnych;
4) współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) uczniów w celu prawidłowego i pogłębionego poznania potrzeb intelektualnych i wychowawczych uczniów zmierzajņca do określenia optymalnego systemu metod postępowania z uczniem;
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5) informowanie rodziców (opiekunów prawnych)
o zagroşeniach w procesie nauki lub wychowania w celu podjęcia wspólnych działań pedagogiczno-wychowawczych przez Szkołę i rodziców;
6) prowadzenie
dokumentacji
dydaktycznowychowawczej określonej odrębnymi przepisami.
4. Dla zapewnienia ciņgłości i skutecznej pracy
wychowawczej opiekę wychowawczņ powierza
się nad oddziałem na cały etap edukacyjny.
PEDAGOG SZKOLNY
§ 19. 1. W Szkole zatrudnia się pedagoga szkolnego.
2. Pedagog szkolny:
1) wykonuje zadania wynikajņce z przepisów
oświatowych,
2) pełni funkcję pomocniczņ Dyrektora Szkoły
w wykonywaniu zadań Szkoły w zakresie opiekuńczo – wychowawczym,
3) współdziała w zakresie działalności opiekuńczowychowawczej z nauczycielami, wychowawcami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zgodnie z obowiņzujņcymi wytycznymi, uwzględniajņc bieşņce potrzeby Szkoły.
ADMINISTACJA I OBSŁUGA
§ 20. 1. Zakresy czynności pracowników ekonomicznych, administracyjnych i obsługi określa Dyrektor Szkoły.
2. Pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Szkole obowiņzuje w szczególności:
1) troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
2) troska o mienie Szkoły;
3) znajomośń przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz stosowanie zasad bhp na terenie
Szkoły;
4) reagowanie tj. powiadamianie wychowawcy
lub Dyrektora Szkoły o przypadkach niewłaściwego zachowania się uczniów, niszczenia mienia, palenia tytoniu itp.;
5) takt i kultura osobista w kontaktach z uczniami,
a szczególnie w sytuacjach konfliktowych,
6) dbałośń o dobre imię Szkoły.
§ 21. Prawa i obowiņzki nauczycieli i innych pracowników Szkoły regulujņ przepisy Kodeksu pracy
oraz przepisy Statutu Szkoły.
Rozdział 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW GIMNAZJUM
§ 22. 1. Za podstawę do sformułowania praw
ucznia przyjęto następujņce dokumenty: Konstytucję
Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnņ Deklarację
Praw Człowieka ONZ oraz Konwencję o Prawach
Dziecka.
2. Uczeń Gimnazjum ma prawo do:
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1) nauczania moralnego zgodnie ze swoimi przekonaniami,
2) uczestniczenia w procesie edukacji zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej,
3) znajomości kryteriów oceniania z przedmiotów
i z zachowania,
4) wszechstronnego rozwoju osobowego,
5) uczestnictwa w kulturze,
6) zdobywania prawidłowych doświadczeń we
współşyciu społecznym,
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3. W przypadku gdy prawa dziecka sņ łamane,
uczeń ma prawo złoşyń pisemny wniosek do Dyrektora szkoły, lub Organu Prowadzņcego (gdy skarga
dotyczy łamania tych praw przez Dyrektora Szkoły).
Odpowiedŝ udzielana jest w formie pisemnej w ciņgu 7 dni od daty złoşenia wniosku. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje odwołanie do organu prowadzņcego, od decyzji organu prowadzņcego przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty.
4. Uczeń ma obowiņzek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Gimnazjum, w szczególności

7) współdziałania w grupie rówieśniczej,

1) systematycznego, punktualnego i aktywnego
uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych,

8) samodzielności osņdów, o ile nie naruszajņ
godności innych osób,

2) pozostawiań wierzchnie okrycia (płaszcze, kurtki
) w szatni szkolnej,

9) poznania języka, pojęń i metod właściwych dla
wybranych dyscyplin naukowych,

3) dbałości o wspólne dobro, ład i porzņdek
w szkole i otoczeniu (za zniszczenia wynikłe
z jego winy ponosi odpowiedzialnośń rodzic/
opiekun prawny – sposób naprawienia szkody
określa kaşdorazowo Dyrektor lub nauczyciel
odpowiedzialny za uszkodzony sprzęt),

10) samodzielności,
11) krytycznego ustosunkowania się do obserwowanych zjawisk,
12) wyraşania własnych opinii oraz uzasadniania
swych poglņdów,

4) przestrzegania zasad kultury osobistej,

13) swobody wyraşania przekonań światopoglņdowych i religijnych, jednak bez naraşania dobra osobistego innych osób,

6) szanowania symboli i kultywowania tradycji
narodowych,

14) ochrony i poszanowania godności osobistej,
15) nietykalności osobistej,
16) bezpiecznego pobytu w szkole,

5) dbania o honor i tradycję Szkoły,

7) podporzņdkowania się zaleceniom i zarzņdzeniom Dyrektora Gimnazjum, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorzņdu Uczniowskiego,

17) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglņdach i zawodach,

8) okazywań szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym
poprzez społecznie akceptowane formy,

18) jawnej i rzetelnej oceny,

9) nosiń w szkole dzienniczek ucznia,

19) powiadomienia, przynajmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem, o terminie i zakresie materiału
zadań klasowych, sprawdzianów, testów i badań wyników nauczania,

10) dbania o estetyczny wyglņd zewnętrzny na co
dzień, nie naruszajņcy zasad dobrego smaku,

20) pisania w tygodniu nie więcej niş 3 sprawdzianów pisemnych, a w ciņgu dnia tylko jednego,

11) akcentowania strojem galowym waşnych uroczystości szkolnych,

zawartych

12) dostarczania wychowawcy usprawiedliwienia
wypisanego przez rodzica ( prawnego opiekuna) lub lekarza w ciņgu tygodnia od powrotu do
szkoły po nieobecności,

22) jednakowego traktowania i oceniania bez
względu na wyglņd, status rodzinny, społeczny
czy status ucznia,

13) poinformowania wychowawcy o dłuşszej nieobecności i jej powodzie w ciņgu trzech dni –
informację zgłasza rodzic (prawny opiekun),

23) odwołania się od ustalonej oceny z zajęń edukacyjnych lub oceny zachowania zgodnie z zasadami oceniania wewnņtrzszkolnego,

14) przebywań we wskazanych przez Dyrektora
szkoły miejscach w trakcie trwania planowych
zajęń z religii lub wychowania fizycznego,
w których uczeń, zgodnie z wcześniej wydanņ
decyzjņ, nie uczestniczy. Po otrzymaniu pisemnego oświadczenia rodziców biorņcych odpowiedzialnośń za ucznia w czasie jego nieobecności na tych zajęciach Dyrektor moşe ucznia
zwolniń z tego obowiņzku.

21) korzystania z wszelkich
w Konwencji Praw Dziecka,

praw

24) zwracania się do nauczycieli, wychowawcy,
pedagoga i dyrektora szkoły ze wszystkimi problemami celem uzyskania pomocy,
25) odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,
26) dwóch dni wolnych od zajęń lekcyjnych na
przygotowanie do finału konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty.

15) przestrzegań zakazu uşywania telefonu komórkowego w czasie zajęń.
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NAGRODY DLA UCZNIÓW
§ 23. 1. Uczeń Szkoły moşe otrzymań nagrody
i wyróşnienia za:
1) rzetelnņ naukę i pracę na rzecz szkoły,
2) wybitne osiņgnięcia,
3) wzorowņ frekwencję (100%),
4) dzielnośń i odwagę,
5) prace społecznņ,
6) osiņgnięcia w olimpiadach i zawodach.
2. Ustala się następujņce rodzaje nagród dla
uczniów klas I – III Gimnazjum w Szprotawie:
1) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji
uczniowskich,
2) pochwała dyrektora wobec całej społeczności
szkolnej,
3) dyplom,
4) nagrody rzeczowe,
5) list pochwalny dla ucznia i jego rodziców.
3. Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, Samorzņdu Uczniowskiego,
Rady Rodziców; po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
4. Nagrody finansowane sņ z budşetu szkoły
oraz przez Radę Rodziców Szkoły.
5. Uczniom przyznaje się świadectwo z wyróşnieniem, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 24. Kary dla uczniów
1. Uczeń moşe byń ukarany za nieprzestrzeganie
Statutu Gimnazjum:
1) upomnieniem wychowawcy wobec klasy,
2) naganņ wychowawcy, z powiadomieniem rodziców,
3) upomnieniem ustnym Dyrektora wobec klasy,
4) naganņ Dyrektora, z powiadomieniem rodziców,
5) pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu ucznia,
6) zawieszeniem w prawach ucznia, pozbawieniem udziału w:
a) zajęciach pozalekcyjnych,
b) wycieczkach organizowanych przez klasę,
c) pełnieniu funkcji w samorzņdzie szkolnym
lub innej szkolnej organizacji,
d) reprezentowaniu szkoły na zewnņtrz.
2. Zawieszenie ucznia w zajęciach obowiņzkowych nie moşe trwań dłuşej niş 3 dni,
3. Za złe sprawowanie uczniowi moşe zostań obnişona ocena z zachowania.
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4. Na podstawie decyzji Dyrektora uchwałņ Rady
Pedagogicznej uczeń moşe byń:
1) przeniesiony do równoległej klasy,
2) usunięty ze Szkoły i zgłoszony do dyrektora
właściwego obwodowego gimnazjum,
5. Usunięty ze Szkoły moşe byń uczeń, który:
1) opuścił 40 godzin obowiņzkowych zajęń lekcyjnych bez usprawiedliwienia
2) dopuszcza się:
a) rozbojów na terenie szkoły,
b) uszkodzeń mienia o znacznej wartości
c) zachowań patologicznych, w tym:
przebywanie na terenie szkoły w stanie
nietrzeŝwym
fałszowania dokumentacji szkolnej,
posiadania i sprzedaşy narkotyków lub innych środków odurzajņcych,
picia alkoholu,
palenia papierosów,
kradzieşy mienia społecznego i prywatnego,
demoralizujņcego wpływu na otoczenie,
licznego opuszczania zajęń bez usprawiedliwienia,
brutalności i wulgaryzmu,
nieposzanowania godności drugiego człowieka,
wejścia w kolizję z prawem.
6. O wymierzonej karze rodzice powiadamiani sņ
pisemnie. Od kaşdej wymierzonej kary uczeń moşe
się odwołań za pośrednictwem Samorzņdu Uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora
szkoły w terminie 7 dni od daty wyznaczenia kary.
Odwołanie naleşy złoşyń w formie pisemnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciņgu 14 dni. Od decyzji
podjętej przez dyrektora przysługuje moşliwośń pisemnego odwołania do Organu Prowadzņcego szkołę, a następnie do Kuratora Oświaty. W obydwu
przypadkach termin przysługujņcy na odwołanie
wynosi 14 dni od daty rozpatrzenia sprawy przez
poszczególny organ odwoławczy.
§ 25. 1. W pierwszym miesiņcu roku szkolnego
uczniowie Gimnazjum na zebraniu wszystkich
uczniów mogņ wybrań w tajnym głosowaniu Rzecznika Praw Ucznia spośród nauczycieli Gimnazjum.
2. Uczeń moşe powierzyń Rzecznikowi reprezentowanie jego sprawy w sytuacjach konfliktowych
lub rozpatrywaniu kary na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
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Rozdział 7
ZASADY KLASYFIKOWANIA I OCENIANIA
§ 26. Ustalenia ogólne
1. Ocenianiu podlegajņ :
1) osiņgnięcia edukacyjne ucznia,
2) zachowanie ucznia.
2. Ocenianie osiņgnięń edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości
i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikajņcych z podstawy programowej
i z realizowanych w szkole programów nauczania,
uwzględniajņcych tņ podstawę.
3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz
uczniów danej klasy stopnia respektowania przez
ucznia zasad współşycia społecznego i norm etycznych.
4. Ocenianie wewnņtrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiņgnięń
edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc w samodzielnym planowaniu przez
ucznia swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczanie rodzicom (opiekunom prawnym)
i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umoşliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
6) określenie poziomu ucznia i jego moşliwości
oraz wkładu pracy w proces zdobywania wiedzy i umiejętności,
7) bieşņce i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,
8) pobudzenie rozwoju ucznia, jego uzdolnień
i zainteresowań,
9) wdraşanie ucznia do systematycznej pracy,
samodzielności, samooceny i motywacji,
10) ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia,
11) okresowe podsumowanie wiedzy i umiejętności.
5. Ocenianie wewnņtrzszkolne obejmuje:
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiņzkowych
i dodatkowych zajęń edukacyjnych,
2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
3) ocenianie bieşņce i ustalanie śródrocznych
ocen klasyfikacyjnych z obowiņzkowych i dodatkowych zajęń edukacyjnych oraz śródrocznej
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i w formach przyjętych w danej szkole,

4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiņzkowych i dodatkowych
zajęń edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
6) uzyskania wyşszych niş przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
z obowiņzkowych i dodatkowych zajęń edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania
rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
§ 27. Formułowanie przez nauczycieli wymagań
edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów
i ich rodziców (opiekunów prawnych).
1. Nauczyciele na poczņtku kaşdego roku szkolnego informujņ uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiņzkowych i dodatkowych zajęń edukacyjnych, wynikajņcych z realizowanego przez siebie programu nauczania.
2. Nauczyciele na poczņtku kaşdego roku szkolnego informujņ uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach i trybie uzyskania wyşszej niş przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej
z obowiņzkowych i dodatkowych zajęń edukacyjnych.
3. Nauczyciele precyzujņ jasne i precyzyjne kryteria oceniania przedmiotowego i informujņ o nich
na poczņtku kaşdego roku szkolnego uczniów i ich
rodziców (opiekunów prawnych), określajņ równieş
i informujņ o sposobach dokonywania oceny.
4. O kryteriach i sposobach oceniania przedmiotowego mówiņ Przedmiotowe Systemy Oceniania,
przygotowane przez kaşdego uczņcego w oparciu
o postanowienia Wewnņtrzszkolnego Systemu Oceniania i Statutu Szkoły. Informowanie uczniów i rodziców o PSO jak równieş o postanowieniach WSO
odbywań się będzie poprzez ich szczegółowe zaprezentowanie na pierwszych zajęciach szkolnych
w nowym roku szkolnym dla klas pierwszych, drugich i trzecich oraz poinformowaniu rodziców
(prawnych opiekunów) o dostępności egzemplarzy
WSO i PSO w bibliotece szkolnej. Rodzice (prawni
opiekunowie) majņ obowiņzek zapoznania się z PSO
z wszystkich przedmiotów nauczania do dnia
20 paŝdziernika kaşdego roku szkolnego.
5. Nauczyciele przedmiotowi majņ obowiņzek
dostarczyń do biblioteki egzemplarze PSO w momencie rozpoczęcia pracy w Szkole. Egzemplarz
WSO jest dostępny w bibliotece.
6. Przed końcoworocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele sņ
obowiņzani poinformowań ucznia i jego rodziców
(opiekunów prawnych) o przewidywanych dla niego
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ocenach końcoworocznych (nie dotyczy ocen niedostatecznych i nagannych), w terminie nie póŝniejszym niş czternaście dni przed posiedzeniem Rady.
Informacje o proponowanych ocenach przekazuje
rodzicom (opiekunom prawnym) wychowawca klasy
w formie pisemnej na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu z rodzicami. Informację o zagroşeniu
ocenņ niedostatecznņ lub nagannņ z zachowania
wychowawca klasy przekazuje w formie pisemnej
rodzicom (prawnym opiekunom) w terminie nie
póŝniejszym niş miesiņc poprzedzajņcy klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej. W przypadku
klasyfikacji śródrocznej uczniowie sņ powiadamiani
o proponowanych ocenach klasyfikacji śródrocznej
w formie ustnej nie póŝniej niş na dwa tygodnie
przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, a ich rodzice (prawni opiekunowie) otrzymujņ pisemne powiadomienia o zagroşeniach ocenami
niedostatecznymi nie póŝniej niş na miesiņc przed
klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
7. Wychowawca klasy na poczņtku kaşdego roku
szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców
(prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz
kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach
i trybie uzyskania wyşszej niş przewidywana rocznej
oceny klasyfikacyjnej zachowania. Informacja taka
zostaje podana na pierwszym zebraniu z rodzicami
w danym roku szkolnym. Rodzice (prawni opiekunowie) którzy nie byli obecni na tym zebraniu obowiņzani sņ zapoznań się z postanowieniami o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyşszej
niş przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania dostępnymi w bibliotece szkolnej (w terminie do 20 paŝdziernika).
8. Rodzice (prawni opiekunowie), którzy do dnia
20 paŝdziernika nie wywiņzali się z obowiņzku zapoznania się z postanowieniami WSO i PSO nie majņ
prawa wnosiń zastrzeşeń odnośnie trybu ustalania
ocen.
§ 28. Skala i formy oceniania wiedzy i umiejętności uczniów przyjęte w Gimnazjum.
1. Przyjmuje się w Gimnazjum następujņcņ skalę
ocen:
„1” niedostateczny
„2” dopuszczajņcy
„3” dostateczny
„4” dobry
„5” bardzo dobry
„6” celujņcy

2. Oceny sņ jawne zarówno dla uczniów, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych). Sprawdzone
i ocenione prace kontrolne uczeń i jego rodzice
(opiekunowie prawni) otrzymujņ do wglņdu na warunkach określonych przez nauczycieli.
3. Na prośbę uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel winien uzasadniń wystawionņ przez siebie ocenę.
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4. Nauczyciel winien jest, na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub innej publicznej poradni specjalistycznej, dostosowań wymagania edukacyjne do indywidualnych
potrzeb ucznia, u którego stwierdzono trudności
w uczeniu się, w tym specyficzne trudności, uniemoşliwiajņce sprostanie tym wymaganiom.
5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i sztuki, naleşy w szczególności brań pod
uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiņzywaniu się z obowiņzków wynikajņcych ze specyfiki
tych zajęń.
6. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęń z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii
informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych
moşliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony
w tej opinii. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęń
z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”.
7. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
niepublicznej poradni specjalistycznej zwalnia
ucznia z wadņ słuchu lub z głębokņ dysleksjņ rozwojowņ z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie
moşe dotyczyń części lub całego okresu kształcenia
w danym typie szkoły.
8. W przypadku ucznia posiadajņcego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego moşe nastņpiń na podstawie tego orzeczenia. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony”.
9. We wszystkich klasach Szkoły obowiņzuje następujņca skala ocen i kryteria ich przyznawania:
1) Ocenę CELUJŅCY otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę znacznie wykraczajņcņ poza obowiņzujņcy program nauczania, samodzielnie
i twórczo rozwija swoje uzdolnienia, osiņga
sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych na szczeblu lokalnym, powiatu, województwa, kraju lub międzynarodowym;
2) Ocenę BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który
opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności
w trakcie całorocznej nauki, sprawnie posługuje
się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie
rozwiņzuje problemy teoretyczne i praktyczne,
potrafi zastosowań wiedzę do rozwiņzywania
problemów w nowych sytuacjach.
3) Ocenę DOBRY otrzymuje uczeń, który przyswoił
waşne elementy wiedzy i umiejętności, wykonuje lub rozwiņzuje typowe zadania teoretyczne
i praktyczne, umie zastosowań teorię w prakty-
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ce. Uczeń potrafi pracowań w grupie, wypowiada się logicznie. Przy pomocy nauczyciela
rozwiņzuje problemy wymagajņce twórczego
myślenia.
4) Ocenę DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który
zna podstawowe elementy wiedzy i umiejętności, rozwiņzuje problemy praktyczne i teoretyczne z pomocņ nauczyciela, umie skorzystań
z pomocy w rozwiņzywaniu problemów typowych.
5) Ocenę DOPUSZCZAJŅCY otrzymuje uczeń, który przyswoił jedynie te elementy wiedzy i umiejętności, które sņ niezbędne w kontynuowaniu
nauki na dalszym etapie edukacyjnym. Z pomocņ nauczyciela rozwiņzuje problemy o niewielkim stopniu trudności.
6) Ocenę NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń,
który nie opanował nawet w niewielkim stopniu wiadomości i umiejętności przewidzianych
programem nauczania, co uniemoşliwia kontynuowanie nauki na wyşszym stopniu edukacyjnym. Problemy o niewielkim stopniu trudności
stanowiņ dla ucznia barierę nie do przejścia,
nawet przy wydatnej pomocy nauczyciela lub
osób drugich.
§ 29. Ocenianie bieşņce wyników nauczania
1. Oceny bieşņce wystawiane sņ wedle kryteriów
i skali ustalonych w niniejszym statucie.
2. Osiņgnięcia ucznia (wiedza i umiejętności) notowane sņ w dzienniku lekcyjnym.
3. Poziom wiedzy, umiejętności i aktywności
ucznia oceniane sņ na podstawie:
1) Wypowiedzi ustnych ucznia.
2) Prac klasowych (testów, sprawdzianów).
3) Pisemnych wypowiedzi ucznia,
4) Ńwiczeń na lekcjach,

siņca od momentu powiadomienia ucznia o stopniu
uzyskanym z pracy klasowej.
6. Usprawiedliwiona nieobecnośń ucznia w terminie realizacji pracy klasowej lub inne usprawiedliwione okoliczności losowe powodujņ koniecznośń
wykonania pracy klasowej przez ucznia w póŝniejszym terminie, nie przekraczajņcym jednak czternastu dni od daty powrotu do szkoły.
7. Nieusprawiedliwiona nieobecnośń ucznia
podczas realizacji pracy klasowej traktowana jest na
równi z ocenņ niedostatecznņ.
8. Uczeń ma prawo do poprawienia niedostatecznej oceny czņstkowej tylko o wysokim znaczeniu
(wg PSO) na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotowego w Przedmiotowych Systemach
Oceniania.
§ 30. Ocenianie śródroczne i końcoworoczne poziomu wiedzy i umiejętności uczniów
1. Klasyfikację śródrocznņ uczniów przeprowadza się raz w ciņgu roku szkolnego. Ma ona na celu
podsumowanie osiņgnięń ucznia w pierwszym półroczu nauki w poszczególnych latach edukacji oraz
oceny zachowania. Dokładny termin ustalany jest
przez dyrektora szkoły. Za ustalenie śródrocznej
oceny z przedmiotu odpowiedzialny jest nauczyciel
prowadzņcy dane zajęcia w ocenianym okresie.
2. Klasyfikację końcoworocznņ przeprowadza się
po drugim półroczu nauki w poszczególnych latach
edukacji. Celem tej klasyfikacji jest podsumowanie
osiņgnięń ucznia w całym roku szkolnym, oraz oceny
zachowania w tym okresie. Termin klasyfikacji końcoworocznej ustala się w ostatnim tygodniu przed
feriami letnimi. Dokładny termin ustalany jest przez
dyrektora szkoły. Za ustalenie końcoworocznej oceny z przedmiotu odpowiedzialny jest nauczyciel
prowadzņcy dane zajęcia w ocenianym okresie.
3. Ocena śródroczna i końcoworoczna ustalana
jest wg skali:

5) Aktywności ucznia na lekcjach,

1) niedostateczny

6) Przygotowania ucznia do zajęń lekcyjnych,
w tym umiejętnośń korzystania z dodatkowych
ŝródeł.

2) dopuszczajņcy

7) Umiejętności pracy w grupie, w zaleşności od
specyfiki przedmiotu,
8) Prac domowych ucznia,
9) Prac nadobowiņzkowych.
4. Pisemne prace kontrolne obejmujņce znaczņcy
wycinek programu nauczania i przewidziane na czas
trwania co najmniej jednej godziny lekcyjnej zapowiadane sņ z wyprzedzeniem siedmiu dni przed ich
przeprowadzeniem. Nauczyciel obowiņzany jest
określiń szczegółowo treści i wymagania, jakie obowiņzywań będņ uczniów podczas realizacji tej formy
kontroli wiedzy i umiejętności.
5. Kaşdy uczeń ma prawo do poprawy oceny
niedostatecznej z pracy klasowej w terminie i na
warunkach ustalonych z nauczycielem przedmiotowym, w terminie nie przekraczajņcym jednego mie-
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3) dostateczny
4) dobry
5) bardzo dobry
6) celujņcy.
4. Kryteria klasyfikacji na podstawie ocen bieşņcych określa nauczyciel przedmiotowy w stworzonych przez siebie, w zgodzie z ustaleniami WSO,
PSO.
5. Jeśli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, şe poziom osiņgnięń edukacyjnych ucznia
uniemoşliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki
w klasie programowo wyşszej, szkoła powinna
w miarę moşliwości stworzyń uczniowi szansę uzupełnienia braków.
6. Uczeń jest klasyfikowany, jeśli został oceniony
z wszystkich przedmiotów i zajęń obowiņzkowych,
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z wyjņtkiem tych, z których został zwolniony decyzjņ
dyrektora szkoły.

9) aktywnośń i pracę na rzecz innych na terenie
szkoły i poza niņ

7. Uczeń moşe nie byń klasyfikowany z jednego
lub więcej przedmiotów, jeśli brak jest podstaw do
ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczajņcych połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia
w szkolnym planie nauczania.

10) postawę godnņ naśladowania dla społeczności
szkolnej.

8. Uczniowie laureaci ostatniego stopnia wojewódzkich konkursów przedmiotowych otrzymujņ
z danego przedmiotu celujņcņ ocenę klasyfikacyjnņ
końcoworocznņ, bez względu na inne oceny bieşņce
uzyskane z tego przedmiotu.
9. Oceny klasyfikacji śródrocznej i końcoworocznej zatwierdzane sņ na klasyfikacyjnym posiedzeniu
Rady Pedagogicznej na wniosek nauczycieli przedmiotowych.
10. Nauczyciele zobowiņzani sņ do wystawienia
przewidywanej oceny klasyfikacyjnej śródrocznej
i końcowej na czternaście dni przed posiedzeniem
klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej, lub w przypadku ocen niedostatecznych i nagannych z zachowania na miesiņc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady.
11. Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna
ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiņgnięń edukacyjnych
z zajęń edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego
programu edukacyjnego opracowanego dla niego
na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania
ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęń edukacyjnych i śródrocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania.
12. W klasach integracyjnych śródrocznņ i końcoworocznņ ocenę klasyfikacyjnņ z zajęń edukacyjnych dla uczniów posiadajņcych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel
prowadzņcy dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizujņcego kształcenie integracyjne.
§ 31. Ocena zachowania ucznia
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiņzywanie się z obowiņzków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności
szkolnej,
3) dbałośń o honor i tradycje szkoły,
4) o piękno mowy ojczystej,
5) dbałośń o bezpieczeństwo i zdrowie własne
oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza niņ,
7) okazywanie szacunku innym osobom,
8) twórcze rozwijanie własnych zainteresowań,

2. Oceny klasyfikacyjne z zajęń edukacyjnych nie
majņ wpływu na ocenę klasyfikacyjnņ zachowania.
3. Wychowawca klasy winien ustaliń propozycje
oceny z zachowania z samorzņdem klasowym
w oparciu o samoocenę uczniów na lekcji wychowawczej poprzedzajņcej posiedzenie rady pedagogicznej.
4. Ocena zachowania śródroczna i końcoworoczna ustalana jest przez wychowawców klas na
klasyfikacyjnych posiedzeniach rady pedagogicznej,
a propozycje tych ocen powinny byń wystawione
najpóŝniej na czternaście dni przed klasyfikacyjnym
posiedzeniem Rady Pedagogicznej i podane do wiadomości uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom). Nie dotyczy to propozycji oceny nagannej,
o której uczeń i jego rodzice winni dowiedzień się
w terminie nie póŝniejszym niş miesiņc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
5. Od wystawionej przewidywanej oceny z zachowania moşna się odwołań.
6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę na końcoworocznym posiedzeniu rady pedagogicznej jest ostateczna.
7. Ocena zachowania nie moşe mień wpływu na
stopnie z przedmiotu nauczania, promocję do klasy
programowo wyşszej i ukończenie szkoły.
8. Końcoworoczna ocena zachowania obejmuje
równieş ocenę zachowania w pierwszym semestrze
roku szkolnego.
9. Skala i kryteria przyznawania ocen zachowania w Szkole:
1) Ocenę WZOROWY otrzymuje uczeń, który nie
opuścił bez usprawiedliwienia ani jednej godziny lekcyjnej, a usprawiedliwienia opuszczonych
godzin następujņ do dwóch tygodni od powrotu ucznia na zajęcia szkolne, jest punktualny,
nie spóŝnia się na lekcje. W nauce osiņga wyniki odpowiadajņce jego moşliwościom intelektualnym, zawsze jest przygotowany do zajęń
lekcyjnych. Bierze udział i zajmuje czołowe
miejsca w konkursach przedmiotowych i sportowych. Terminowo i rzetelnie rozlicza się ze
zobowiņzań na rzecz klasy i szkoły (terminowo
oddaje ksiņşki do biblioteki, rzetelnie wypełnia
funkcje dyşurnego, itd…). Wywiera pozytywny
wpływ na innych uczniów w klasie, jest uczciwy, koleşeński, bezinteresowny, pomaga potrzebujņcym w nauce, staje w obronie poszkodowanych, w stosunku do nauczycieli i innych
pracowników szkoły oraz kolegów cechuje go
taktowne zachowanie i kultura językowa. Dba
o ochronę środowiska naturalnego, szanuje
cudze mienie, angaşuje się w şycie szkoły poprzez udział w kółkach zainteresowań, w samorzņdzie klasowym, w samorzņdzie szkolnym,
przygotowuje imprezy i uroczystości szkolne,
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z własnej inicjatywy podejmuje się pracy na
rzecz innych. Dba o higienę osobistņ, o zdrowie
własne i innych, przestrzega zasad BHP. Twórczo rozwija swe zainteresowania, swņ aktywnościņ i zaangaşowaniem stanowi wzór dla naśladowania dla kolegów i koleşanek, inwestuje
czas i energię w wszechstronny rozwój własny
i innych. Ocenę śródrocznņ i końcoworocznņ
wzorowņ z zachowania moşe otrzymań uczeń,
który nie ma na swoim koncie şadnej nieusprawiedliwionej nieobecności i şadnego nieusprawiedliwionego spóŝnienia w danym półroczu.
2) Ocenę BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który
wyróşnia się pracowitościņ; i pilnościņ, systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne i doskonali swojņ wiedzę oraz umiejętności. Osiņga
rezultaty nauczania na miarę swoich moşliwości, swoje nieobecności i spóŝnienia usprawiedliwia na bieşņco zgodnie z obowiņzujņcymi
w szkole zasadami. Jest obowiņzkowy, samodzielny, szanuje własnośń osobistņ i społecznņ.
Potrafi zachowań się kulturalnie i honorowo
w kaşdej sytuacji, jest koleşeński w stosunku do
innych uczniów, w stosunku do nauczycieli
i innych pracowników szkoły jest şyczliwy. Bierze udział w zajęciach pozalekcyjnych, pomaga
przy organizacji imprez i uroczystości szkolnych. Dba o higienę osobistņ i czystośń w swoim otoczeniu, przestrzega zasad BHP. Twórczo
rozwija swoje zainteresowania, stara się mień
pozytywny wpływ na kolegów i koleşanki, wyróşnia się na tle innych uczniów. Ocenę śródrocznņ i końcoworocznņ bardzo dobrņ z zachowania moşe otrzymań uczeń, który nie ma na
swoim koncie şadnej nieusprawiedliwionej
nieobecności i co najwyşej trzy nieusprawiedliwione spóŝnienia w danym półroczu.
3) Ocenę DOBRY otrzymuje uczeń, który przestrzega obowiņzków ucznia zapisanych w statucie szkoły, stara się dobrze wykonywań
wszystkie obowiņzki szkolne. Na lekcjach jest
ambitny, pilny, obowiņzkowy, wyróşnia się dobrņ frekwencja, a nieobecności i spóŝnienia
usprawiedliwia na bieşņco. Bardzo rzadko zdarza mu się byń upomnianym w kontekście swojego zachowania na lekcjach i po ich zakończeniu, na zwróconņ mu uwagę przez nauczyciela
podczas jego negatywnego zachowania reaguje poprawņ. Jest koleşeński, bezinteresowny
i opiekuńczy, jest tolerancyjny, szanuje godnośń drugiego człowieka. Osiņga rezultaty nauczania na miarę swoich moşliwości. Stara się
aktywnie uczestniczyń w şyciu kulturalnym,
społecznym klasy i szkoły. Dba o swoje zdrowie
i higienę osobistņ, szanuje cudzņ własnośń, dba
o ochronę środowiska naturalnego. Ocenę
śródrocznņ i końcoworocznņ dobrņ z zachowania moşe otrzymań uczeń, który ma na swoim
koncie co najwyşej siedem nieusprawiedliwionych nieobecności i co najwyşej siedem nieusprawiedliwionych spóŝnień w danym półroczu.
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4) Ocenę POPRAWNY otrzymuje uczeń, który stara się przestrzegań ustaleń władz szkolnych,
nauczycieli, samorzņdu szkolnego i klasowego,
jego kultura osobista i zachowanie nie wzbudzajņ większych zastrzeşeń. Cechuje go koleşeńskośń, ale często jest niesumienny, nieobowiņzkowy i leniwy. Spóŝnia się na zajęcia
szkolne, opuszcza je, ale stara się opuszczone
godziny na bieşņco usprawiedliwiań. Tylko
w nieznacznym stopniu angaşuje się w şycie
kulturalne i społeczne szkoły i klasy, do uczestnictwa w imprezach szkolnych i wielu innych
zadaniach trzeba go namawiań, uczestniczy
w nich niechętnie. Zdarza się, şe nie stosuje się
do zaleceń wychowawcy i innych pracowników
szkoły. Jego higiena osobista i dbałośń o zdrowie swoje i innych budzi niekiedy zastrzeşenia.
Szanuje cudzņ własnośń, a wyrzņdzone nieumyślnie szkody naprawia z własnej inicjatywy.
Ocenę śródrocznņ i końcoworocznņ poprawnņ
z zachowania moşe otrzymań uczeń, który ma
na swoim koncie co najwyşej czternaście nieusprawiedliwionych nieobecności i co najwyşej
czternaście nieusprawiedliwionych spóŝnień
w danym półroczu.
5) Ocenę NIEODPOWIEDNI otrzymuje uczeń, który
wykazuje lekcewaşņcy stosunek do obowiņzków szkolnych, nie szanuje nauczycieli i innych
pracowników szkoły. Utrudnia prowadzenie
lekcji, przeszkadza nauczycielom, kolegom i koleşankom w wykonywaniu szkolnych powinności, pomimo zwracanej mu uwagi popełnia te
same lub podobne wykroczenia (nie reaguje na
słowne i pisemne upomnienia). Nie umie zachowań się şyczliwie wobec swoich rówieśników i osób starszych. Nie uczestniczy w şyciu
społecznym szkoły i klasy. Często spóŝnia się
bņdŝ opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia. Wulgarnie odnosi się do rówieśników,
i innych osób, swoim zachowaniem świadomie
demoralizuje otoczenie dopuszczajņc się zachowań niezgodnych z przyjętņ norma postępowania. Jest agresywny, złośliwy, nieuczciwy,
stosuje przemoc, niszczy sprzęt szkolny lub cudzņ własnośń. Zdarza mu się paliń papierosy,
piń alkohol. Wymaga ciņgłej kontroli ze strony
wychowawcy i innych nauczycieli. Nie dba
o swoja higienę osobistņ i swoje zdrowie. Swoim zachowaniem wpływa destrukcyjnie na zaangaşowanie społeczne innych. Ocenę śródrocznņ i końcoworocznņ nieodpowiedniņ z zachowania moşe otrzymań uczeń, który ma na
swoim koncie co najwyşej dwadzieścia jeden
nieusprawiedliwionych nieobecności i co najwyşej dwadzieścia jeden nieusprawiedliwionych spóŝnień w danym półroczu.
6) Ocenę NAGANNY otrzymuje uczeń, który notorycznie lekcewaşy obowiņzki uczniowskie i nie
wykazuje woli ich wypełniania. Ignoruje uwagi
oraz polecenia wychowawcy i nauczycieli, powierzone mu zadania wykonuje pod przymusem. Często spóŝnia się na zajęcia, opuszcza je
bez usprawiedliwienia. Swoim zachowaniem
stwarza zagroşenie dla innych. Na upomnienia
ze strony nauczyciela na temat złego postępo-
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wania i zachowania nie reaguje (bņdŝ reaguje
arogancjņ) i nie wykazuje woli poprawy. Swoim
zachowaniem wpływa destrukcyjnie na innych
uczniów. Nie dba o swoje zdrowie i higienę
osobista, pali papierosy, pije alkohol, uşywa
narkotyków i namawia innych do ich uşywania.
Dopuszcza się czynów karalnych oraz namawia
lub przymusza innych do przestępstw. W stosunku do swoich kolegów, koleşanek i innych
osób jest agresywny, wulgarny i brutalny, nie
szanuje godności innych ludzi, stosuje przemoc. Nie szanuje cudzej własności, wymaga
ustawicznej kontroli ze strony nauczycieli i wychowawcy. Ocenę śródrocznņ i końcoworocznņ
nagannņ z zachowania moşe otrzymań uczeń,
który ma na swoim koncie ponad dwadzieścia
jeden nieusprawiedliwionych nieobecności lub
nieusprawiedliwionych spóŝnień w danym półroczu.
§ 32. Warunki uzyskania przez ucznia Gimnazjum
oceny końcoworocznej wyşszej niş przewidywana
1. Uczeń moşe starań się o uzyskanie tylko o jeden stopień wyşszej oceny końcoworocznej niş oceny przewidywanej.
2. Uczeń moşe starań się o uzyskanie oceny końcoworocznej lepszej niş przewidywana tylko o jeden
stopień wyşszej niş ocena śródroczna.
3. Uczeń moşe uzyskań wyşszņ niş przewidywanņ ocenę końcoworocznņ tylko w przypadku, gdy
średnia ocen czņstkowych (ustalona według PSO)
jest przynajmniej o 0,5 większa niş ocena proponowana.
4. Uczeń moşe uzyskań ocenę końcoworoczna
wyşszņ niş przewidywana tylko w przypadku, gdy
średnia ocen czņstkowych (ustalona według PSO)
pierwszego półrocza i średnia cen czņstkowych
(ustalona według PSO) z drugiego półrocza jest
wyşsza niş przewidywana ocena końcoworoczna.
5. Uczeń spełniajņcy warunki uzyskania oceny
końcoworocznej wyşszej niş przewidywana musi
złoşyń wniosek o zmianę oceny do tygodnia od czasu wystawienia przez nauczyciela oceny przewidywanej.
6. Dyrektor szkoły po sprawdzeniu wniosku powołuje komisję egzaminacyjna, w której skład
wchodzi: nauczyciel przedmiotowy, nauczyciel
przedmiotu pokrewnego oraz dyrektor lub osoba
przez niego powołana.
7. Egzamin obejmuje treści nauczania zgodne
z programem nauczania w klasie, do której uczeń
uczęszcza.
8. Egzamin odbywa się przynajmniej tydzień
przed planowanym klasyfikacyjnym posiedzeniem
rady pedagogicznej.
9. Egzamin jest dostosowany do poziomu wymagań na danņ ocenę określonego przez PSO.
10. Wynik egzaminu zostaje ogłoszony zaraz po
jego zakończeniu.
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11. Wynik egzaminu nie podlega odwołaniu.
W przypadku oceny niedostatecznej uczeń moşe
złoşyń prośbę o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego.
§ 33. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów poprawkowych
1. Ustalona przez nauczyciela klasyfikacyjna
ocena niedostateczna końcoworoczna moşe byń
zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego. Zasada ta nie dotyczy oceny końcoworocznej
w klasie trzeciej.
2. Egzamin poprawkowy uczeń moşe zdawań
z jednego przedmiotu. W wyjņtkowych przypadkach
rada pedagogiczna moşe wyraziń zgodę na egzamin
poprawkowy z dwóch zajęń edukacyjnych. Zgodę na
egzamin poprawkowy z dwóch zajęń edukacyjnych
wyraşa Rada Pedagogiczna w głosowaniu zwykłņ
większościņ głosów, majņc na uwadze moşliwości
uzupełnienia przez ucznia wiadomości i umiejętności z tych zajęń w czasie poprzedzajņcym egzamin
poprawkowy.
3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjņtkiem egzaminu z sztuki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mień przede wszystkim formę zadań
praktycznych.
4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza
dyrektor szkoły, przy czym termin ten powinien
przypadań w tygodniu poprzedzajņcym rozpoczęcie
roku szkolnego.
5. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na
pisemnņ prośbę rodziców ucznia (opiekunów prawnych). Termin wpłynięcia prośby powinien nie przekraczań trzech dni od momentu powiadomienia
ucznia o wystawionej ocenie klasyfikacyjnej.
6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzņ:
1) Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujņcy
w szkole stanowisko kierownicze jako przewodniczņcy komisji,
2) Nauczyciel prowadzņcy dane zajęcia edukacyjne jako egzaminujņcy,
3) Nauczyciel prowadzņcy takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
7. Bez prawa głosu w egzaminie poprawkowym
mogņ uczestniczyń:
1) Przedstawiciel Rady Rodziców (na wniosek rodziców lub opiekunów ucznia),
2) Doradca metodyczny (na wniosek egzaminujņcego),
3) Wychowawca klasy.
8 Nauczyciel egzaminujņcy moşe zostań zastņpiony w pracach komisji na własnņ prośbę lub
w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach
Dyrektor szkoły powołuje wówczas jako osobę egzaminujņcņ innego nauczyciela prowadzņcego takie
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same zajęcia edukacyjne Powołanie nauczyciela
z innej placówki szkolnej nastņpiń musi w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.. Brak treści
9. Pytania egzaminacyjne lub propozycje ńwiczeń i zajęń praktycznych do wykonania na egzaminie przedstawia nauczyciel egzaminujņcy, a zatwierdza przewodniczņcy komisji w porozumieniu
z członkiem komisji.
10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporzņdza się protokół zawierajņcy:
1) Skład komisji,
2) Termin egzaminu,
3) Pytania egzaminacyjne,
4) Wynik egzaminu,
5) Ocenę ustalonņ przez komisję,
6) Pracę pisemnņ ucznia (jako załņcznik),
7) Zwięzłņ informację o ustnych odpowiedziach
ucznia (jako załņcznik).
11. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn
losowych nie przystņpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, moşe przystņpiń do
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora.
12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyşszej i powtarza klasę, z zastrzeşeniem pkt. 13.
13. Uwzględniajņc moşliwości edukacyjne ucznia
szkoły podstawowej i gimnazjum, rada pedagogiczna moşe jeden raz w ciņgu danego etapu edukacyjnego promowań do klasy programowo wyşszej
ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego
z jednych obowiņzkowych zajęń edukacyjnych, pod
warunkiem, şe te obowiņzkowe zajęcia edukacyjne
sņ, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyşszej.
14. Wynik egzaminu poprawkowego jest ostateczny, od stopnia ustalonego w wyniku egzaminu
poprawkowego nie przysługuje odwołanie.
§ 34. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.
1. Uczeń moşe nie byń klasyfikowany z jednego,
kilku lub wszystkich zajęń edukacyjnych, jeşeli brak
jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczajņcej
połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moşe zdawań egzamin klasyfikacyjny.
3. Na prośbę ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na
prośbę jego rodziców (opiekunów prawnych) rada
pedagogiczna moşe wyraziń zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
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4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje równieş uczeń
realizujņcy na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauczania oraz uczeń
spełniajņcy obowiņzek szkolny lub obowiņzek nauki
poza szkołņ (nie obejmuje obowiņzkowych zajęń
edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęń edukacyjnych oraz oceny z zachowania).
5. Egzamin klasyfikacyjny przysługuje uczniowi
ubiegajņcemu się o przyjęcie do klasy bezpośrednio
wyşszej niş wynika to z ostatniego świadectwa
szkolnego ucznia.
6. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjņtkiem egzaminu z sztuki, informatyki, techniki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mień przede wszystkim formę zadań praktycznych.
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza
dyrektor szkoły w porozumieniu z uczniem i jego
rodzicami (opiekunami prawnymi), przy czym termin ten powinien przypadań w ostatnim tygodniu
poprzedzajņcym
rozpoczęcie
roku
szkolnego
(w przypadku braku klasyfikacji końcoworocznej),
lub w ciņgu miesiņca od zakończenia pierwszego
półrocza (w przypadku braku klasyfikacji śródrocznej).
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na
pisemnņ prośbę rodziców ucznia (opiekunów prawnych). Termin wpłynięcia prośby powinien, w przypadku ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności, nie przekraczań trzech dni od momentu
powiadomienia ucznia o braku podstaw klasyfikacji.
W przypadku indywidualnego toku nauczania termin
ten moşe byń dowolny, ale nie moşe byń póŝniejszy
niş dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja
powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji
wchodzņ (nie dotyczy uczniów zdajņcych egzamin
klasyfikacyjny z powodu wypełniania obowiņzku
szkolnego poza Szkołņ):
1) Nauczyciel prowadzņcy dane zajęcia edukacyjne, lub nauczyciel odpowiedniego przedmiotu
wyznaczony przez dyrektora szkoły jako egzaminujņcy,
2) Nauczyciel prowadzņcy takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne jako członek komisji.
10. W przypadku uczniów wypełniajņcych obowiņzek szkolny poza Szkołņ w komisji powinni znaleŝń się:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujņcy w tej
szkole inne stanowisko kierownicze – jako
przewodniczņcy komisji,
2) Nauczyciele zajęń edukacyjnych określonych
w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej
klasy.
11. Bez prawa głosu w egzaminie klasyfikacyjnym mogņ uczestniczyń rodzice ucznia lub jego
prawni opiekunowie.
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12. Pytania egzaminacyjne lub propozycje ńwiczeń i zajęń praktycznych do wykonania na egzaminie przedstawia nauczyciel egzaminujņcy.
13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporzņdza się protokół zawierajņcy:
1) Skład komisji,
2) Termin egzaminu,
3) Pytania egzaminacyjne,
4) Wynik egzaminu,
5) Ocenę ustalonņ przez komisję,
6) Pracę pisemnņ ucznia (jako załņcznik),
7) Zwięzłņ informację o ustnych odpowiedziach
ucznia (jako załņcznik).
14. Uczeń, który z usprawiedliwionych przyczyn
losowych nie przystņpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, moşe przystņpiń do
niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez
dyrektora.
15. Ocena ustalona na egzaminie klasyfikacyjnym jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie (z wyjņtkiem odwołania ze względu uchybień
formalnych przy wystawianiu oceny).
16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana
w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna
końcoworoczna ocena klasyfikacyjna z zajęń edukacyjnych moşe byń zmieniona w wyniku egzaminu
poprawkowego.
17. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna
ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna
(z wyjņtkiem odwołania ze względu uchybień formalnych przy wystawianiu oceny, o których mowa
w § 35).
§ 35. Warunki i tryb przeprowadzania egzaminu
komisyjnego ustalonego na podstawie uzasadnionych zastrzeşeń, co do zgodności wystawionej oceny z przepisami prawa dotyczņcymi trybu jej ustalania.
1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
mogņ zgłosiń zastrzeşenia do dyrektora szkoły, jeşeli
uznajņ, şe końcoworoczna ocena klasyfikacyjna
z zajęń edukacyjnych lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczņcymi trybu ustalania tej
oceny. Zastrzeşenia mogņ byń zgłoszone w terminie
do 7 dni po zakończeniu zajęń dydaktyczno – wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, şe końcoworoczna
ocena klasyfikacyjna z zajęń edukacyjnych lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczņcymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która
1) w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęń edukacyjnych - przeprowadza
sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia,
w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala końco-
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edukacyjnych,

2) w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala rocznņ ocenę klasyfikacyjnņ zachowania w drodze głosowania
zwykłņ większościņ głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczņcego komisji.
3. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem
i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzņ:
1) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęń edukacyjnych:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujņcy
w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczņcy komisji,
b) nauczyciel prowadzņcy dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły
tego samego typu, prowadzņcy takie same
zajęcia edukacyjne
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujņcy
w tej szkole inne stanowisko kierownicze –
jako przewodniczņcy komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel
prowadzņcy zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog lub psycholog,
e) przedstawiciel samorzņdu uczniowskiego,
f)

przedstawiciel rady rodziców.

5. Nauczyciel w komisji (nauczyciel prowadzņcy
dane zajęcia edukacyjne), moşe byń zwolniony
z udziału w pracy komisji na własnņ prośbę lub
w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego
nauczyciela prowadzņcego takie same zajęcia edukacyjne, z tym şe powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu
z dyrektorem tej szkoły.
6. Ustalona przez komisję końcoworoczna ocena
klasyfikacyjna z zajęń edukacyjnych oraz końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie moşe
byń nişsza od ustalonej. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjņtkiem niedostatecznej końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęń edukacyjnych, która moşe byń zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
7. Z prac komisji sporzņdza się protokół zawierajņcy w szczególności:
1) w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęń edukacyjnych:
a) skład komisji,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 8536 –

b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzajņce,
d) wynik sprawdzianu oraz ustalonņ ocenę
2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania
d) ustalonņ ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
8. Protokół stanowi załņcznik do arkusza ocen
ucznia.
9. Do protokołu, dołņcza się pisemne prace
ucznia i zwięzłņ informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych
nie przystņpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, moşe przystņpiń do niego w dodatkowym
terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

Poz. 1765

nym i znacznym) oraz przystņpił do Egzaminu Gimnazjalnego.
6. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyşszej Rada Pedagogiczna, uwzględniajņc specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w klasie programowo najwyşszej gimnazjum
uzyskał z obowiņzkowych zajęń edukacyjnych średniņ ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrņ ocenę zachowania i przystņpił do Egzaminu
Gimnazjalnego kończy szkołę z wyróşnieniem.
8. Warunki i sposób przeprowadzania końcowego Egzaminu Gimnazjalnego regulujņ odrębne
przepisy.
9. Świadectwa ukończenia poszczególnych klas
oraz świadectwo ukończenia wydaje Szkoła, którņ
uczeń ukończył.
Rozdział 8
ZASADY REKRUTACJI

11. Przepisy z § 35.10 stosuje się odpowiednio
w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej
z zajęń edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu
poprawkowego, z tym şe termin do zgłoszenia zastrzeşeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena
ustalona przez komisję jest ostateczna.

1) ukończenie szkoły podstawowej z ocenņ z zachowania co najmniej dobrņ.

§ 36. Warunki promocji ucznia do klasy programowo wyşszej oraz warunki ukończenia Gimnazjum.

3) przystņpienie do testu badajņcego predyspozycje do nauki języków obcych,

1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyşszej, jeśli ze wszystkich obowiņzkowych
zajęń edukacyjnych, określonych w szkolnym planie
nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyşsze od stopnia niedostatecznego.

4) złoşenie podania wraz z wymaganymi dokumentami.

2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej
uzyskał z obowiņzkowych zajęń edukacyjnych średniņ ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo
dobrņ ocenę zachowania, otrzymuje promocję do
klasy programowo wyşszej z wyróşnieniem.
3. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do
klasy programowo wyşszej, uwzględniajņc specyfikę
kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami
(prawnymi opiekunami).
4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo
wyşszej i w kolejnym roku szkolnym powtarza klasę.
5. Uczeń kończy Szkołę jeşeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którņ składajņ się końcoworoczne
oceny klasyfikacyjne z obowiņzkowych zajęń edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyşszej
oraz końcoworoczne oceny klasyfikacyjne z obowiņzkowych zajęń edukacyjnych, których realizacja
zakończyła się w klasach programowo nişszych
w gimnazjum, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyşsze
od oceny niedostatecznej (nie dotyczy uczniów
o orzeczonym upośledzeniu w stopniu umiarkowa-

§ 37. 1. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest:

2) ukończenie szkoły podstawowej z ocenņ z języka obcego co najmniej dobrņ.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły majņ
uczniowie, którzy sņ laureatami Wojewódzkiego
Konkursu Humanistycznego lub Matematyczno –
Przyrodniczego dla Szkół Podstawowych, po spełnieniu warunków z § 37.1, punkt 1.
3. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy
planowanņ liczbę uczniów na dany rok szkolny,
o przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów
rekrutacyjnych, o których mowa w § 38
4. Terminy dotyczņce rekrutacji, w tym terminy
ustalane przez dyrektora na dzień………:
1) składania podań,
2) testu badajņcego predyspozycje do nauki języków obcych,
3) ogłoszenia wyników
§ 38. Punkty rekrutacyjne.
1. Uczeń starajņcy się o przyjęcie do Szkoły moşe uzyskań maksymalnie 95 punków.
2. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo
w przyjęciu do szkoły majņ kolejno:
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1) sieroty, osoby przebywajņce w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) kandydaci z większņ liczbę punktów uzyskanych
w teście uzdolnień i predyspozycji do nauki języków obcych.
3.

Punkty przyznaje się za:

1) egzamin po szkole podstawowej – max. 40
punktów,

OCENA
celujņcy
bardzo dobry
dobry
dostateczny

Poz. 1765

2) test predyspozycji językowych – max . 40 punktów,
3) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia
szkoły podstawowej z następujņcych 3 przedmiotów (max. 30 punktów):
język polski
matematyka
język obcy.

Punkty za przedmiot
17
15
10
3

4) zachowanie (max 3 punkty):
Ocena
wzorowe
bardzo dobre
5) uzyskanie świadectwa z wyróşnieniem - 5 punktów.
6) Otrzymanie tytułu laureata w wojewódzkim
konkursie przedmiotowym.
Rozdział 9

Punkty
5
3
5. Regulaminy organów Gimnazjum powinny
byń uchwalone w ciņgu jednego miesiņca od ich
powołania i muszņ pozostań w zgodzie za Statutem
Gimnazjum oraz innymi obowiņzujņcymi przepisami.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 40. 1. Szkoła uşywa pieczęci urzędowych
zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 39. 1. Statut Gimnazjum moşe byń zmieniony
w całości lub w części.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami.

2. Postępowanie w sprawie zmiany Statutu
wszczyna się na wniosek organu szkoły.

§ 41. Szkoła moşe posiadań własny sztandar,
godło oraz ceremoniał.

3. W przypadku zmiany przepisów prawa wniosek w sprawie dostosowania regulacji ustawowych
składa z urzędu Dyrektor Gimnazjum.

§ 42. Zasady gospodarki finansowej Szkoły określajņ odrębne przepisy.

4. Dyrektor Gimnazjum umoşliwia zapoznanie
się ze Statutem wszystkich członków społeczności
szkolnej, w tym kaşdorazowo nowo przyjętych
uczniów klas pierwszych.

765

§ 43. Statut wchodzi w şycie z dniem 1 września
2011r.
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UCHWAŁA NR 371/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 27 lipca 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. 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 póŝn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem uchwały Rady Gminy Górzyca
Nr X.50.2011 z dnia 30 czerwca 2011 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu
i zakresu kontroli ich wykorzystania dla szkół niepublicznych prowadzonych na terenie gminy Górzyca
przez podmioty nie naleşņce do sektora finansów
publicznych stwierdza:
niewaşnośń § 5 ust. 3 badanej uchwały o treści cyt. „dotacja za miesiņce wakacyjne przekazywana jest na podstawie liczby uczniów
wykazanej
w
informacji
miesięcznej
w czerwcu” 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. 90 ust. 3c i ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572),
niewaşnośń § 6 zdanie pierwsze badanej
uchwały o treści cyt. „do czasu określenia
wysokości dotacji na jednego ucznia
w danym roku budşetowym, obowiņzuje wysokośń dotacji ustalona w poprzednim roku
budşetowym” jako naruszajņcego dyspozycję art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r.
Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)
w zw. z art. 90 ust. 2a, ust. 2b, 2d, ust. 3
i ust. 3c w zw. z art. 131, art. 239 i art. 251
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240).
niewaşnośń § 8 ust. 1 pkt 3 badanej uchwały
o treści cyt. „w przypadku likwidacji szkoły
lub przedszkola zwrotu niewykorzystanej dotacji naleşy dokonań w terminie 15 dni od zakończenia działalności” jako naruszajņcego
art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych w zw.
z art. 253 ustawy o finansach publicznych.
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała została doręczona tut. Izbie
w dniu 11 lipca 2011 roku. Oceniajņc zgodnośń badanej uchwały z przepisami prawa Kolegium Izby
stwierdziło, şe w § 5 ust. 3 badanej uchwały zawarto
następujņcy zapis cyt. „dotacja za miesiņce waka-

cyjne przekazywana jest na podstawie liczby
uczniów wykazanej w informacji miesięcznej
w czerwcu”. Tak ustanowiona w uchwale reguła
przekazywania dotacji narusza w ocenie Kolegium
Izby dyspozycję art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.),
w zw. z art. 90 ust. 3c ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572). Zgodnie z art. 7 ustawy Konstytucja RP
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 których stanowi art. 87 ustawy
Konstytucja RP. Analizujņc przepisy ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572), trzeba zwróciń szczególnņ uwagę
na dyspozycję art. 90, który nie wprowadza innych
reguł przekazywania dotacji za miesiņce wakacyjne
dla szkół i przedszkoli niepublicznych, a ponadto
brak jest w treści art. 90 ustawy o systemie oświaty
upowaşniania do przekazywania dotacji za miesiņce
wakacyjne na podstawie informacji miesięcznej
z czerwca chońby z tego powodu, şe w okresie wakacji obowiņzek szkolny nie jest realizowany i informacja z miesiņca czerwca stanowi jedynie odzwierciedlenie liczby uczniów lub wychowanków za ten
konkretny miesiņc. Ponadto zgodnie z dyspozycjņ
art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty dotacje,
o których mowa w art. 90 ust. 1a do 3a sņ przekazywane w 12 częściach w termie do ostatniego dnia
miesiņca na rachunek szkoły lub placówki. Orzecznictwo ukształtowane w tym zakresie wskazuje na
zakres upowaşnienia ustawowego dla organu stanowiņcego gminy wynikajņcy z art. 90 ust. 4 ustawy
o systemie oświaty w zwiņzku z art. 90 ust. 3c tej
ustawy. Między innymi Wojewódzki Sņd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 24 lutego
2010r. o sygnaturze ISA Bk/ 560/09 wskazał, şe cyt.
„w przepisie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty, ustawodawca przekazał organom stanowiņcym
jednostek samorzņdu terytorialnego kompetencję
do ustalenia trybu udzielania i rozliczania m.in. dotacji, o których mowa w art. 90 ust. 3 tej ustawy oraz
trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniajņc w szczególności podstawę
obliczania dotacji, zakres danych, które powinny byń
zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, oraz termin i sposób rozliczenia dotacji. Z przywołanej regulacji prawnej wynika, şe organy jednostek samorzņdu terytorialnego
upowaşnione zostały jedynie do uszczegóławiania
zasad przyznawania dotacji, poprzez określanie
w sposób techniczny przekazywania i rozliczania
dotacji. Natomiast uchwała nie moşe modyfikowań
ustawowych zasad udzielania tych dotacji, w tym
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zasady przyznawania dotacji na kaşdego ucznia”.
Zatem w ocenie sņdu spadek ilości uczniów w trakcie roku budşetowego, wiņşe się z koniecznościņ
zwrotu nadmiernie pobranej dotacji. Nie moşna
zatem doprowadzań do sytuacji gdzie uchwała organu stanowiņcego prowadzi swoimi regulacjami
do modyfikacji zasad przekazywania dotacji z pominięciem rzeczywistej liczby uczniów. Jeşeli natomiast organ dotujņcy w okresie wakacji nie ma informacji o rzeczywistej liczbie uczniów, czy wychowanków bņdŝ placówka nie realizuje swoich zadań
z uwagi na przerwę wakacyjnņ to zgodnie z poglņdami wyraşonymi przez orzecznictwo w tym względzie między innymi w wyroku Wojewódzkiego Sņdu
Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 lutego
2006r. czy teş w wyroku Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 lutego 2009
(I SA/Kr 1106/08) wskazano, şe brak informacji
o liczbie uczniów za dany miesiņc nie zwalnia organu dotujņcego z obowiņzku przekazania dotacji
w myśl art. 90 ust. 3c tej ustawy, jednak organ dotujņcy ma w tym przypadku oprzeń się na planowanej
liczbie uczniów lub wychowanków wskazanej we
wniosku podmiotu prowadzņcego składanym do
30 września roku poprzedzajņcego roku udzielenia
dotacji, nawet gdyby w ocenie sadów administracyjnych w takich przypadkach dotacja została pobrana za te miesiņce w nadmiernej wysokości bo
faktyczna liczba uczniów czy wychowanków była
mniejsza to podlegała będzie ona zwrotowi na ogólnych zasadach wynikajņcych z ustawy o finansach
publicznych (vide art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240).

pierwsze badanej uchwały nie precyzuje kiedy nastņpi określenie (w domyśle prawidłowej wysokości)
dotacji na jednego ucznia. Ponadto z § 6 zdanie
pierwsze badanej uchwały, nie wynika równieş czy
ta sama reguła zastosowanie znajdzie do wychowanków przedszkoli.

Dokonana przez Kolegium Izby kontrola legalności
badanej uchwały Rady Gminy Górzyca wykazała
ponadto, şe w § 6 zdanie pierwsze badanej uchwały
zawarto zapis o treści cyt: „do czasu określenia wysokości dotacji na jednego ucznia w danym roku
budşetowym, obowiņzuje wysokośń dotacji ustalona
w poprzednim roku budşetowym”. Powyşszy zapis
w ocenie Kolegium Izby narusza dyspozycję art. 7
ustawy Konstytucja RP, zgodnie z którym organy
władzy publicznej działajņ na podstawie i w granicach prawa, a więc podejmowań mogņ jedynie takie
działania do jakich majņ wyraŝne upowaşnienie
w przepisach prawa powszechnie obowiņzujņcego.
Przyjęcie w § 6 zdanie pierwsze badanej uchwały, ze
do czasu określenia dotacji na jednego ucznia obowiņzuje wysokośń dotacji ustalona w poprzednim
roku budşetowym nie znajduje umocowania na
gruncie przepisów prawa powszechnie obowiņzujņcego w tym art. 90 ustawy o systemie oświaty, który
nie wskazuje takiego sposobu obliczenia wysokości
dotacji. Ponadto § 6 uchwały w cytowanym wyşej
brzmieniu prowadzi do naruszenia art. 90 ust. 3c
ustawy o systemie oświaty, gdyş wobec takiego
brzmienia nie wiadomym jest dla beneficjenta dotacji czy dotacja za miesiņc styczeń zostanie przekazana do ostatniego dnia miesiņca bowiem § 6 zdanie

Wskazań naleşy równieş şe zapis zawarty w § 6 zdanie pierwsze badanej uchwały narusza dyspozycję
art. 90 ust. 2 a, art. 90 ust. 2b, ust. 2d i art. 90 ust. 3
ustawy o systemie oświaty, bowiem şadne z tych
przepisów określajņc zasady ustalania wysokości
dotacji na jednego ucznia czy wychowanka nie odnosi się do zeszłorocznych wydatków budşetu jednostki samorzņdu terytorialnego ponoszonych na
szkoły czy przedszkola niepubliczne. Co więcej reguła ustalona w § 6 zdanie pierwsze badanej uchwały
narusza dyspozycję art. 239 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którym uchwałę budşetowņ organ stanowiņcy jednostki samorzņdu terytorialnego
podejmuje przed rozpoczęciem roku budşetowego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie
póŝniej niş do dnia 31 stycznia roku budşetowego.
Zatem w oparciu o wniosek osoby prowadzņcej niepublicznņ szkołę lub przedszkole składany do
30 września roku poprzedzajņcego rok budşetowy
znana jest organowi dotujņcemu w momencie rozpoczęcia roku budşetowego planowana liczba
uczniów czy wychowanków oraz znana jest planowana w projekcie uchwały budşetowej lub w podjętej uchwale budşetowej wysokośń wydatków bieşņcych ponoszonych na ucznia czy wychowanka

Niezaleşnie od tego zgodnie z art. 131 ustawy o finansach publicznych dotacje podmiotowe obejmujņ
środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej wyłņcznie na
dofinansowanie działalności bieşņcej w zakresie
określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej. Tym samym dotacja udzielona
w danym roku na określonņ faktycznņ liczbę
uczniów, która moşe byń róşna w kolejnych miesiņcach nie powinna stanowiń podstawy dla ustalenia
dotacji w kolejnym roku chońby ze względu na fakt,
şe zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ma ona charakter roczny, a kwota niewykorzystana podlega zwrotowi do właściwego budşetu jednostki samorzņdu terytorialnego. Ponadto
naleşy zauwaşyń, şe podstawņ do obliczenia kwoty
dotacji w miesiņcu styczniu nie powinny byń wydatki zeszłoroczne gdyş nie moşna tutaj bazowań na
roku poprzednim, lecz podstawņ w tym zakresie
zgodnie, ze wskazanym wyşej orzecznictwem winna
byń planowana liczba uczniów lub wychowanków
wskazana we wniosku składanym do 30 września
roku poprzedzajņcego rok udzielenia dotacji przez
podmiot prowadzņcy szkołę lub przedszkole, bņdŝ
informacja miesięczna za styczeń pozwalajņca na
dotrzymanie terminu przekazania dotacji o którym
mowa w art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty.
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w placówkach publicznych, a takşe kwota przewidziana na ucznia niepełnosprawnego w części
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez
jednostkę samorzņdu terytorialnego – to tym samym brak jest podstaw do ustalania w uchwale
odmiennych niş ustawowe reguł dotyczņcych kwoty
udzielanej i przekazywanej dotacji podmiotom prowadzņcym niepubliczne szkoły i przedszkola.
Dokonana przez Kolegium Izby ocena legalności
badanej uchwały wykazała ponadto, şe w § 8 ust. 1
pkt 3 badanej uchwały zawarto zapis o następujņcej
treści cyt. „w przypadku likwidacji szkoły lub przedszkola zwrotu niewykorzystanej dotacji naleşy dokonań w terminie 15 dni od zakończenia działalności”.
Przedmiotowy zapis narusza w ocenie Kolegium
art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
w zakresie w jakim wprowadza termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji niezgodny z dyspozycjņ
powołanego wyşej przepisu. Termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji ustalony w § 8 ust. 1 pkt 3
badanej uchwały jest prawidłowy tylko o tyle o ile
mamy do czynienia z sytuacjņ opisanņ w art. 251
ust. 3 ustawy o finansach publicznych, a więc gdy
termin wykorzystania dotacji jest krótszy niş rok
budşetowy. Natomiast jeśli faktyczna likwidacja
szkoły lub przedszkola dobiegłaby końca 31 grudnia
danego roku, to termin zwrotu dotacji niewykorzystanej powinien odpowiadań dyspozycji art. 251
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, a wiec dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budşetowego powinna podlegań zwrotowi do budşetu
jednostki samorzņdu terytorialnego w terminie do
31 stycznia następnego roku. Wprowadzenie przez
Radę Gminy Górzyca jednolitego terminu na zwrot

Poz. 1766, 1767

dotacji w części niewykorzystanej do końca roku
budşetowego stoi w ocenie Kolegium Izby równieş
w sprzeczności z dyspozycjņ art. 253 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, şe przepisów
art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych a więc
równieş art. 251 ust. 1 tej ustawy nie stosuje się
tylko jeśli odrębne ustawy określajņ zasady i tryb
zwrotu dotacji. Tymczasem dyspozycja art. 90 ust. 4
ustawy o systemie oświaty nie daje organowi stanowiņcemu gminy upowaşnienia do określanie
w uchwale zasad zwrotu dotacji w sposób odrębny,
inny niş wynika to z powołanych przepisów ustawy
o finansach publicznych, a więc art. 251 i 252 tej
ustawy.
Wskazań takşe naleşy şe tytuł uchwały nie odzwierciedla jej treści bowiem wskazuje, şe uchwała dotyczy jedynie szkół niepublicznych, podczas gdy z jej
treści wynika, şe regulacja dotyczy zarówno szkół jak
i przedszkoli niepublicznych.
Majņc powyşsze na uwadze Kolegium Izby stwierdziło naruszenie prawa jak w sentencji niniejszej
uchwały.
Na niniejszņ uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, – słuşy Gminie
Górzyca prawo złoşenia skargi do Wojewódzkiego
Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od
daty doręczenia uchwały.
Przewodniczņcy Kolegium
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 372/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 27 lipca 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. 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 póŝn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie
zgodności z prawem uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr VI/51/2011 z dnia 17 czerwca
2011 w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania kosztów usuwania wyrobów zawierajņcych
azbest pochodzņcych z obiektów budowlanych połoşonych na terenie Gminy Bytom Odrzański stwierdza:
niewaşnośń badanej uchwały w całości wobec sprzeczności jej 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. 403 ust. 2 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 125, poz. 150 z póŝn.
zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała została doręczona tut. Izbie
w dniu 7 lipca 2011r. Oceniajņc zgodnośń postanowień badanej uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze ustaliło, şe Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim uchwałņ Nr VI/51/2011 z dnia 17 czerwca 2011
zgodnie z brzmieniem § 1 przedmiotowej uchwały
wprowadziła regulamin dofinansowania kosztów
usuwania wyrobów zawierajņcych azbest pochodzņcych z obiektów budowlanych połoşonych na terenie Gminy Bytom Odrzański – zgodnie z załņcznikiem do uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 8541 –

W § 1 ust. 1 załņcznika wskazano, şe regulamin
określa zasady przyznawania dofinansowania do
poniesionych kosztów usuwania i utylizacji materiałów zawierajņcych azbest pochodzņcych z obiektów
budowlanych połoşonych na terenie Gminy Bytom
Odrzański. Zgodnie natomiast z § 1 ust. 2 załņcznika
do uchwały cyt. „Gmina Bytom Odrzański będzie
dofinansowywała koszty usuwania i utylizacji wyrobów zawierajņcych azbest jedynie po uzyskaniu zewnętrznych środków pomocowych przeznaczonych
na ten cel”, co oznacza, şe nie wystņpi w realizacji
tego zadania udział środków finansowych Gminy
Bytom Odrzański.
Ponadto zgodnie z § 1 ust. 3 regulaminu cyt. „dofinansowaniem objęte będņ koszty demontaşu,
transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierajņcych azbest pozyskanych w trakcie ich wymiany do
wysokości pozyskanych na ten cel środków pomocowych”.
Zadanie to będzie zatem realizowane nie przez Gminę Bytom Odrzański ze środków budşetowych, lecz
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Fundusze Wojewódzkie w ramach programu
„azbest 2011 – 2012”. Podjęcie zatem uchwały
w tym zakresie przez Radę Miejskņ w Bytomiu Odrzańskim narusza w ocenie Kolegium Izby dyspozycję art. 7 ustawy Konstytucja RP, który stanowi
wprost, şe 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 których stanowi
art. 87 ustawy Konstytucja RP. Analizujņc powstałņ
sytuację kolegium Izby zwraca uwagę na dyspozycję
art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska,
który to przepis wskazuje, şe do zadań własnych
gmin naleşy finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej w zakresie określonym
w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21 – 25, 29, 31,
32 i 38 – 42 w wysokości nie mniejszej niş kwota
wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa
w art. 402 ust. 4 – 6, stanowiņcych dochody budşetów gmin, pomniejszona o nadwyşkę z tytułu tych
dochodów przekazywanņ do wojewódzkich funduszy. Nie moşna zatem utoşsamiań zadania gminy
w tym względzie szerzej, bowiem ustawodawca
precyzyjnie w art. 403 ust. 3 ustawy Prawo ochrony
środowiska stanowi, şe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa
w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie określonym
w przepisach odrębnych, z zastrzeşeniem ust. 4 – 6.
Co oznacza w ocenie Kolegium, şe dla podjęcia badanej uchwały dotyczņcej środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska Rada Miejska w Bytomiu Odrzańskim musiałby mień wyraŝne upowaşnienie w przepisach prawa powszechnie obowiņzujņcego.
Nie moşna natomiast uznań wskazanej w uchwale
podstawy prawnej za spełnienie tego warunku.

Poz. 1767

W podstawie prawnej uchwały, powołano bowiem
jedynie art. 7 ust. 1 pkt 1 oraz art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.).
Wskazany w podstawie prawnej badanej uchwały
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim art. 7 ust. 1
ustawy o samorzņdzie gminnym wskazuje jedynie,
şe zadania z zakresu ochrony środowiska naleşņ do
zadań własnych gminy. Natomiast art. 18 ust. 1
ustawy o samorzņdzie gminnym wskazuje şe do
właściwości rady gminy naleşņ wszystkie sprawy
pozostajņce w zakresie działania gminy o ile ustawy
nie stanowiņ inaczej.
Dla prawidłowej oceny prawnej zaistniałego stanu
faktycznego trzeba mień na względzie równieş i to,
şe regulamin funduszu dostępny na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze wyraŝnie wskazuje, şe gminy
sņ jedynie beneficjentami programu, natomiast regulacje w zakresie wdraşania programu określa samodzielnie kaşdy wojewódzki fundusz. Co waşne,
nawet wskazany regulamin programu, nie zawiera
upowaşnienia dla gmin do wprowadzania własnych
regulacji w zakresie środków pochodzņcych z funduszu odsyłajņc tym samym do stosowania wprost
regulaminu funduszu.
Ponadto § 1 ust. 9 badanego regulaminu stanowiņcego załņcznik do uchwały Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim, wskazuje krņg osób
uprawnionych do otrzymania dofinansowania ograniczajņc go do osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz gminnych jednostek organizacyjnych
posiadajņcych tytuł prawny do obiektu budowlanego połoşonego na terenie gminy, które poniosły
koszty zwiņzane z demontaşem, transportem
i unieszkodliwianiem wyrobów zawierajņcych azbest
– co w ocenie Kolegium Izby, narusza art. 403 ust. 4
ustawy Prawo ochrony środowiska, który to przepis
wskazuje wprost, şe finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa w ust. 1
i 2, moşe polegań na udzielaniu dotacji celowej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych z budşetu gminy lub
budşetu 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) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będņcych gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
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Zatem gmina, w przeciwieństwie do innych podmiotów nie powinna, nie majņc do tego wyraşonego
wprost upowaşnienia ustawowego zmieniań katalogu ustawowego podmiotów uprawnionych do
otrzymania dotacji.
Wobec przedstawionego wyşej stanu sprawy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.

Poz. 1767, 1768

Na niniejszņ uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, – słuşy Gminie
Bytom Odrzański prawo złoşenia skargi do Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie
Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie
30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczņcy Kolegium
Ryszard Zajączkowski

===================================================================================
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UCHWAŁA NR 386/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 27 lipca 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr 53/6/VII/11 Rady Miejskiej Iłowa z dnia
29 czerwca 2011r. w sprawie zarzņdzenia poboru
podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso stwierdza
niewaşnośń badanej uchwały w całości
z uwagi na istotne naruszenie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 17, poz. 95 ze zm.).
UZASADNIENIE
Rada Gminy w Iłowej uchwałņ Nr 53/6/VII/11 w dniu
29 czerwca 2011r. zarzņdziła pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego
w drodze inkasa, wyznaczyła inkasentów i wynagrodzenie za inkaso.
W § 6 zapisano, iş „uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”, tym samym
naruszono w sposób istotny obowiņzujņce w tym
zakresie przepisy prawa.
Mianowicie przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego stanowionego przez Radę Gminy,

zgodnie zatem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wyşej
cytowana.
W myśl art. 4 ust. 1 w/w ustawy akty normatywne,
zawierajņce przepisy powszechnie obowiņzujņce
(takim aktem jest badana uchwała), ogłaszane
w dziennikach urzędowych wchodzņ w şycie po
upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba şe dany akt normatywny określi termin dłuşszy.
W badanej uchwale naruszono więc w sposób istotny cytowany wyşej przepis .
Poprawny zapis w § 6 uchwały powinien brzmień
„uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”.
Uwzględniajņc powyşsze orzeczono jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Na niniejszņ uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, słuşy Gminie
prawo złoşenia skargi do Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczņcy Kolegium
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 387/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 27 lipca 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr 51/6/VII/11 Rady Miejskiej Iłowa z dnia
29 czerwca 2011r. w sprawie zarzņdzenia poboru
opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz
wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
stwierdza
niewaşnośń badanej uchwały w całości
z uwagi na istotne naruszenie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 17, poz. 95 ze zm.).
UZASADNIENIE
Rada Gminy w Iłowej uchwałņ Nr 51/6/VII/11 w dniu
29 czerwca 2011r. zarzņdziła pobór opłaty targowej
w drodze inkasa, wyznaczyła inkasentów i wynagrodzenie za inkaso.
W § 6 zapisano, iş „uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”, tym samym
naruszono w sposób istotny obowiņzujņce w tym
zakresie przepisy prawa.
Mianowicie przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego stanowionego przez Radę Gminy,

zgodnie zatem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – zasady i tryb
ogłaszania aktów prawa miejscowego określa
ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
wyşej cytowana.
W myśl art. 4 ust. 1 w/w ustawy akty normatywne,
zawierajņce przepisy powszechnie obowiņzujņce
(takim aktem jest badana uchwała), ogłaszane
w dziennikach urzędowych wchodzņ w şycie po
upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba şe dany akt normatywny określi termin dłuşszy.
W badanej uchwale naruszono więc w sposób istotny cytowany wyşej przepis .
Poprawny zapis w § 6 uchwały powinien brzmień
„uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”.
Uwzględniajņc powyşsze orzeczono jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Na niniejszņ uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze,– słuşy Gminie
prawo złoşenia skargi do Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczņcy Kolegium
Ryszard Zajączkowski
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UCHWAŁA NR 388/2011
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 27 lipca 2011r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr 52/6/VII/11 Rady Miejskiej Iłowa z dnia
29 czerwca 2011r. w sprawie zarzņdzenia poboru
opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso stwierdza

zgodnie zatem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) – zasady i tryb
ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, wyşej
cytowana.

niewaşnośń badanej uchwały w całości
z uwagi na istotne naruszenie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.
Nr 17, poz. 95 ze zm.).

W badanej uchwale naruszono więc w sposób istotny cytowany wyşej przepis .

UZASADNIENIE
Rada Gminy w Iłowej uchwałņ Nr 52/6/VII/11 w dniu
29 czerwca 2011r. zarzņdziła pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, wyznaczyła inkasentów i wynagrodzenie za inkaso.
W § 6 zapisano, iş „uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”, tym samym
naruszono w sposób istotny obowiņzujņce w tym
zakresie przepisy prawa.

W myśl art. 4 ust. 1 w/w ustawy akty normatywne,
zawierajņce przepisy powszechnie obowiņzujņce
(takim aktem jest badana uchwała), ogłaszane
w dziennikach urzędowych wchodzņ w şycie po
upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba şe dany akt normatywny określi termin dłuşszy.

Poprawny zapis w § 6 uchwały powinien brzmień
„uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego”.
Uwzględniajņc powyşsze orzeczono jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Na niniejszņ uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze,– słuşy Gminie
prawo złoşenia skargi do Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczņcy Kolegium
Ryszard Zajączkowski

Mianowicie przedmiotowa uchwała jest aktem prawa miejscowego stanowionego przez Radę Gminy,
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DECYZJA NR OSZ-4210-5(11)/2011/13998/I/BK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 1 sierpnia 2011r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w zwiņzku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21,
poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130,
poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586,
Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21,
poz. 104 i Nr 81, poz. 530 oraz z 2011r. Nr 94,
poz. 551 i Nr 135, poz. 789) oraz na podstawie

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169,
poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170,
poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692, z 2005r. Nr 64,
poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008r.
Nr 229, poz. 1539, z 2009r. Nr 195, poz. 1501
i Nr 216, poz. 1676, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 167,
poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz
z 2011r. Nr 6, poz. 18 i Nr 34, poz. 173, Nr 106,
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poz. 622 i Nr 133, poz. 768) po rozpatrzeniu wniosku
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: STELMET BIOENERGIA
Spółka z o.o. z siedzibņ w m. Jeleniów posiadajņcego:
1. numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sņdowego (KRS): 0000123512,
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP): 611-02-02328,
zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”
postanawiam
1) zatwierdziń taryfę dla ciepła, ustalonņ przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiņcņ załņcznik do niniejszej decyzji,
2) ustaliń termin obowiņzywania taryfy do dnia
30 września 2012 roku.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadajņcego koncesje udzielone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego
dalej „Prezesem URE” w dniu 4 paŝdziernika 2010r.
na wytwarzanie ciepła Nr WCC/1213/13998/W/OSZ/
2010/CK oraz w dniu 23 listopada 2010r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1179/13998/W/OSZ/
2010/CK, w dniu 15 kwietnia 2011r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
przedsiębiorstwa energetyczne posiadajņce koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
oraz obrotu ciepłem ustalajņ taryfy dla ciepła oraz
proponujņ okres jej obowiņzywania.
Pismem z dnia 14 stycznia 2011r. ponowionym pismem z dnia 5 kwietnia 2011r. Prezes URE wezwał
Przedsiębiorstwo energetyczne do przedłoşenia taryfy dla ciepła w terminie do dnia 4 maja 2011r.
Wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego o zatwierdzenie pierwszej taryfy dla ciepła wpłynņł
w dniu 15 kwietnia 2011r. W trakcie postępowania
administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne
było wzywane przez Prezesa URE pismami z dnia
20 kwietnia 2011r., 11 maja 2011r., 12 lipca 2011r. do
uzupełnienia wniosku, złoşenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa
energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 4 maja
2011r., 2 czerwca 2011r., 4 lipca 2011r. oraz 22 lipca
2011r.
Pismem z dnia 22 lipca 2011r., zgodnie z art. 10 § 1
Kpa, zawiadomiono Przedsiębiorstwo energetyczne
o zakończeniu postępowania dowodowego oraz
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pouczono o moşliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo
energetyczne nie skorzystało z przysługujņcego mu
uprawnienia.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, şe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporzņdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. Nr 194, poz. 1291),
zwanego w dalszej części decyzji „rozporzņdzeniem
taryfowym”.
Ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji ustalone
zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne przy
zastosowaniu § 14 rozporzņdzenia taryfowego.
Stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane
zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na
podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia
działalności gospodarczej, zaplanowanych dla
pierwszego roku stosowania taryfy.
Okres obowiņzywania taryfy został ustalony do dnia
30 września 2012r. co umoşliwi obowiņzywanie taryfy dla ciepła przez okres co najmniej 12 miesięcy.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sņdu
Okręgowego w Warszawie – Sņdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czyniń zadośń
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierań oznaczenie zaskarşonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takşe zawierań wniosek
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub
części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleşy przesłań na adres Północno-Zachodniego Oddziału Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibņ w Szczecinie ul. Şubrów
3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwiņzku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niş
po upływie 14 dni i nie póŝniej niş do 45 dnia
od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upowaşnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibņ w Szczecinie
Anna Bródka
Załącznik
do decyzji Nr OSZ-4210-5(11)/2011/13998/I/BK
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 1 sierpnia 2011r.
TARYFA DLA CIEPŁA
CZĘŚĆ I
A. INFORMACJE OGÓLNE
1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło
dostarczane odbiorcom przez Stelmet Bioenergię
sp. z o.o. z siedzibņ w Jeleniowie 15A; 66-007 Jeleniów, działajņcņ na podstawie koncesji udzielonych
decyzjami Prezesa URE:
wytwarzanie ciepła (nr WCC/1213/13998/
W/0SZ/2010/CK);
przesyłanie i dystrybucję ciepła (Nr PCC/
1179/ 13998/W/0SZ/2010/CK).
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝn.
zm.) zwanej dalej „ustawņ”,
2) rozporzņdzenia Ministra Gospodarki z dnia
17 września 2010r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2010r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej
części taryfy „rozporzņdzeniem taryfowym”,
3) rozporzņdzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92 ) zwanego dalej „rozporzņdzeniem sieciowym”.
3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje
się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierajņ podatku od towarów i usług VAT. Podatek
VAT nalicza się zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami.
B. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH
W TARYFIE
Uşyte w taryfie pojęcia oznaczajņ:
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1) przedsiębiorstwo ciepłownicze – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujņce się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanym przez to przedsiębiorstwo ŝródle ciepła, przesyłaniem i dystrybucjņ oraz sprzedaşņ ciepła wytworzonego
w tym ŝródle tj. STELMET BIOENERGIA sp.
z o.o., z/s w Jeleniowie 15A; 66-007 Jeleniów.
2) odbiorca ciepła – kaşdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem ciepłowniczym,
3) ŝródło ciepła – połņczone ze sobņ urzņdzenia lub
instalacje słuşņce do wytwarzania ciepła, zlokalizowane w Zielonej Górze ul. Gorzowska Nr 13
o zainstalowanej mocy cieplnej 10 MW, w którym ciepło pochodzi ze spalania biomasy
drzewnej,
4) sień ciepłownicza – połņczone ze sobņ urzņdzenia lub instalacje, słuşņce do przesyłania i dystrybucji ciepła ze ŝródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
5) węzeł cieplny – połņczone ze sobņ urzņdzenia
lub instalacje słuşņce do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłņcza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
6) przyłņcze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzajņcy ciepło wyłņcznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrzny instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub ŝródłem ciepła, łņczņcy te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
7) instalacja odbiorcza – połņczone ze sobņ urzņdzenia lub instalacje, słuşņce do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub ŝródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
8) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
9) układ pomiarowo – rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urzņdzeń, słuşņcych do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowiņ podstawę do obliczenia naleşności z tytułu dostarczania ciepła,
10) grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystajņcych z usług zwiņzanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia sņ prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
warunków ich stosowania,
11) moc cieplna – ilośń ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilośń ciepła odebranego z tego
nośnika jednostce czasu,
12) zamówiona moc cieplna – ustalonņ przez odbiorcę lub podmiot ubiegajņcy się o przyłņczenie do sieci ciepłowniczej największa moc
cieplnņ, jaka w danym obiekcie wystņpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicz-
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nymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
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w ten układ majņcņ wpływ na zafałszowanie
pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.
CZĘŚĆ II
PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE

Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonany
został wg następujņcych kryteriów :

c) prawidłowej pracy innych urzņdzeń lub instalacji,

ŝródeł ciepła,
sieci ciepłowniczych,

13) warunki obliczeniowe:
a) obliczeniowņ temperaturę powietrza atmosferycznego określonņ dla strefy klimatycznej,
w której sņ zlokalizowane obiekty, do których
jest dostarczane ciepło,
b) normatywnņ temperaturę ciepłej wody.
14) nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie paliw
lub energii bez zawarcia umowy, z całkowitym
albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję
CZĘŚĆ III

1) Grupa GW 1.
Odbiorcy zasilani ze ŝródła zlokalizowanego w Zielonej Górze ul. Gorzowska Nr 13 poprzez sień ciepłowniczņ stanowiņcņ własnośń i eksploatowanņ
przez przedsiębiorstwo ciepłownicze. Miejscem dostarczania ciepła sņ węzły cieplne zasilajņce jeden
obiekt stanowiņce własnośń i eksploatowane przez
przedsiębiorstwo ciepłownicze
3.1. Grupa Taryfowa GW 1

RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK
OPŁAT
Wyszczególnienie
roczna
Cena za zamówionņ moc
cieplnņ
rata miesięczna
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
roczna
Stawka opłaty stałej za
usługi przesyłowe
rata miesięczna
Stawka opłaty zmiennej
za usługi przesyłowe

J.m.
zł/MW
zł/GJ
zł/m3
zł/MW
zł/GJ

Ceny i stawki opłat netto
245.000,00
20.416,67
21,50
10,00
2.800,00
233,33
0,25

3.2. Stawki opłat za przyłņczenie do sieci.
Lp

Wyszczególnienie

J.m

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przyłņcze 2xDn 25 i 32
Przyłņcze 2 x Dn 40
Przyłņcze 2 x Dn 50
Przyłņcze 2 x Dn 65
Przyłņcze 2 x Dn 80
Przyłņcze 2 x Dn 100

zł/mb
zł/mb
zł/mb
zł/mb
zł/mb
zł/mb

Stawka opłaty netto
za kaşdy metr przyłņcza
do 10m
337,50
345,00
357,50
367,50
385,00
427,50

CZĘŚĆ IV
ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez przedsiębiorstwo ciepłownicze, sņ określone w rozdziale 4
rozporzņdzenia taryfowego.
Sposób obliczania opłat
Miesięczna rata opłaty za zamówionņ moc cieplnņ –
pobierana w kaşdym miesiņcu, stanowi iloczyn za-

Stawka opłaty netto
za kaşdy kolejny metr przyłņcza
powyşej 10 m
190,31
197,50
209,38
219,06
237,50
280,94

mówionej mocy cieplnej oraz rocznej 1/12 ceny za
zamówionņ moc cieplnņ dla danej grupy taryfowej.
Opłata za ciepło – pobierana za kaşdy miesiņc,
w którym nastņpił pobór ciepła, stanowi iloczyn
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie
odczytów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego zainstalowanego na przyłņczu do węzła
cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia
eksploatacji urzņdzeń i instalacji określonych
w umowie, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 88

– 8548 –

Poz. 1771, 1772

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za kaşdy miesiņc, w którym nastņpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do
napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego o w miejscu określonym w umowie,
oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

5. 2. W przypadkach:

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe –
pobierana w kaşdym miesiņcu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz rocznej 1/12 stawki
opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy
taryfowej.

c) niedotrzymania przez strony
umowy sprzedaşy ciepła,

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za
kaşdy miesiņc, w którym nastņpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej
na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłņczu
do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urzņdzeń i instalacji określonych w umowie, oraz stawki opłaty zmiennej za
usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
CZĘŚĆ V
WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
5. 1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, sņ
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone
w rozdziale 6 rozporzņdzenia przyłņczeniowego.

a) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego,
b) niedotrzymania
przez
przedsiębiorstwo
energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,
warunków

d) nielegalnego pobierania ciepła,
e) udzielania i naliczania bonifikat przysługujņcych odbiorcy.
stosuje się postanowienia określonego w rozdziale 4
rozporzņdzenia taryfowego.
CZĘŚĆ VI
ZASADY WPROWADZANIA CEN I STAWEK OPŁAT
1. O kaşdej zmianie stawek i cen opłat przedsiębiorstwo ciepłownicze powiadomi Odbiorców pisemnie co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem
cen i stawek opłat
2. Przedsiębiorstwo ciepłownicze wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niş po upływie
14 dni i nie póŝniej niş do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYG. AKT II SA/GO 239/11
z dnia 2 czerwca 2011r.
Wojewódzki Sņd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następujņcym:
Przewodniczņcy
Sędziowie

Sędzia WSA Graşyna Staniszewska
Sędzia WSA Marek Szumilas
(spr.)
Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz

Protokolant

st. sekr. sņd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 21 marca 2002r.
Nr XXVI/183/02 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu gminy

I.

stwierdza niewaşnośń zaskarşonej uchwały
w części obejmujņcej § 3 pkt 1 oraz pkt 3 i § 7
pkt 6,

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała w części
określonej w punkcie I sentencji wyroku nie
podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Uchwałņ z dnia 21 marca 2002 roku Nr XXVI/183/02
Rada Miejska Nowogrodzie Bobrzańskim, działajņc
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 rok Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733) tj. wersji tych ustaw obowiņzujņcych na dzień jej podjęcia – ustaliła zasady wynajmowania lokali wchodzņcych w skład mieszka-
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niowego zasobu gminy. Uchwała przewidywała
m.in., w § 3, iş lokale mieszkaniowego zasobu słuşņ
do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych:
1. mieszkańców, którzy nie posiadajņ tytułu
prawnego do innego lokalu
2. rodzin i osób o niskich dochodach.
Wymóg stawiany w pkt. 2 jest spełniony, jeşeli dochód miesięczny brutto przypadajņcy na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie trzech
miesięcy poprzedzajņcych datę zakwalifikowania
wniosku nie przekracza:
200% najnişszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
150% najnişszej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym
3. dochód rodziny ubiegajņcej się o lokal winien
gwarantowań płatnośń czynszu i nie moşe byń nişszy
niş:
150% najnişszej emerytury liczonej j. w.
w gospodarstwie wieloosobowym
100% najnişszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
W § 7 pkt 6 Rada Miejska uchwaliła, şe wnioskujņcy
o najem mieszkań mogņ 3 – krotnie odmówiń przyjęcia lokalu, uzasadniajņc przyczyny odmowy. Trzykrotna odmowa zawarcia umowy najmu jest równoznaczna z rezygnacjņ z ubiegania się o mieszkanie
z gminnego zasobu mieszkalnego i powoduje skreślenie z listy osób oczekujņcych na mieszkanie.
O wykreśleniu wnioskodawca informowany jest
w formie pisemnej.
Na powyşszņ uchwałę, w części obejmujņcej jej § 3
ust. 1 pkt 1 oraz 3 nadto § 7 pkt 6 skargę do Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego wniósł Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze.
Skarşņcy zwrócił uwagę, şe kompetencję do uchwalania zasad wynajmowania lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego przyznaje radzie gminy art. 21
ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie praw lokatorów.
W ust 3 ustawodawca wymienia przykładowo elementy przedmiotowe zasad, które powinna uregulowań rada w drodze uchwały. Katalog tych spraw
nie ma charakteru zamkniętego co oznacza, şe rada
gminy moşe zawrzeń w uchwale takşe inne niş wyliczone postanowienia, o ile mieściń się one będņ
w zakresie przedmiotowym udzielonej delegacji.
Zawarty w przepisie zwrot „w szczególności" nakazuje jednocześnie obligatoryjne uwzględnienie
w uchwale wszystkich elementów wymienionych
w pkt 1 – 7.
Prokurator zaskarşonej uchwale zarzucił istotne naruszenie prawa a to – art. 4 i art. 21 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego poprzez nieuprawnione ustalenie w § 3
ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, iş Miasto Nowogród Bobrzański wynajmuje lokale mieszkalne jedynie osobom, które nie posiadajņ tytułu prawnego do innego
lokalu (nieruchomości). Prokurator Rejonowy wniósł
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o stwierdzenie niewaşności uchwały w tym zakresie
odwołujņc się do treści ustawy o samorzņdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 roku z póŝn. zm.), która definiuje pojęcie
wspólnoty samorzņdowej określajņc, şe tworzņ jņ
mieszkańcy gminy. W zwiņzku z tym zawęşenie
przez Radę Miejskņ katalogu osób mogņcych ubiegań się o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego
do osób nie posiadajņcych tytułu prawnego do innego lokalu stanowi raşņce naruszenie art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz wykracza poza upowaşnienie wynikajņce z art. 21 cyt. ustawy. Kryterium decydujņcym o istnieniu uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy jest istnienie po stronie danej osoby
niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
W ocenie Prokuratora istotne znaczenie ma art. 4
omawianej ustawy.
W przepisie tym ustawodawca określił osoby, które
posiadajņ prawo do najmu lokalu mieszkalnego
z gminnego zasobu, wskazujņc, şe sņ nimi osoby nie
majņce zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
mieszkajņcy na terenie gminy, posiadajņce niskie
dochody. Ustawa o ochronie praw lokatorów, nie
wprowadza innych ograniczeń wyłņczajņcych moşliwośń zawarcia umów najmu. W szczególności
przepis art. 21 ust. 3 pkt 1 omawianej ustawy upowaşnia radę gminy do określenia wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniajņcņ oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu
socjalnego ale nie oznacza to, şe w grę wchodzi takşe określenie dochodu minimalnego, bez którego
uzyskiwania zawarcie umowy najmu byłoby niedopuszczalne. Wykładnia celowościowa tego przepisu
wskazuje, iş chodzi w nim o dochody maksymalne
osoby, które osiņgajņ dochody wyşsze od ustalonych przez radę, sņ bowiem w jej ocenie zdolne do
samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Odmienne rozumienie pojęcia kryterium
dochodowego prowadziłoby do absurdalnego
wniosku, iş gmina nie ma obowiņzku zaspakajania
potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych.
W ocenie Prokuratora przyjęte przez Radę Miejskņ
w Nowogrodzie Bobrzańskim w § 3 pkt 3 kryteria
oraz wprowadzenie nowej kategorii prawnej – zdolności czynszowej osób ubiegajņcych się o najem
powoduje, şe z prawa uzyskania najmu lokali gminnych będņ mogły skorzystań osoby nie najuboşsze,
kosztem osób o najnişszym dochodzie w rodzinie,
z natury rzeczy nieposiadajņcych zdolności do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym
zakresie. Zakreślenie kręgu osób uprawnionych do
zawarcia umowy najmu lokalu z mieszkaniowego
zasobu gminy w formie „widełek" i dokonanie według tego kryterium podziału na uprawnionych do
zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony
(art. 20 ust. 2) oraz uprawnionych do zawarcia jedynie umowy najmu lokalu socjalnego na czas oznaczony (art. 23 ust. 1) pozostaje w sprzeczności
z przepisami art.4 oraz 21 ustawy o ochronie praw
lokatorów oraz łamie konstytucyjnņ zasadę równości obywateli wobec prawa.
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Skarşņcy wskazał nadto, şe przewidziane w § 7 pkt 6
zaskarşonej uchwały skreślenie z listy osób oczekujņcych na mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego na skutek trzykrotnej odmowy zawarcia
umowy najmu i uznanie „ze stanowi to rezygnację
z ubiegania się o mieszkanie z gminnego zasobu
mieszkaniowego jest sprzeczne z celem ustawy
i oznacza stworzenie negatywnej przesłanki materialno prawnej wykraczajņcej poza delegacje ustawowņ.
Ostatecznie Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze
wniósł o stwierdzenie niewaşności obejmujņcej § 5
ust. 1 pkt 1 i 3, § 6 ust. 2 zaskarşonej uchwały, jako
raşņco naruszajņcych przywołane powyşej przepisy
rangi ustawowej.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim podtrzymuje swoje stanowisko
zawarte w zapisach uchwały i oświadczyła, şe zastosuje się do rozstrzygnięcia przyjętego przez Wojewódzki Sņd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Wojewódzki Sņd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Skarga okazała się zasadna.
W myśl przepisu art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002 roku Prawo o ustroju sņdów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sņdy administracyjne sprawujņ wymiar sprawiedliwości między
innymi poprzez kontrolę działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie
stanowiņ inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje takşe 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 roku Prawo o postępowaniu
przed sņdami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.) – przywoływanņ dalej jako:
„ppsa”.
Zgodnie z art. 147 § 1 ppsa sņd administracyjny
uwzględniajņc skargę na uchwałę lub akt, o których
mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, stwierdza niewaşnośń tej
uchwały lub aktu w całości lub w części albo stwierdza, şe zostały wydane z naruszeniem prawa, jeşeli
przepis szczególny wyłņcza stwierdzenie ich niewaşności. Wprowadzajņc w ustawie proceduralnej
sankcję niewaşności jako następstwo naruszenia
przepisu prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa. W myśl przepisu art. 91 ust. 1
ustawy O samorzņdzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwała lub zarzņdzenie organu gminy sprzeczne z prawem sņ niewaşne.
Wskazań w tym miejscu naleşy, şe w orzecznictwie
sņdów administracyjnych i doktrynie utrwalony jest
poglņd, iş tylko istotne naruszenie prawa stanowi
podstawę do stwierdzenia niewaşności uchwały
(aktu) organu gminy. Za „istotne” naruszenie prawa
uznaje się uchybienie, prowadzņce do skutków, które nie mogņ byń tolerowane w demokratycznym
państwie prawnym. Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz
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prawa materialnego, a takşe 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 podstawę do stwierdzenia niewaşności aktu, przyjmuje się wydanie aktu (uchwały) bez podstawy prawnej lub z naruszeniem podstawy do jego podjęcia.
O niewaşności uchwały lub zarzņdzenia w całości
lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie
dłuşszym niş 30 dni od dnia doręczenia 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 moşe we własnym zakresie stwierdziń niewaşności uchwały lub zarzņdzenia organu gminy.
W tym przypadku organ nadzoru moşe zaskarşyń
uchwałę lub zarzņdzenie do sņdu administracyjnego. Natomiast legitymacja prokuratora do zaskarşenia aktu organu gminy wypływa z art. 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze (Dz. U.
Nr 21, poz. 206 ze zm.), zgodnie z którym prokurator
moşe wystņpiń do sņdu administracyjnego o stwierdzenie niewaşności uchwały organu samorzņdu
terytorialnego. Legitymacja prokuratora do wniesienia skargi wynika równieş z treści art. 50 § 1 ppsa.
Przedmiotem kontroli sņdowej w rozpoznawanej
sprawie stała się uchwała Nr XXVI/183/02 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
21 marca 2002 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu gminy, podjęta 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 Sņdu, şe zaskarşona uchwała jest
aktem prawa miejscowego, gdyş zawiera normy
o charakterze generalnym i zarazem abstrakcyjnym,
skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec
gminy.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorzņdowej naleşy do zadań własnych
gminy. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a takşe zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 ust. 2). Jednņ z takich form zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych jest podjęcie przez radę
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
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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 obnişek czynszu;
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujņce wnioskodawcę 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 pomiędzy najemcami lokali naleşņcych 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
postępowania w stosunku do osób, które pozostawały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstņpiły po śmierci
najemcy; 7) kryteria oddawania w najem lokali
o powierzchni uşytkowej przekraczajņcej 80m².
Powołany przepis oznacza, şe uchwała w sprawie
zasad wynajmowania lokali winna kompleksowo
i szczegółowo regulowań wszystkie wskazane
w powyşszym upowaşnieniu ustawowym kwestie,
w sposób dostosowany do zindywidualizowanych
potrzeb danej społeczności lokalnej. Poniewaş
przywołane wyliczenie jest katalogiem otwartym,
organ stanowiņcy jednostki samorzņdu terytorialnego moşe takşe zawrzeń w przedmiotowej uchwale
dodatkowe regulacje. Podkreśliń jednak naleşy, iş
wszelkie normy prawa miejscowego muszņ byń
zgodne z Konstytucjņ Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przepisami powszechnie obowiņzujņcymi rangi
ustawowej.
Pojęcie wspólnoty samorzņdowej zostało zdefiniowane w art. 16 ust. 1 Konstytucji RP, z którego wynika, şe tworzy jņ z mocy prawa ogół mieszkańców
jednostek zasadniczego podziału terytorialnego,
w tym przypadku gminy. Takie właśnie znaczenie
naleşy nadań pojęciu wspólnoty samorzņdowej uşytym w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Mieszkańcem gminy jest zatem kaşda osoba
fizyczna majņca miejsce zamieszkania na terenie tej
gminy. Jak wynika z tego przepisu, prawo do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu ma kaşdy mieszkaniec
gminy nie majņcy zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, majņcy niskie dochody. Omawiana ustawa
nie wprowadza innych ograniczeń wyłņczajņcych
moşliwośń zawarcia umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treśń art. 4 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy O ochronie
praw lokatorów wskazuje, şe nie wszyscy mieszkańcy gminy będņ mogli ubiegań się o wynajem od
gminy lokalu mieszkalnego, gdyş przeszkodę moşe
stanowiń kryterium dochodowe, które ustala rada
gminy w uchwale, a takşe warunki zamieszkiwania
kwalifikujņce wnioskodawcę do ich poprawy, stanowiņce podstawowe przesłanki wynajmu lokali
z zasobu gminy. Brak jest natomiast jakichkolwiek
podstaw, aby do uchwały wprowadzań – jak ma to
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miejsce w niniejszej sprawie – unormowania, które
postawiņ w niekorzystnej sytuacji i bezpodstawnie
zróşnicujņ sytuację osób znajdujņcych się w podobnych warunkach materialnych i mieszkaniowych,
które byń moşe kwalifikowałyby się do ubiegania się
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 zaleşy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe
szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu,
z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługujņcego osobom spełniajņcym wskazane w tym
względzie w uchwale kryteria ( zobacz : wyrok NSA
z dnia 17 listopada 2004 roku w spr. I OSK 883/04,
LEX Nr 164541, wyroki Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 paŝdziernika
2005 roku w spr. II SA/Wr 110/03, z dnia 22 stycznia
2008 roku w spr. IV SA/Wr 541/07, z dnia 4 grudnia
2008 roku w spr. IV SA/Wr 485/08, z dnia 12 sierpnia
2010 roku w spr. IV SA/Wr 338/10 ).
W świetle powyşszych rozwaşań zgodziń się naleşało z Prokuratorem Rejonowym, iş w myśl powołanej
ustawy niedopuszczalne jest wyłņczenie z kręgu
osób mogņcych ubiegań się 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
powoływanej 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 kaşdņ subiektywnņ potrzebę mieszkaniowņ, lecz
potrzebę zobiektywizowanņ warunkami zamieszkiwania uznanymi za kwalifikujņce je do poprawy według zgodnych z ustawņ kryteriów przyjętych przez
radę gminy), nie zaś posiadanie bņdŝ nieposiadanie
tytułu prawnego do innego lokalu.
W konsekwencji powyşszych rozwaşań wniosek
Prokuratora Rejonowego o stwierdzenie niewaşności § 3 ust. 1 pkt 1 zaskarşonej uchwały zasługiwał
na uwzględnienie.
Badanie drugiego z zarzutów podniesionych w skardze naleşy rozpoczņń od analizy przepisu art. 21
ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów określajņcego, wśród zasad wynajmowania lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do
których określania upowaşniona jest rada gminy,
mianowicie 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 obnişek czynszu.
W kwestii określenia przez Radę Miejskņ w Nowogrodzie Bobrzańskim w § 3 pkt 3 minimalnej wysokości dochodu rodziny ubiegajņcej się o lokal gwarantujņcy płatnośń czynszu stwierdziń naleşy, iş
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art. 21 ust. 3 ustawy, poprzez uşyte w nim wyraşenie
„w szczególności”, zezwala co prawda na przyjmowanie przez organ stanowiņcy gminy takşe innych,
nie wymienionych w tym przepisie kryteriów, nie
uprawnia jednakşe rady gminy do nierespektowania
przy ustalaniu zasad wynajmu lokali ogólnych zasad
płynņcych z ustawy o ochronie praw lokatorów oraz
konstytucyjnej zasady równości obywateli względem prawa (art. 32 Konstytucji). Przepis art. 21 ust. 3
pkt 1 ustawy istotnie upowaşnia radę gminy do
określenia wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniajņcņ oddanie w najem lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego. Nie oznacza
to jednak, şe w grę wchodzi takşe uprawnienie rady
do określenia dochodu minimalnego, bez którego
uzyskiwania zawarcie umowy najmu byłoby niedopuszczalne. Wykładnia celowościowa tego przepisu
wskazuje, iş chodzi w nim o dochody maksymalne –
osoby (rodziny), które osiņgajņ dochody wyşsze od
ustalonych przez radę, sņ bowiem w jej ocenie zdolne do samodzielnego zaspokojenia swoich potrzeb
mieszkaniowych. Odmienne rozumienie pojęcia
„kryterium dochodowego” prowadziłoby do absurdalnego wniosku, iş gmina nie ma obowiņzku zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób najbiedniejszych.
Tymczasem z art. 20 ust. 1 ustawy o ochronie praw
lokatorów wynika w sposób jednoznaczny, şe
mieszkaniowy zasób gminy jest tworzony w celu
realizacji zadań wynikajņcych z art. 4 ustawy, czyli
w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Przyjęte
przez Radę Miejskņ w Nowogrodzie Bobrzańskim
kryteria oraz wprowadzenie nowej kategorii prawnej
w postaci – najogólniej rzecz ujmujņc – zdolności
czynszowej osób (rodzin) ubiegajņcych się o najem
powoduje, şe z prawa uzyskania najmu lokali gminnych będņ mogły skorzystań osoby nie najuboşsze,
kosztem osób o najnişszym dochodzie w rodzinie,
z natury rzeczy nieposiadajņcych zdolności zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.
Rozwiņzanie takie musi budziń zastrzeşenia z punktu
widzenia wskazanej wyşej konstytucyjnej zasady
równości obywateli względem prawa (zasady wynajmowania lokali majņ rangę przepisu prawa miejscowego) i nie moşe byń akceptowane w obowiņzujņcym porzņdku prawnym, zakładajņcym koniecznośń zapewnienia przez wspólnotę gminnņ określonych potrzeb o charakterze socjalnym. Załoşenie, şe
osoby o niskich dochodach nie będņ 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 najnişszych dochodach oraz regulujņcych zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych (vide: wyrok
NSA z dnia 6 marca 2003 roku w spr. 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 2006 roku
w spr. II SA/Go 5/06 ).
Podsumowujņc powyşsze uwagi stwierdziń naleşy,
şe chociaş przepis art. 21 ust. 3 ustawy wskazuje, iş
zawarte w nim wyliczenie stosownych okoliczności
nie jest wyczerpujņce – ustawodawca uşył w tym
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przepisie sformułowania iş „zasady wynajmowania
(...) powinny określań w szczególności”, to jednak
ustawowe określenie warunków dopuszczajņcych
zawarcie umowy najmu wyklucza dopuszczalnośń
wprowadzenia przez radę gminy innych jeszcze warunków pozaustawowych (wyrok NSA z dnia
22 stycznia 2010r., I OSK 1318/09).
Słuszne jest zatem stanowisko skarşņcego, iş wskazane przezeń przepisy § 3 ust. 3 zaskarşonej uchwały
w istotny sposób naruszajņ cytowane przepisy art. 4
oraz art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów. W ocenie Sņdu powyşsze ujawnione w zaskarşonej uchwale uchybienie o charakterze istotnym
naruszeniu prawa skutkuje stwierdzeniem jego niewaşności (vide: wyroki Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia 30 marca
2011 roku w spr. II SA/Go 113/11 i z dnia 13 kwietnia
2011 roku w spr. II SA/Go 142/11).
Sņd uznaje takşe trafnośń trzeciego z podniesionych
w skardze zarzutów, iş przewidziane w § 7 ust. 6
zaskarşonej uchwały skreślenie z listy osób oczekujņcych na mieszkanie z gminnego zasobu mieszkaniowego na skutek trzy krotnej odmowy zawarcia
umowy najmu i uznanie, şe stanowi to rezygnację
z ubiegania się o mieszkanie z gminnego zasobu
mieszkaniowego, jest sprzeczne z celem ustawy
(ratio legis) i oznacza stworzenie negatywnej przesłanki materialnoprawnej wykraczajņcej poza granice zakreślone delegacjņ ustawowņ. Zakwestionowany zapis pozostaje w sprzeczności ze skonkretyzowanym w art. 4 ustawy O ochronie praw lokatorów
obowiņzkiem gminy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty spełniajņcych kryteria
do ubiegania się o lokal z zasobu mieszkaniowego
gminy. Nałoşone uchwałņ ograniczenie jest niczym
nie uzasadnionym pozbawieniem uprawnionych do
ubiegania się o najem lokalu z zasobów gminy starań o uzyskanie lokalu najbardziej dla nich odpowiedniego. Zapis taki umoşliwia stworzenie nieprawidłowej sytuacji gminie, w której faktycznie wymusi na uprawnionym przyjęcie trzeciego spośród zaproponowanych lokali. Takiego władztwa nad obywatelem nie przyznaje gminie şaden z obowiņzujņcych przepisów, w szczególności ustawy o ochronie
praw lokatorów (podobnie wyrok Wojewódzkiego
Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. z dnia
23 lutego 2011 roku w spr. II SA/Go 1/11 ).
Z powyşszego względu wniosek Prokuratora Okręgowego o stwierdzenie niewaşności § 7 ust. 6
uchwały naleşało uznań za uzasadniony.
W świetle powyşszych rozwaşań, wobec stwierdzenia przez Sņd w zaskarşonej uchwale uchybień
o charakterze istotnych naruszeń prawa naleşało,
powołujņc się na przepis art. 147 § 1 ppsa, orzec
niewaşnośń jej § 3 pkt 1 i 3 oraz § 7 pkt 6.
Rozstrzygnięcie zawarte w pkt II wyroku wywodzi się
z treści art. 152 ppsa.
W kwestii zastosowania ostatniego z wymienionych
przepisów Sņd wyraşa poglņd, şe instytucja wstrzymania zaskarşonego aktu dotyczy takşe aktu prawa
miejscowego. Dostrzec naleşy, iş poglņd konkurencyjny (wyrok NSA z dnia 16 marca 2010 roku w spr
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l OSK 1646/09), odwołujņcy się przede wszystkim do
stanowiska zawartego w uchwale 7 sędziów NSA
z dnia 15 maja 2000 roku w spr. OPS 1/00, publ.
ONSA 2000, Nr 4, poz. 134) dotyczył art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sņdzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze
zm.). Zgodnie z jego nieobowiņzujņcņ aktualnie juş
treściņ "wniesienie skargi do sņdu nie wstrzymuje
wykonania aktu lub zawieszenia czynności, jednakşe
sņd moşe na wniosek strony lub z urzędu wydań
postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu
lub zawieszeniu czynności, zwłaszcza jeşeli zachodzi
niebezpieczeństwo wyrzņdzenia skarşņcemu 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 znaczeniu.
Zwrot „w razie uwzględnienia skargi sņd w wyroku
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określa, czy i w jakim zakresie akt lub czynnośń nie
mogņ byń wykonane”, uşyty w komentowanym
przepisie, naleşy 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 się wykonaniu w sensie czynienia uşytku z uprawnienia
bņdŝ wypełnienia obowiņzku z niego wynikajņcego
nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia, o którym stanowi wymieniony przepis (Z. Kmieciak, glosa do
wyroku NSA z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK 591/04,
publ. OSP 2005/4/50; takşe R. Sawuła, Stosowanie
art. 152 prawa o postępowaniu 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 Urzędowego:
Egzemplarze bieşņce i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywań: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłoşone sņ do
powszechnego wglņdu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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