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UCHWAŁA NR VII/38/2011
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie określenia opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania
przedszkolnego, w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Tuplice
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 8, art. 18 ust. 2
pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.

o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami), Rada Gminy uchwala:
§ 1. 1. Świadczenia udzielone przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Tuplice w zakresie realizacji programu wychowania przedszkol-
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nego, obejmujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych
przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze
5 godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od
poniedziałku do piątku w godzinach określonych
w statucie przedszkola.
2. W czasie realizacji podstawy programowej nie
prowadzi się dodatkowych odpłatnych zajęć prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, organizowanych na życzenie rodziców.
§ 2. 1. Świadczenia wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego są odpłatne.
2. Opłata za świadczenia wykraczające poza
podstawę programową wychowania przedszkolnego, obejmuje koszty zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz dodatkowych zajęć dydaktycznych wspierających prawidłowy rozwój dziecka. Zakres dodatkowych świadczeń może obejmować w szczególności:
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dzieci i rozwijające ich zainteresowania;
2) zajęcia relaksacyjno-wyciszające: muzykoterapia;
3) zabawy z bajką terapeutyczną;
4) działania opiekuńcze dostosowane do wieku
i potrzeb dzieci;
5) zajęcia rozwijające u dzieci ich własne pasje,
rozbudzanie w kierunku kolekcjonerstwa, gry
komputerowe;
6) zajęcia rozbudzające u dzieci zainteresowania
otaczającym światem poprzez wyjścia plenerowe oraz gry i zabawy badawcze;
7) gry i zabawy wspomagające i korygujące rozwój mowy dziecka;
8) zajęcia i zabawy tematyczne wspomagające
rozwój społeczno-emocjonalny dziecka.
3. Ustala się odpłatność za świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 w wysokości 0,10% obowiązującej stawki minimalnego wynagrodzenia, podlegającego ogłoszeniu przez Prezesa Rady Ministrów

Poz. 1835

w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski za
1 godzinę pobytu dziecka, poza 5 godzinnym bezpłatnym w wymiarem, w przedszkolu.
4. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie
stawki odpłatności za każdą rozpoczętą godzinę,
o której mowa w ust. 3 oraz ilości godzin dziennego
pobytu dziecka w Przedszkolu powyżej podstawy
programowej, zadeklarowanej w umowie cywilno –
prawnej z rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, w zaokrągleniu do pełnego złotego w górę.
5. Miesięczna opłata, o której mowa w ust. 3
podlega obniżeniu proporcjonalnie za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Przedszkolu w stosunku do ilości dni, w których Przedszkole było czynne dla uczniów w danym miesiącu.
§ 3. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat
miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.
§ 4. W przypadku nieodbierania dziecka w określonych godzinach, zgodnie z deklaracją w umowie
zawartej pomiędzy rodzicami lub opiekunami prawnymi, o której mowa w § 3, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowej opieki nad dzieckiem wynosi 10 złotych.
§ 5. Opłaty za świadczenia z tytułu prowadzonych zajęć określonych w § 2 ust. 1 nie obejmują
kosztów żywienia.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XII/74/2008 Rady
Gminy Tuplice z dnia 22 lutego 2008r. w sprawie
zasad i trybu korzystania z Przedszkola Samorządowego w Tuplicach prowadzonego przez Gminę Tuplice i opłat za jego świadczenia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tuplice.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz
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UCHWAŁA NR VII/39/2011
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/126/2009 rady Gminy Tuplice z dnia 31 marca 2009r. w sprawie
wynagradzania oraz ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia i dodatku
mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Tuplice
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 3 i 7
i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale z dnia 31 marca 2009 roku
Nr XX/126/2009 wprowadza się następujące zmiany:
w rozdziale III pkt. 6 ppkt. 7a otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz

„Nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji:
b) Wychowawcy przysługuje dodatek w wysokości 90,00zł.”.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VII/40/2011
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 16 czerwca 2011r.
ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), Rada Gminy Tuplice
uchwala, co następuje:

Załącznik
do uchwały Nr VII/40/2011
Rady Gminy Tuplice
z dnia 16 czerwca 2011r.

§ 1. Ustala się regulamin określający kryteria
i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Regulamin
określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za
osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tuplice.

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września
2011 roku.

§ 1. 1. Regulamin określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli, ze specjalnego
funduszu nagród, za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.

Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz

2. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Tuplicach i Przedszkolu Samorządowym, których organem prowadzącym jest Gmina Tuplice.
§ 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) dyrektor – dyrektorzy jednostek, o których mowa w § 1 ust. 2;
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2) nauczyciel – nauczyciele zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 2, na podstawie Karty Nauczyciela;
3) szkoła – szkołę podstawową i gimnazjum –
wchodzące w skład Zespołu Szkół w Tuplicach;
4) przedszkole – Przedszkole Samorządowe wraz
z oddziałami w Tuplicach;
5) zakładowa organizacja związkowa – działające
w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 2,
organizacje związkowe nauczycieli;
6) nagroda organu prowadzącego – nagroda Wójta Gminy Tuplice;
7) nagroda dyrektora – nagroda dyrektora jednostki o których mowa w § 1 ust. 2;
Rozdział II
Sposób podziału środków
§ 3. 1. Na podstawie art. 49 ust. 2 Karty Nauczyciela tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla
nauczycieli, za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w wysokości 1% planowanych
rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Ustala się podział funduszu w proporcjach:
a) 70 % funduszu z przeznaczeniem na nagrody
dyrektora;
b) 30 % funduszu z przeznaczeniem na nagrodę
Wójta Gminy Tuplice.
3. Zasady przyznawania nagród dyrektora ustala
dyrektor jednostki, o których mowa w § 1 ust. 2
w formie odrębnego regulaminu uzgodnionego
z radą pedagogiczną i zakładowymi organizacjami
zawodowymi.
Rozdział III
Kryteria przyznawania nagród
§ 4. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów
szkół przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnych przypadkach nagrody mogą
być przyznawane w innych terminach, w tym związanych z zakończeniem roku szkolnego lub obchodami dnia patrona placówki.
3. Nagroda ma charakter uznaniowy i przyznawana jest nauczycielom za szczególne oraz wybitne
osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.
4. Nagroda przyznana może być nie wcześniej
niż po przepracowaniu w placówce dwóch lat i wypłacana jest w formie pieniężnej.
5. Nagroda Wójta może być przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają co najmniej
wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają co najmniej po 2 kryteria szczegółowe, w każdym z punktów wymienionych w ust. 6.
6. Ustala się następujące kryteria przyznawania
nagrody o której mowa w § 2 pkt 5:

Poz. 1837

1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej
nauczyciela:
a) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone standardowymi narzędziami pomiaru dydaktycznego, w tym w szczególności wynikami ze sprawdzianów i egzaminów
uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe
komisje egzaminacyjne;
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowuje autorskie programy i publikacje;
c) osiąga bardzo dobre i dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem
się uczniów do udziału w konkursach i zawodach co najmniej I stopnia (rejonowych), wojewódzkich konkursach przedmiotowych,
zajmowaniem przez uczniów co najmniej
I – III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach na szczeblu powiatowym;
d) posiada udokumentowane pozytywne osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce i adaptacji społecznej lub
z uczniami uzdolnionymi;
e) przygotowuj i wzorowo realizuje uroczystości
szkolne, i środowiskowe;
f)

organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe dla uczniów i innych uczestników

g) sprawuje opiekę i czynnie uczestniczy w organizacjach społecznych działających w szkole;
2) W zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej, życiowej, dzieciom pochodzącym
z rodzin ubogich lub patologicznych;
b) prowadzi działalność mająca na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej i wykluczenia, wśród dzieci i młodzieży w szczególności narkomanii, alkoholizmu i innych uzależnień;
c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją oraz rodzicami w zakresie zapobiegania
i usuwania przejawów patologii społecznych
i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub
placówki, rozwija formy aktywnego i efektywnego współdziałania szkoły lub placówki
z rodzicami,
e) realizuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom, rozwijania ich znajomości przepisów bhp, i brd raz stosowania
w codziennym życiu,
f)

jest aktywnym członkiem grup interdyscyplinarnych zajmujących się problemami spo-
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łecznymi, patologiami, przemocą w rodzinie,
ich eliminacją i ograniczaniem w życiu dzieci
i uczniów
3) W zakresie pozostałej działalności statutowej
placówki:
a) troszczy się o rozwój, uzupełnianie i należyte
wykorzystanie bazy dydaktycznej placówki;
b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w placówce;
c) wykazuje inicjatywę i skuteczność na rzecz
pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla placówki;
d) prawidłowo realizuje budżet placówki;
e) efektywnie i merytorycznie współpracuje
z Gminą i innymi jednostkami samorządowymi oraz radą pedagogiczną i radą rodziców;
f)

aktywnie promuje placówkę, pozyskuje
sponsorów i przyjaciół placówki, wykazuje
inicjatywę w uzyskaniu prestiżowych patronatów i promotorów;

g) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny;
h) wzorowo kieruje powierzoną placówką lub jej
częścią, dba o wysoki poziom nauczania;
4) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) bierze udział w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego nauczycieli, systematycznie podnosi poziom swojej wiedzy
i umiejętności (wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu, internetu
itp.);
b) udziela się aktywnie w niesieniu pomocy
w adaptacji zawodowej kolegom i koleżankom podejmujących zatrudnienie w zawodzie
nauczyciela;
c) promuje placówkę poprzez udział w pracy
organizacji społecznych, zawodowych, stowarzyszeniach i instytucjach;
d) posiada nieposzlakowaną opinię;
e) aktywnie uczestniczy w życiu gminy i działa
na rzecz rozwoju lokalnego.
Tryb przyznawania nagród
§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora placówki może wystąpić:
a) dyrektor;
b) wicedyrektor;
c) rada pedagogiczna;
d) rada rodziców;
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e) przewodniczący związków zawodowych działających w placówce.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta
Gminy Tuplice może wystąpić:
a) dla nauczyciela:
dyrektor placówki;
rada pedagogiczna;
rada rodziców;
b) dla dyrektora placówki;
organ sprawujący nadzór pedagogiczny
nad placówką;
rada pedagogiczna;
rada rodziców;
z własnej inicjatywy Wójt.
3. W roku kalendarzowym przysługuje tylko jedna nagroda: z puli dyrektora placówki lub Wójta
Gminy Tuplice.
4. Wniosek o przyznanie nagrody składa się na
formularzu, który jest załącznikiem do niniejszego
regulaminu.
5. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta składane
są w sekretariacie Urzędu Gminy, najpóźniej do
15 września.
6. Wysokość nagrody indywidualnej określana
jest:
a) w przypadku nagrody dyrektora – w regulaminie placówki określającym szczegółowe
zasady przyznawania nagród;
b) w przypadku nagrody Wójta – uznaniowo,
jednak nie mniej niż 500zł brutto.
7. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis składa się do
akt osobowych nauczyciela.
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tuplice.
2. Traci moc uchwała Nr VI/28/2007 Rady Gminy
Tuplice z dnia 23 marca 2007 w sprawie ustalenia
regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od dnia
1 września 2011 roku.
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY TUPLICE
za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
Pani/Panu ………………………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)
Urodzonemu ……………………………………………………………………………………………………………………..
(data i miejsce urodzenia)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(wykształcenie – stopień, kierunek staż pracy pedagogicznej)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejsce zatrudnienia -nazwa, wymiar zatrudnienia, stopień awansu zawodowego)
UZASADNIENIE
Pani/Pan ………………………………….., jako nauczyciel wyróżniał/a się w realizacji zadań na zajmowanym
stanowisku poprzez:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(należy wskazać spełniane kryteria z poszczególnych punktów rozdziału III ust. 7 uchwały oraz działania poprzez które zostały one zrealizowane)
Opinia wnoszącego o przyznanie nagrody
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………
(data)

………………………………………..
(podpis)

Decyzja
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...
(data)

………………………………………..
(podpis Wójta)
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UCHWAŁA NR VII/41/2011
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 16 czerwca 2011r.
w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w miejscowości Tuplice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Rada
Gminy Tuplice uchwala, co następuje:
§ 1. 1) Nadaje się dla działki Nr 306/4 obręb Tuplice, o przeznaczeniu tereny rekreacyjno – wypoczynkowe, zlokalizowanej u zbiegu ulic Kościuszki
i Mickiewicza w Tuplicach, nazwę „Skwer im. Wojsk
Ochrony Pogranicza”.
2) Położenie skweru stanowi załącznik graficzny
Nr 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tuplice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz
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UCHWAŁA NR 56/6/VII/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 29 czerwca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)
art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 70/5/IX/07 z dnia 25 lipca 2007r. w sprawie
uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Iłowa (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 95, poz. 1302, z 2008r. Nr 6, poz. 163,
Nr 49, poz. 925 i Nr 135, poz. 2155 oraz z 2009r.
Nr 55, poz. 775) załączniki Nr 1 i 2 otrzymują
brzmienie zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do zdarzeń,
które powstaną po dniu 1 lipca 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
______________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020,
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618,
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54,
poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r. Nr 106,
poz. 622.
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UCHWAŁA NR IX/52/11
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Gozdnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Każdorazowe wnoszenie, cofanie i zbywanie
udziałów i akcji przez Burmistrza Miasta Gozdnica
może odbywać się wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej komisji Rady Miasta
Gozdnica do spraw budżetu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Agnieszka Kazimir

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

1841
18 4 1

UCHWAŁA NR XIII/65/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 21 lipca 2011r.
w sprawie przyjęcia od Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego do prowadzenia przez Gminę Dobiegniew
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą przy ul. Poznańskiej 5 w Dobiegniewie
Na podstawie art. 5 ust. 5b i 5c ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co następuje:
§ 1. Gmina Dobiegniew przyjmuje do prowadzenia od dnia 1 września 2011r. od Powiatu Strzelecko
– Drezdeneckiego Szkolne Schronisko Młodzieżowe
z siedzibą w Dobiegniewie przy ul. Poznańskiej 5.
§ 2. Szczegółowe zasady przejęcia przez Gminę
Dobiegniew zadania w zakresie prowadzenia Szkol-

nego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą w Dobiegniewie przy ul. Poznańskiej 5, określone zostały
w porozumieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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do uchwały Nr XIII/65/11
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 21 lipca 2011r.

POROZUMIENIE Nr …..2011
Zawarte w dniu ……lipca 2011 roku w Strzelcach Krajeńskich pomiędzy:
Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, reprezentowanym przez:
1. Starostę Strzelecko-Drezdeneckiego Andrzeja Bajko,
2. Wicestarostę Strzelecko-Drezdeneckiego Andrzeja Liberę, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Wandy Podhajnej, zwanymi dalej „Powiatem”,
a
Gminą Dobiegniew reprezentowaną przez:
Burmistrza Gminy Dobiegniew – Leszka Walocha, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobiegniew – Jacka Antropika, zwanymi dalej „Gminą”
na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 ze. zm.) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5 ust. 5b i ust. 5c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży
w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych
placówkach z dnia 7 marca 2005r. (Dz. U. z 2005r., Nr 52, poz. 467 ze zm.) o następującej treści:
§ 1. Powiat z dniem 1 września 2011 roku przekazuje Gminie zadanie własne polegające na prowadzeniu
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą w Dobiegniewie przy ul. Poznańskiej 5, zwanego dalej
w skrócie „Schroniskiem”, a Gmina powyższe zadanie przyjmuje do realizacji na warunkach określonych
niniejszym porozumieniem.
§ 2. Powiat przekazuje, a Gmina przejmuje w stosunku do Schroniska wszystkie prawa i obowiązki organu prowadzącego, a w szczególności:
1. Zorganizowanie działalności Schroniska poprzez:
a) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży krajoznawstwa i różnych form turystyki, jako aktywnych
form wypoczynku,
b) prowadzenie poradnictwa i informacji krajoznawczo -turystycznej,
c) zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom tanich miejsc noclegowych, zgodnie z obowiązującym cennikiem,
d) zapewnienie opieki i wychowania dzieci i młodzieży przebywających w Schronisku.
§ 3. Celem realizacji zadania określonego w § 1 Gmina zobowiązuje się zapewnić w schronisku standardy określone w § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach
oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U.
z 2005r. Nr 52, poz. 467 ze zm.) tj.:
1) odpowiednią powierzchnię mieszkalną,
2) wyposażenie pokoi zgodnie z obowiązującymi standardami (łóżka lub tapczany, kołdry lub koce, bielizna pościelowa, szafy ubraniowe),
3) łazienkę wyposażoną w: umywalki z lustrem, natryski, bieżąca zimną i ciepłą wodę oraz WC,
4) kuchnię samoobsługową z podstawowym wyposażeniem i pomieszczeniem do spożywania posiłków,
5) ogrzewaniem centralnym lub innym zapewniającym utrzymanie w pomieszczeniach odpowiedniej
temperatury,
6) pomieszczenia do przechowywania bagażu lub sprzętu turystycznego,
7) oddzielne pomieszczenia do przechowywania sprzętu gospodarczego, czystej i brudnej pościeli oraz
suszenia odzieży,
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8) informację turystyczną, udostępniającą wykaz niezbędnych numerów telefonów, informację o zakładzie
komunikacji publicznej oraz o dostępnej bazie żywieniowej, a także informację o lokalizacji obiektów
kulturalnych i sportowych,
9) statut i regulamin schroniska, cennik opłat za usługi oraz książkę życzeń w miejscu ogólnie dostępnym.
§ 4. Wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszego porozumienia i prowadzeniem Schroniska ponoszone będą przez Gminę.
§ 5. 1. Porozumienie zostaje zawarte od dnia 1 września 2011 roku na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron za wypowiedzeniem dokonanym na piśmie w terminie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem sezonu.
3. Powiat zobowiązuje się poinformować ministra właściwego do spraw oświaty o przekazaniu zadania
z dniem 1 września 2011 roku, celem naliczenia należnej subwencji oświatowej dla Gminy Dobiegniew, jako
organu prowadzącego Schronisko.
§ 6. 1. Gmina zobowiązuje się samodzielnie występować z wnioskami do MEN o przyznanie jej subwencji oświatowej, stanowiącej część subwencji ogólnej na przekazane jej przez powiat zadanie, począwszy od
1 stycznia 2012 roku.
2. Powiat ma prawo kontroli prawidłowości zadań objętych Porozumieniem:
a) w wykonywaniu prawa Powiatu, Gmina jest zobowiązana udzielić Powiatowi wszelkich informacji
dotyczących działalności Schroniska oraz zapewnić przedstawicielowi Powiatu możliwość przeprowadzenia kontroli budynków i dokumentów Schroniska, w tym wstępu pomieszczeń, wglądu do dokumentacji z prawem żądania uwierzytelnionych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów,
b) o zamierzonej kontroli Powiat zobowiązany jest powiadomić Gminę, na co najmniej siedem dni
wcześniej.
§ 7. 1. Powiat zobowiązuje się przekazać na rzecz Gminy przysługującą Schronisku subwencję oświatową w pełnej wysokości za okres od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, w miesięcznych transzach do 25 dnia każdego miesiąca, począwszy od września 2011r.
2. Powiat zobowiązuje się pokryć wszelkie zobowiązania Schroniska wg stanu na dzień 31 sierpnia
2011 roku.
3. Powiat zobowiązuje się nieodpłatnie użyczyć Gminie sprzęt, wyposażenie i pomoce naukowe, stanowiące majątek Schroniska, niezbędne do realizacji zadania, na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
4. W przypadku rozwiązania porozumienia, Gmina zwróci Powiatowi sprzęt, wyposażenie i pomoce naukowe, o których mowa w ust. 3, pokryje wszelkie zobowiązania Schroniska wg stanu na dzień 31 sierpnia
ostatniego roku obowiązywania porozumienia oraz przekaże na rzecz Powiatu przysługującą Schronisku
subwencję oświatową w pełnej wysokości, za okres od 1 września do 31 grudnia ostatniego roku obowiązywania porozumienia.
§ 8. Gmina zobowiązuje się przekazywać Powiatowi dane niezbędne do naliczania subwencji oświatowej, w terminach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i w ujęciu zgodnym
z Systemem Informacji Oświatowej do 31 grudnia 2011 roku.
§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 10. Niniejsze porozumienie sporządzono w czterech – jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze stron.
§ 11. 1. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o systemie oświaty.
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
1.
2.
3.

Gmina Dobiegniew
1.
2.
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Poz. 1842, 1843

1842
18 42

UCHWAŁA NR XIII/66/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 21 lipca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej w Dobiegniewie w sprawie ustalenia
regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu
nagród.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.) Rada Miejska w Dobiegniewie
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XL/280/2010 Rady Miejskiej
w Dobiegniewie w sprawie ustalenia regulaminu
określającego kryteria i tryb przyznawania nagród
dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród wyrażenie zawarte § 1 ust 2 w brzmieniu:
„Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli
zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dobiegniew.”

„Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych, szkołach podstawowych, gimnazjum oraz w Zespole Szkół w Dobiegniewie
w skład którego wchodzą: Publiczne Gimnazjum
im. Ryszarda Koncewicza, Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowa prowadzonych przez Gminę Dobiegniew”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński

zastępuje się wyrażeniem w brzmieniu:

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

1843
18 43

UCHWAŁA NR XIII/67/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 21 lipca 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2007r.
w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym
powierzono funkcje kierownicze, oraz logopedy i pedagoga
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 ustawy Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VII/46/2007 Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 26 kwietnia 2007r. w sprawie
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcje
kierownicze, oraz logopedy i pedagoga

§ 1 w brzmieniu:
„obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określonych w art. 42 ust 7 pkt 2 Ustawa Karta Nauczyciela wg poniższej tabeli:
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Stanowisko kierownicze
Dyrektor Gimnazjum
Dyrektor Szkoły Podstawowej Dobiegniew
V-ce Dyrektor Szkoły Podst. Dobiegniew
V-ce Dyrektor Gimnazjum
Dyrektor Szkoły Podstawowej Radęcin
Dyrektor Przedszkola

zastępuje się § 1 w brzmieniu:

Stanowisko kierownicze
Dyrektor Gimnazjum
Dyrektor Szkoły Podstawowej Dobiegniew
V-ce Dyrektor Szkoły Podst. Dobiegniew
V-ce Dyrektor Gimnazjum
Dyrektor Szkoły Podstawowej Radęcin
Dyrektor Przedszkola
Dyrektor Zespołu Szkół w Dobiegniewie
V-ce Dyrektor Zespołu Szkół w Dobiegniewie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.

Tygodniowy wymiar zajęć
3
3
7
14 h od 01.09.2007r.
9 (12h od 01.09.2007r.)
9 (12h od 01.09.2007r.)

uczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć określonych w art. 42 ust 7 pkt 2 ustawa Karta Nauczyciela wg poniższej tabeli:

„obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, na-

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poz. 1843, 1844

Tygodniowy wymiar zajęć
3
3
7
14
9
9
3
4

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

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

1844
18 44

UCHWAŁA NR XIII/68/11
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 21 lipca 2011r.
w sprawie opłaty za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Dobiegniew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

1) zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne dzieci oraz gry
i zabawy rozwijające samodzielność,

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne Przedszkole Miejskie w Dobiegniewie zapewniające bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane są od godz. 8.00 do godz.
13.00.

3) gry, zabawy oraz spacery na świeżym powietrzu wdrażające do zdrowego stylu życia,

§ 2. Usługi świadczone przez publiczne przedszkole wykraczające ponad czas 5 - godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmują
między innymi:

2) zajęcia i zabawy rozwijające aktywność i wyobraźnię wychowanków,

4) organizowane przez przedszkole uroczystości
i imprezy z udziałem rodziny oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
5) kółka zainteresowań: plastyczne, muzyczne, teatralne, itp.,
6) zabawy ruchowe zaspokajające potrzebę aktywności fizycznej przedszkolaków,
7) czas odpoczynku i posiłków.
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§ 3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń,
o których mowa w § 2, ustala się opłatę w wysokości 0,13% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami),
ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady
Ministrów na dany rok kalendarzowy.
§ 4. Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola oraz wnoszenia opłat za realizowane przez
przedszkole świadczenia wykraczające ponad czas
5 – godzinnego bezpłatnego nauczania, wychowania
i opieki, określone zostaną w umowie cywilnoprawnej zawartej pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka uczęszczającego do przedszkola.

Poz. 1844, 1845

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/258/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 26 listopada
2009
roku
w
sprawie
zmiany
uchwały
Nr XXVI/247/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 1 października 2009r. w sprawie odpłatności
za pobyt dziecka w Przedszkolu Miejskim w Dobiegniewie.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński

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

1845
18 45

UCHWAŁA NR XI/80/11
RADY GMINY SANTOK
z dnia 28 lipca 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wawrów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy Santok uchwala co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy o brzmieniu ul. ZIELONE POLA w miejscowości Wawrów dla działek
oznaczonych numerami ewidencji gruntów 7/8
i 7/12, obrębu Wawrów.
§ 2. Plan sytuacyjny stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Honorata Brzytwa
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Poz. 1845, 1846
Załącznik
do uchwały Nr XI/80/11
Rady Gminy Santok
z dnia 28 lipca 2011r.

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

1846
18 46

UCHWAŁA NR X/105/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 sierpnia 2011r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów
przedszkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna
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 samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
przysługuje na każdego ucznia w wysokości 75%
ustalonych w budżecie Gminy Skwierzyna wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna
w przeliczeniu na 1 ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
2. Osobom prowadzącym niepubliczne inne
formy wychowania przedszkolnego przysługuje na
każdego ucznia objętego tą formą wychowania
przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40%
wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Skwierzyna
w przeliczeniu na 1 ucznia z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota
przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przed-

szkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
§ 2. Osoby prowadzące niepubliczne przedszkola
lub inne formy wychowania przedszkolnego składają wniosek o udzielenie dotacji, nie później niż do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w Urzędzie Miejskim wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach
na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
2. Wysokość dotacji należnej na dany miesiąc
o której mowa w ust. 3 ustala się w wysokości, stanowiącej iloczyn liczby uczniów i stawki miesięcznej
na jednego ucznia, obliczonej na dany rok.
3. Miesięczną dotację przekazuje się na podstawie liczby uczniów, wg stanu na pierwszy dzień
miesiąca.
4. Wnioskodawca przekazuje w terminie do
10 dnia każdego miesiąca informację o aktualnej
liczbie uczniów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 93

– 8914 –

§ 4. 1. Organ prowadzący placówkę składa roczne rozliczenie do dnia 10 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji ,w Urzędzie
Miejskim w Skwierzynie wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. W przypadku zakończenia działalności przez
placówkę w trakcie roku budżetowego, rozliczenie
otrzymanej dotacji należy złożyć w ciągu 10 dni od
dnia pobrania ostatniej transzy dotacji.
§ 5. 1. Burmistrzowi przysługuje prawo kontroli
prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.
2. W celu dokonania kontroli, o której mowa
w ust.1, osoby upoważnione przez Burmistrza dokonują przeglądu dokumentacji będącej podstawą
udzielania dotacji.

Poz. 1846

4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący
przedstawia w protokole kontroli, który podpisuje
również kierownik kontrolowanego podmiotu.
§ 6. Przy zwrocie dotacji pobranej nienależnie,
w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych. (art. 251 i 252 tej ustawy).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .
Przewodniczący Rady
Stanisław Rucki

3. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli zawiadamia na piśmie placówkę o terminie kontroli.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/105/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 sierpnia 2011 r.

…………………………………

………………………….., dnia………………

(pieczęć organu prowadzącego)

(miejscowość)
Burmistrz Skwierzyny
Wniosek o udzielenie dotacji
na rok ………….

Termin składania: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

1. Dane o organie prowadzącym
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………..…………
2. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………..…………………………
3. Dane o osobie(osobach) reprezentujących organ prowadzący
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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: ………………………………………………………………………………
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w tym:
a) liczba uczniów niepełnosprawnych ………………………………………………………………………………..…….
b) liczba uczniów z innych gmin(wymienić jakie) …………………………………………………………………………
6. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja
……………………………………………....................................................................................................................

……………………………..……………………
(pieczęć i podpis organu prowadzącego)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/105/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 sierpnia 2011r.

…………………………………

..............…………….., dnia…………………

(pieczęć organu prowadzącego)

(miejscowość)

Burmistrz Skwierzyny
INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE DZIECI/UCZNIÓW
w miesiącu……………. roku………….
Rok szkolny……………………………..

Termin składania: do 10 każdego miesiąca.
1. Dane o organie prowadzącym
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej:
………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
2. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dane o osobie(osobach) reprezentujących organ prowadzący
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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:……………......................................................
(miesiąc i rok)
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6. Dotację proszę przekazać na nr konta bankowego
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenie:
Zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych zmian podanych w comiesięcznych informacjach.

…………………….……………………………..
(pieczęć i podpis organu prowadzącego)

Adnotacje urzędowe
1. Faktyczna liczba dzieci/uczniów……………………………………………………………………………………………
2. Dotacja na jedno dziecko/ucznia…………………………………………………………………………………………..
3. Należna dotacja na miesiąc ………………………………………………………………………………………………..
(miesiąc i rok)

Faktyczna liczba dzieci/uczniów …………………x………………………………….=……………………..
(dotacja/dz./ucz.)

4. Kwota ……………………..należnej dotacji do przekazania w miesiącu …………………………………………r.
(miesiąc i rok)

……………………………

………………………………

(sporządził)

….………………...………..

(data)

(zatwierdził)
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/105/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 sierpnia 2011r.

…………………………………

…......……………….. dnia………..…………

(pieczęć organu prowadzącego)

(miejscowość)
Burmistrz Skwierzyny

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

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyszczególnienie
Liczba uczniów
(bez uczniów niepełnosprawnych)
Stawka dotacji
na jednego ucznia
Należna dotacja (1x2)
Liczba uczniów
niepełnosprawnych
Stawka dotacji
na jednego ucznia
niepełnosprawnego
Należna dotacja (4x5)
Należna dotacja
ogółem (3+6)
Dotacja przekazana
Rozliczenie dotacji
(Nadpłata/niedopłata)
(7-8)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem
X
X

X
X

Oświadczam, że wykorzystanie dotacji nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym.

………………………………….
(pieczęć i podpis organu prowadzącego)
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UCHWAŁA NR X/106/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 sierpnia 2011r.
w sprawie nadania Statutu Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 11 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 stycznia 2009r.
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) o finansach
publicznych uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się Klubowi Dziecięcemu w Skwierzynie Statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

e) innych przepisów dotyczących jednostek budżetowych.
4. Klub jest prowadzony przez Gminę Skwierzyna, zwaną dalej „Gminą”.
5. Organem założycielskim Klubu jest Rada Miejska w Skwierzynie.
6. Klub jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Gminy, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

7. Siedziba Klubu znajduje się w Skwierzynie
przy ul. Mickiewicza 26 i jest miejscem prowadzenia
Klubu.

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

8. Obszarem działania Klubu jest teren gminy
Skwierzyna.

Przewodniczący Rady
Stanisław Rucki
Załącznik
do uchwały Nr X/106/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 9 sierpnia 2011r.
STATUT
Klubu dziecięcego w Skwierzynie
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Klub dziecięcy nosi nazwę: Klub Dziecięcy
w Skwierzynie.
2. Nazwa Klubu jest używana w pełnym brzmieniu.
3. Klub Dziecięcy w Skwierzynie, zwany dalej
„Klubem” działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, w szczególności:
a) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235), zwanej dalej „ustawą”,
b) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
d) niniejszego statutu,

9. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o rodzicach dziecka należy przez to rozumieć również
opiekunów prawnych dziecka oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
Rozdział II
Cel i zadania Klubu oraz sposób ich realizacji
§ 2. 1. Klub jest utworzony i utrzymywany w celu
realizowania funkcji: opiekuńczych, wychowawczych
oraz edukacyjnych, na rzecz dzieci uczęszczających
do Klubu.
2. Do podstawowych zadań Klubu należy:
1) zapewnienie dzieciom opieki poprzez organizację właściwych warunków lokalowych z wyposażeniem dostosowanym do wieku i potrzeb
rozwojowych podopiecznych,
2) organizacja właściwej opieki pielęgnacyjnej
oraz edukacyjnej dzieci poprzez prowadzenie
zajęć zabawowych z elementami edukacji,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
dziecka oraz opiekę ze strony personelu Klubu
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
3) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i zabaw
rozwijających motorykę i umiejętności umysłowe dziecka zgodnie z wrodzonym potencjałem dziecka i jego możliwościami rozwojowymi,
4) organizacja zajęć uwzględniających indywidualny rozwój dzieci i dostosowanych do ich wieku,
5) organizacja zajęć w sposób zapewniający jak
najlepszą integrację między dziećmi,
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6) organizowanie zajęć ruchowych oraz zabaw
z elementami edukacji, w tym tematycznych,
dydaktycznych oraz manipulacyjno – konstrukcyjnych,
7) organizacja zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych z uwzględnieniem stopnia ich niepełnosprawności i rodzaju dysfunkcji organizmu,

Poz. 1847
niepełnosprawnych
–
ze
szczególnym
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
h) prowadzą zabawy oraz zajęcia wychowawczo-dydaktyczne z dziećmi, w tym zajęcia
z obowiązujących planów zajęć wychowawczo – dydaktycznych,
i)

realizują różnorodne zadania wychowawczodydaktyczne i opiekuńcze, w tym z zakresu
wychowania społecznego, zdrowotnego,
ukierunkowane na aktywizację dziecka i pobudzanie jego procesów rozwojowych,

j)

dokonują oceny rozwoju dziecka,

8) organizowanie dodatkowych zajęć specjalistycznych, w tym z logopedą, psychologiem
i innych w zależności od potrzeb podopiecznych,
9) wspomaganie rodziny, w szczególności poprzez
organizowanie spotkań rodziców z opiekunami
dzieci i specjalistami, udział rodziców we
wspólnych zajęciach, przeprowadzanie konsultacji z rodzicami w kwestiach organizacyjnych
i zasad funkcjonowania placówki,
10) dbanie o bezpieczeństwo dzieci w Klubie oraz
w czasie zajęć prowadzonych poza nim,
11) zapewnienie dzieciom w Klubie prawidłowego
żywienia dostosowanego do wieku i diety
dziecka, zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami w zakresie dietetyki,
12) współpraca z rodzicami w zakresie wychowania
dziecka i pomaganie rodzicom w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka,
13) współdziałanie z instytucjami działającymi na
rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.
Rozdział III
Pracownicy Klubu
§ 3. 1. Opieka nad dziećmi w Klubie sprawowana
jest przez opiekuna.
2. Opiekunowie zajmują się w Klubie opieką,
wychowaniem i edukacją dzieci, a w szczególności:
a) odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych im pod opiekę,
b) dbają o bezpieczeństwo dzieci w Klubie oraz
w czasie zajęć prowadzonych poza nim,
c) dbają o przekazywanie dzieciom właściwych
wzorców i wyrabianie nawyków higienicznokulturalnych,
d) wykonują zabiegi pielęgnacyjne u dzieci,
e) poznają każde dziecko w celu stworzenia mu
warunków do optymalnego rozwoju, na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości
Klubu,
f)

tworzą warunki dla wszechstronnego rozwoju dzieci, w tym poprzez prowadzenie pracy
indywidualnej z dzieckiem, a w przypadku
dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

g) opracowują plany zajęć wychowawczo – dydaktycznych dostosowanych do wieku i poziomu rozwoju dzieci, a w przypadku dzieci

k) współpracują z rodzicami dziecka w sprawach opieki, wychowania i edukacji dzieci,
w szczególności prowadzą konsultacje
i udzielają rodzicom porad, bieżącej informacji na temat ich dziecka, jego zachowania
i rozwoju,
l)

podnoszą kwalifikacje zawodowe,

m) dbają o powierzony sprzęt pozostający na
wyposażeniu Klubu, pomoce, zabawki oraz
estetyczny wygląd pomieszczeń Klubu.
3. Kierownik Klubu oraz opiekunowie otaczają
opieką każde dziecko i utrzymują kontakt z rodzicami
dziecka w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb dziecka,
b) ustalenia formy pomocy w działaniach opiekuńczych, edukacyjnych i wychowawczych
wobec dziecka,
c) włączenia rodziców w działalność Klubu.
4. Pracownicy Klubu mają prawo do korzystania
z pomocy merytorycznej i metodycznej dla potrzeb
zapewnienia dzieciom prawidłowego i wszechstronnego rozwoju oraz właściwej opieki w Klubie, w tym
pomocy ze strony wyspecjalizowanych placówek
i instytucji, właściwych organów lub organizacji.
5. Świadczeń na rzecz dzieci mogą udzielać: lekarz oraz specjaliści, a w szczególności pedagog,
logopeda, psycholog, rehabilitant .
6. Pracownicy zatrudnieni w Klubie odpowiadają
za życie i bezpieczeństwo dzieci przebywających
w Klubie, za zapewnienie dzieciom bezpiecznych
i higienicznych warunków pobytu w Klubie oraz
w trakcie zajęć prowadzonych poza obiektem.
7. Pracownicy Klubu zadania na zajmowanym
stanowisku pracy wykonują zgodnie z powierzonym
zakresem czynności, ustalonym przez kierownika
Klubu.
8. Pracownicy Klubu mają status pracowników
samorządowych, do których stosuje się przepisy
ustawy o pracownikach samorządowych.
Rozdział IV
Zarządzanie Klubem. Organy Klubu
§ 4. 1. Odpowiedzialność za zarządzanie Klubem
i organizację pracy Klubu ponosi kierownik Klubu.
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2. Kierownik Klubu kieruje pracą Klubu i reprezentuje go na zewnątrz.
3. Kierownik Klubu działa jednoosobowo na
podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego
przez Burmistrza Skwierzyny.
4. Kierownika Klubu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Skwierzyny, który jest zwierzchnikiem służbowym kierownika Klubu i wykonuje wobec Niego
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
5. Kierownik Klubu może upoważnić pracowników Klubu do wykonywania określonych obowiązków w zakresie funkcjonowania Klubu.
6. Kierownik Klubu jest przełożonym pracowników Klubu. W sprawach pracowniczych stroną reprezentująca pracodawcę jest kierownik Klubu.
7. W czasie nieobecności kierownika Klubu zastępstwo pełni wskazany przez niego pracownik
Klubu.
Rozdział V
Organizacja i zasady funkcjonowania Klubu
§ 5. 1. Klub jest czynny przez cały rok we wszystkie dni robocze, z wyjątkiem ustanowionych przerw,
o których mowa w § 6, w tym corocznej przerwy
wakacyjnej.

Poz. 1847

§ 8. 1. Kierownik Klubu opracowuje arkusz organizacji Klubu, który określa szczegółową organizację
opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej i edukacyjnej
nad dziećmi w Klubie, w danym roku kalendarzowym. Arkusz organizacji Klubu zatwierdza Burmistrz
Skwierzyny lub osoba przez niego wyznaczona.
2. W arkuszu organizacji Klubu określa się
w szczególności:
a) liczbę dzieci przyjętych do Klubu,
b) liczbę i strukturę wieku dzieci w poszczególnych grupach dziecięcych,
c) liczbę dzieci oczekujących na przyjęcie do
Klubu według złożonych w Klubie „Kart zgłoszenia dziecka do Klubu”,
d) stan i strukturę zatrudnienia w Klubie,
e) organizację opieki nad dziećmi w poszczególnych grupach dziecięcych,
f)

termin przerwy wakacyjnej w Klubie.

3. Wzór arkusza organizacji Klubu, tryb jego
opracowania, zatwierdzenia i aktualizacji w ciągu
roku określa Burmistrz Skwierzyny.
Rozdział VI
Zasady przyjmowania dzieci do Klubu

2. Godziny pracy Klubu ustala się w regulaminie
organizacyjnym Klubu.

§ 9. Warunki przyjmowania dzieci określa kierownik Klubu.

§ 6. 1. Termin przerwy wakacyjnej w pracy Klubu
ustalany jest corocznie na wniosek kierownika Klubu
i zatwierdzany w arkuszu organizacji Klubu, o którym mowa w § 8.

§ 10. 1. Zapisy do Klubu prowadzone są w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia każdego roku.
W przypadku wolnych miejsc w Klubie zapisy mogą
być dokonywane poza tym terminem.

2. Z chwilą zatwierdzenia w arkuszu organizacji
Klubu, kierownik Klubu niezwłocznie podaje do wiadomości rodziców termin przerwy wakacyjnej zatwierdzony na dany rok.

2. Wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do klubu
otrzymuję numery według kolejności wpływu.

3. W okresie przerwy wakacyjnej Klub nie sprawuje opieki wychowawczej i nie przyjmuje dzieci.
4. Dopuszcza się możliwość wprowadzenia
ograniczeń w pracy Klubu włącznie z ustanowieniem w pracy Klubu przerwy dodatkowej, w tym
w szczególności ograniczeń lub przerwy w pracy
Klubu na czas przeprowadzenia w Klubie prac remontowych. Decyzję w tej sprawie każdorazowo
podejmuje Burmistrz Skwierzyny
5. W sytuacjach nagłych i uzasadnionych decyzję
o zamknięciu Klubu i ustanowieniu przerwy w pracy
Klubu może podjąć kierownik Klubu. Kierownik Klubu niezwłocznie informuje Burmistrza Skwierzyny
o powodach zamknięcia Klubu i przewidywanym
terminie zamknięcia Klubu.
§ 7. 1. W Klubie mogą funkcjonować grupy dziecięce.
2. Grupa obejmuje dzieci w tym samym lub zbliżonym wieku.
3. Liczbę grup dziecięcych w Klubie ustala się
w regulaminie organizacyjnym Klubu.

3. Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka
w Klubie zobowiązani są do złożenia u kierownika
Klubu kompletnej, prawidłowo wypełnionej „Karty
zgłoszenia dziecka do Klubu”. Wzór ww. karty określa regulamin organizacyjny Klubu
4. Przyjęć dzieci do Klubu dokonuje kierownik
Klubu.
5. Kierownik Klubu informuje rodziców o przyjęciu dziecka do Klubu w formie pisemnej wraz
z podaniem terminu, z którym dziecko zostaje przyjęte do Klubu.
6. Kierownik Klubu prowadzi rejestr złożonych
w Klubie „Kart zgłoszenia dziecka do Klubu”.
7. Do Klubu może być przyjęta taka liczba dzieci,
która gwarantuje dzieciom właściwą opiekę oraz
pełne bezpieczeństwo w Klubie i w czasie zajęć
prowadzonych poza nim, z zachowaniem wymagań
określonych ustawą i przepisami wykonawczymi do
ustawy.
8. Do Klubu przyjmowane są dzieci od ukończenia 1 roku życia według kolejności wpływu wniosków z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają dzieci
w kolejności:
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a) których oboje rodzice lub rodzic samotnie
wychowujący pozostają w stosunku zatrudnienia lub prowadzą działalność gospodarczą,
b) których co najmniej jeden z rodziców posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bądź całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a drugi
pozostaje w stosunku zatrudnienia lub prowadzi działalność gospodarczą.
9. W przypadku zwolnienia się miejsca w Klubie
do Klubu przyjmuje się kolejne dziecko według zasad jak wyżej.
10. Lista dzieci przyjętych do Klubu od 1 września roku kalendarzowego powinna zostać ogłoszona najpóźniej do 30 czerwca danego roku.

Poz. 1847
a) dzieci, o których mowa w ust. 2 pkt a) i pkt b)
nie zaczną uczęszczać do Klubu,
b) rodzice nie uregulują zaległych, należnych
opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Klubie.

5. Kierownik Klubu skreśla dziecko z listy dzieci
zapisanych do Klubu w przypadku rezygnacji rodziców z uczęszczania dziecka do Klubu, złożonej na
piśmie.
§ 12. Dzieci są oddawane i odbierane z Klubu
według następujących zasad:
1) dziecko jest przyprowadzane i odbierane z Klubu przez rodziców lub upoważnione przez nich
osoby pełnoletnie, zapewniające dziecku pełne
bezpieczeństwo,
2) upoważnienie, o którym mowa w pkt 1 udzielane jest przez rodziców w formie pisemnej,

§ 11. 1. Rodzice zobowiązani są do powiadamiania kierownika Klubu o każdej planowanej nieobecności dziecka z wyprzedzeniem tj. co najmniej na
jeden dzień przed datą planowanej nieobecności
dziecka w Klubie, a w przypadku zachorowania lub
innej nagłej przyczyny – w pierwszym dniu nieobecności dziecka w Klubie.

3) godziny przyprowadzania i odbierania dzieci
z Klubu określa regulamin organizacyjny Klubu.

2. Kierownikowi Klubu przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do Klubu
w przypadku:

§ 13. W przypadku nieobecności dziecka w Klubie Dziecięcym opłata za pobyt dziecka oraz wyżywienie ulega obniżeniu o 1/22 opłaty miesięcznej za
każdy dzień nieobecności.

a) niezgłoszenia się dziecka do Klubu w terminie 14 dni od wyznaczonej daty przyjęcia
dziecka do Klubu i nieusprawiedliwienia
w tym terminie przyczyny nieobecności
dziecka,
b) nieuczęszczania dziecka do Klubu przez okres
co najmniej jednego miesiąca, bez przedstawienia przyczyny,
c) zalegania z zapłatą za pobyt i/lub wyżywienie
dziecka w Klubie, za okres co najmniej jednego miesiąca,
d) zatajenia przy wypełnianiu „Karty zgłoszenia
dziecka do Klubu” lub w trakcie pobytu
dziecka w Klubie informacji o stanie zdrowia
dziecka, który uniemożliwia przebywanie
dziecka w grupie,
e) wydania orzeczenia lekarskiego stwierdzającego przeciwwskazania do przebywania
dziecka w Klubie
3. Kierownik Klubu może skreślić dziecko z listy
dzieci zapisanych do Klubu po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców o planowanym skreśleniu dziecka z listy dzieci zapisanych do Klubu
wraz z podaniem przyczyn.
4. Kierownik Klubu skreśla dziecko z listy dzieci
zapisanych do Klubu i informuje pisemnie rodziców
o skreśleniu dziecka z listy wraz z uzasadnieniem
podjętej decyzji w sytuacji gdy, w terminie 7 dni od
daty otrzymania pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3:

Rozdział VII
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie
w przypadku nieobecności dziecka w Klubie Dziecięcym

Rozdział VIII
Zasady gospodarki finansowej Klubu
§ 14. 1. Majątek Klubu jest mieniem komunalnym Gminy.
2. Klub prowadzi wyodrębnioną ewidencję
składników majątku będących w dyspozycji Klubu.
3. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3 500,00zł
podejmuje
samodzielnie
kierownik
Klubu,
w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda
Burmistrza Skwierzyny, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miejskiej w Skwierzynie oraz poza przypadkami finansowania ww. zakupów ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. środki unijne, środki z funduszy celowych).
4. Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty
określa – na wniosek kierownika Klubu – Burmistrz
Skwierzyny, uwzględniając rodzaj i zakres zadań
realizowanych przez Klub.
5. Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Burmistrza Skwierzyny, z wyłączeniem zatrudnienia osób na podstawie umów na
zastępstwo za osoby przebywające w szczególności
na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich.
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6. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian
wynagrodzeń pracowników Klubu jest możliwe wyłącznie za zgodą Burmistrza Skwierzyny.

5. Klub prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami
dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 15. Obsługa finansowo – księgowa Klubu prowadzona jest przez Zespół Edukacyjny w Skwierzynie.

6. Sprawozdania finansowe i budżetowe Klubu
sporządza kierownik Klubu i przekazuje Burmistrzowi Skwierzyny za pośrednictwem Skarbnika Gminy
Skwierzyna.

§ 16. 1. Środki finansowe na działalność Klubu
pochodzą z budżetu Gminy Skwierzyna oraz innych
źródeł.
2. Klub prowadzi działalność na podstawie planu
finansowego opracowanego przez kierownika Klubu.

§ 17. Kontrolę działalności, kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem Gminy Skwierzyna oraz
stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają
upoważnieni przez Burmistrza Skwierzyny pracownicy.
Rozdział IX

3. Wszelkie wpływy uzyskane przez Klub stanowią dochody budżetu Gminy Skwierzyna.
4. Wydatki Klubu realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych,
ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.

Postanowienia końcowe
§ 18. Klub prowadzi i przechowuje dokumentację
zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 19. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie
wymagają zatwierdzenia przez Radę Miejską
w Skwierzynie.

847

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

1848
18 48

UCHWAŁA NR X/107/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 9 sierpnia 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Skwierzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1
pkt 2 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Skwierzyna,
zapewniające bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę, uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego, realizowane są od
godz. 8.00 do godz. 13.00.

§ 3. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń,
o których mowa w § 2, ustala się opłatę w wysokości 0,11% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela
mianowanego z tytułem magistra i przygotowaniem
pedagogicznym zaokrąglonego w górę do jednego
miejsca po przecinku, ustalonego zgodnie z ustawą
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela art. 30
ust. 1 (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami).

§ 2. Świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Skwierzyna, wykraczające
poza czas 5 godzinnego bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, obejmują między innymi:
1. gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne,
teatralne, konstrukcyjne,
2. zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,
3. gry, zabawy, spacery na świeżym powietrzu,
wdrażające do zdrowego stylu życia,
4. organizowane przez przedszkola uroczystości
i imprezy z udziałem rodziny oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011r.
Przewodniczący Rady
Stanisław Rucki
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OGŁOSZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 27 lipca 2011r.
w sprawie zgłaszania kandydatur na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych
Stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu
działania wojewódzkich i powiatowych społecznych
rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 560) zawiadamiam
o możliwości zgłaszania kandydatów na członków
Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, zwaną dalej „Wojewódzką Radą”
na kolejną kadencję w latach 2011 – 2015r.

Pisemne zgłoszenia kandydatów zawierające: nazwę
i adres podmiotu zgłaszającego oraz dane osobowe
kandydata w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz opis dotychczasowej pracy
zawodowej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, należy składać w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Prawo zgłaszania po jednym kandydacie na członka
Wojewódzkiej Rady mają organizacje pozarządowe
i fundacje działające na terenie Województwa Lubuskiego oraz wojewoda i jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy).

Marszałek Województwa
Elżbieta Polak

===================================================================================
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POROZUMIENIE
z dnia 8 sierpnia 2011r.
w sprawie przekazania Gminie Zbąszynek przez Powiat Świebodziński zadania polegającego na
prowadzeniu „Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, ul. Kolejowa 4”
Zawarte pomiędzy:

Jakub Jarecki – Wicestarosta, przy kontrasygnacie
Doroty Karbowiak – Skarbnika Powiatu

z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), art. 5 ust. 5a –
5c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) oraz uchwały Nr VII/61/11 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 maja 2011r. w sprawie powierzenia wykonania zadania Gminie Zbąszynek
i uchwały Nr IX/31/2011 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie przyjęcia przez
Gminę Zbąszynek zadania do wykonania.

a

Strony postanowiły, co następuje:

Gminą Zbąszynek, z siedzibą w Zbąszynku, reprezentowana przez:

§ 1. Z dniem 1 września 2011r. Powiat Świebodziński przekazuje Gminie Zbąszynek zadanie polegające na prowadzeniu „Zespołu Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku, ul. Kolejowa 4”
w skład którego wchodzą:

Powiatem Świebodzińskim, z siedzibą w Świebodzinie, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w imieniu którego działają:
Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński,

Wiesława Czyczerskiego – Burmistrza Zbąszynka,
przy kontrasygnacie Anety Nawracała – Skarbnika
Gminy Zbąszynek
zwanymi dalej Stronami.

1) Technikum w Zbąszynku,

Działając na podstawie: art. 12 pkt 8a ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 8 ust. 2a
ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.

2) Liceum Ogólnokształcące w Zbąszynku,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zbąszynku,
4) 3 – letnie Technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej w Zbąszynku.
zwanego dalej „Zespołem”.
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§ 2. Organem prowadzącym dla Zespołu, o którym mowa w § 1 będzie Gmina Zbąszynek.
§ 3. 1. Powiat Świebodziński przekaże Gminie
Zbąszynek należną Zespołowi subwencję oświatową
za okres od 1 września 2011r. do dnia 31 grudnia
2011r. w wysokości 848.690,00 złotych (słownie:
osiemset czterdzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).
2. Należne środki finansowe, o których mowa
w ust. 1 Powiat Świebodziński przekazywał będzie
w formie transz miesięcznych na konto Urzędu
Miejskiego w Zbąszynku Nr rachunku 23 1090 1593
0000 0000 5901 5766, niezwłocznie po otrzymaniu
środków finansowych z Ministerstwa Finansów na
konto budżetu Powiatu Świebodzińskiego.
3. Gmina Zbąszynek zobowiązuje się samodzielnie występować do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskami o naliczenie w subwencji oświatowej środków na prowadzenie Zespołu w latach następnych.
4. Wymienione w § 3 ust. 1 środki finansowe
mogą zostać uzupełnione o środki wynikające z reorganizacji zespołu szkół oraz bieżącego funkcjonowania zespołu w okresie od 1 września do 31 grudnia 2011r. po akceptacji przez obie strony na podstawie not księgowych.
§ 4. Rozliczenie przez Gminę Zbąszynek otrzymanych środków, o których mowa w § 3 ust. 1
przedkładane będzie Powiatowi Świebodzińskiemu
do dnia 20 następnego miesiąca. Zawierać ono powinno informacje o poniesionych wydatkach narastająco, stanie należności i zobowiązań (w tym wymagalnych).
§ 5. 1. Siedzibę Zespołu stanowi nieruchomość
zabudowana oznaczona geodezyjnie działkami
Nr 21/5 o powierzchni 1,1496ha, Nr 21/4 o powierzchni 0,2988ha, położona w obrębie Zbąszynka
przy ul. Kolejowej 4, objęta księgą wieczystą
Nr KW ZG1S/00028783/3 prowadzoną przez Sąd
Rejonowy w Świebodzinie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Poz. 1850

2. Po uzyskaniu zgody Rady Powiatu Świebodzińskiego Powiat Świebodziński przekaże Gminie
Zbąszynek nieruchomość, o której mowa w ust. 1
w formie darowizny na cel publiczny polegający na
prowadzeniu szkół ponadgimnazjalnych, w formie
aktu notarialnego.
3. Koszty związane z dokonaniem darowizny poniesie Powiat Świebodziński.
§ 6. Powiat Świebodziński przekaże nieodpłatnie
majątek ruchomy Zespołu Gminie Zbąszynek wg
stanu na dzień 31 sierpnia 2011r. na podstawie
umowy darowizny.
§ 7. Należności i zobowiązania Zespołu powstałe
do dnia 31 sierpnia 2011r. przejmuje Powiat Świebodziński.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Porozumieniem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
§ 9. Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 10. Ewentualne spory mogące wyniknąć w toku realizacji porozumienia strony rozpatrywać będą
polubownie lub przez właściwe sądy powszechne.
§ 11. Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
§ 12. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za sześciomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec roku szkolnego.
§ 13. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 14. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 262/11
z dnia 26 maja 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Mirosław Trzecki

Sędziowie

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

Protokolant

sekr. sąd. Stanisława Maciejewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 maja 2011r.
sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach
na uchwałę Rady Miejskiej w Żarach z dnia 20 lutego 2003r. Nr IV/13/03 w przedmiocie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych dla ludności na terenie Miasta Żary
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 2, § 3 w części zawierającej stwierdzenie „bez zgody opisanej
w § 2”, § 4, § 5 i § 6,

II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części
określonej w pkt. I wyroku nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Uchwałą z dnia 20 lutego 2003r. Nr IV/13/03 Rada
Miejska w Żarach, działając na podstawie art. XII
ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Przepisy
wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142
ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) określiła
godziny otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta
Żary. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2003r.
Nr 18, poz. 335 i weszła w życie z dniem 11 kwietnia
2003 roku.
Przewidywała ona w § 1, iż przedsiębiorcy prowadzący placówki handlowe, zakłady gastronomiczne
i zakłady usługowe dla ludności mogą otwierać je
codziennie między godz. 500 a godziną 2200. Natomiast zgodnie z § 2 uchwały, po spełnieniu niżej
wymienionych wymogów przedsiębiorcy mogą
otwierać prowadzone przez siebie placówki lub zakłady ponad czas określony w § 1 niniejszej uchwały.
1. Uzyskać zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy,
administratora danego budynku w przypadku, kiedy
placówka handlowa, zakład gastronomiczny lub

zakład usługowy jest zlokalizowany w sąsiedztwie
niżej wymienionych budynków, w odległości mniejszej niż 30m od wejścia do lokalu, do granicy nieruchomości, na których są położone:
budynki mieszkalne,
szkoły,
placówki oświatowo-wychowawcze,
placówki opiekuńcze,
placówki kulturalne,
obiekty sakralne,
obiekty sportowe,
dworce kolejowe i autobusowe,
lub w przypadku, kiedy placówka jest zlokalizowana
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
Powyższa zgoda musi być aktualizowana raz w roku.
2. Po uzyskaniu zgody zawiadomić Burmistrza Miasta Żary o godzinach otwierania i zamykania prowadzonej przez siebie placówki handlowej, zakładu
gastronomicznego lub zakładu usługowego. Stosownie do treści § 3 przedsiębiorcy prowadzący
zakłady gastronomiczne, mogą w dniu 31 grudnia
i 1 stycznia każdego roku mieć otwartą placówkę
całą dobę bez zgody opisanej w § 2. Zgodnie z § 4
uchwały, w przypadku czasowego zaprzestania działalności placówki handlowej, zakładu gastronomicznego lub zakładu usługowego dla ludności należy
powiadomić Burmistrza Miasta Żary, a na drzwiach
placówki lub zakładu umieścić informację podającą
datę otwarcia. W § 5 uchwały wprowadzono obowiązek umieszczenia na drzwiach wejściowych placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, i zakładów usługowych dla ludności informacji, w jakich dniach i godzinach czynna jest
placówka lub zakład. Z kolei zgodnie z § 6 winni naruszenia przepisów niniejszej uchwały o dniach
i godzinach otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności, podlegają karze
grzywny na podstawie art. XII § 2 ustawy, z dnia
26 czerwca 1974r. przepisy wprowadzające kodeks
pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 i z 1990r. Nr 34,
poz. 198), w trybie określonym przepisami ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 roku Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2001r. Nr 106,
poz. 1148). Przepisy § 5 i 6 zostały uchylone uchwałą
Nr XLII/101/10 z dnia 24 czerwca 2010r. (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego z 2010r. Nr 86, poz. 1178) zmieniającą powyższą uchwałę z dniem 15 września 2010r.
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Na powyższą uchwałę, w części obejmującej jej § 2
i § 4, skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniósł Prokurator Rejonowy w Żarach. Zaskarżonej uchwale zarzucił istotne naruszenie prawa
– art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24,
poz. 142 ze zm.) poprzez ustanowienie w:
§ 2 przedmiotowej uchwały dodatkowego
obowiązku uzyskania zgody właściciela, użytkownika, zarządcy, administratora danego budynku w przypadku, kiedy placówka handlowa,
zakład gastronomiczny lub zakład usługowy
jest zlokalizowany w sąsiedztwie obiektów
wymienionych w tym przepisie, w odległości
mniejszej niż 30m od wejścia do lokalu do granicy nieruchomości lub w przypadku, kiedy
placówka jest zlokalizowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
§ 4 przedmiotowej uchwały obowiązku związanego z informowaniem organu wykonawczego
o czasowym zaprzestaniu działalności i umieszczeniu na drzwiach wejściowych informacji podających datę otwarcia placówki handlowej,
zakładu gastronomicznego lub zakładu usługowego, które to obowiązki przekraczają delegację ustawową zawartą w tym przepisie dotyczącą określenia przez gminę dni i godzin
otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych lub usługowych dla ludności. Wniósł o stwierdzenie
nieważności zaskarżonej uchwały w części
obejmującej § 2 i § 4.
Zdaniem Prokuratora wskazane wyżej przepisy
uchwały rażąco naruszają art. XII ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. Przepisy wprowadzające Kodeks
pracy. Zawarta w nim delegacja ustawowa dotyczy
określenia przez gminę dni i godzin otwierania oraz
zamykania placówek handlowych i zakładów usługowych dla ludności. Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, że przedmiotem regulacji jest czas
otwarcia placówek handlowych i zakładów usługowych dla ludności (konsumentów), a nie czas pracy
zatrudnionych w nich pracowników.
Uprawnienie rady gminy ograniczone jest zatem do
określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania
placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych oraz usługowych. Uprawnienie to nie
obejmuje natomiast uchwalania dodatkowych obowiązków związanych z uzyskiwaniem zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, w którym zlokalizowana jest placówka, obowiązków związanych z informowaniem organu wykonawczego o zaprzestaniu działalności czy obowiązku umieszczania na drzwiach wejściowych informacji o czasie pracy placówki, zakładu. Ratio legis regulacji zawartej w w/w przepisie nie jest realizacją celów określonych w art. 40 ust. 3 ustawy
o samorządzie gminnym, t.j. stworzenie przepisów
porządkowych dla ochrony życia lub zdrowia ludzi
oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, ale uregulowanie materii związanej z wprowadzeniem przepisów prawa pracy
w zakresie czasu otwarcia placówek handlowych
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i zakładów usługowych z uwzględnieniem interesów
konsumentów .Przepis art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym stanowi natomiast samodzielną
podstawę prawną uchwalania przepisów porządkowych i wyraźnie określa ramy w jakich rada gminy
może takie przepisy uchwalać. Powołany przepis nie
stanowił podstawy prawnej kwestionowanej uchwały.
Powołując się na orzecznictwo sądowe Prokurator
podniósł, iż wydając przepisy gminne na podstawie
ogólnego upoważnienia ustawowego, jakim niewątpliwie jest art. XII p.w.k.p., rada gminy nie może
stanowić przepisów karno-administracyjnych, bowiem do ich stanowienia konieczne jest wyraźne
upoważnienie ustawowe.
Nadto porównanie treści art. XII § 2 p.w.k.p. z treścią
uchwały wskazuje na rozszerzenie zakresu penalizacji przewidzianego w tym przepisie bowiem prowadzi do wniosku, że wykroczeniem będzie także brak
zgody np. właściciela czy nie umieszczenie na
drzwiach wejściowych informacji o czasie pracy
placówki (zakładu). Tymczasem zgodnie z wolną
ustawodawcy karze grzywny podlega jedynie samo
nieprzestrzeganie ustanowionych w uchwale godzin
otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności. Uchwała jako akt prawa miejscowego nie może regulować, zwłaszcza w szerszym zakresie materii, która została już unormowana w przepisie rangi ustawowej, to jest w art. XII § 2
p.w.k.p.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Żarach
uznała ją za zasadną, jednak do dnia rozprawy nie
przedłożono Sądowi żadnej uchwały w tym przedmiocie. Nadto Prokurator, w reakcji na treść odpowiedzi organu, podtrzymał wniesioną skargę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.
Skarga okazała się zasadna.
Stosownie do treści art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między
innymi poprzez kontrolę działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego
oraz inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.) dalej w skrócie p.p.s.a.
Zgodnie z art. 147 § 1 p.p.s.a. Sąd uwzględniając
skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3
§ 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub
aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały
wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo naruszenia przepisu prawa, ustawodawca nie określił

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 93

– 8927 –

wprost, o jaki rodzaj naruszenia prawa chodzi.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) uchwała lub zarządzenie organu
gminy sprzeczne z prawem są nieważne. W orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie utrwalił się pogląd, iż tylko istotne naruszenie prawa stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności aktu
organu gminy. Za „istotne” naruszenie prawa uznaje się uchybienie prowadzące do skutków, które nie
mogą być tolerowane w demokratycznym państwie
prawnym. Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa
materialnego, a także przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (M. Stahl, Z. Kmieciak
„Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów
doktryny” w Samorząd Terytorialny 2001r. z. 1 – 2,
s. 101 – 102).
Kompetencja Prokuratora do wniesienia skargi znajduje swe umocowanie w art. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2008r.
Nr 7, poz. 39 ze zm.), który stanowi, że jeżeli uchwała organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w wypadku
uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego. Legitymacja Prokuratora do wniesienia skargi wynika również z treści art. 50 § 1 p.p.s.a.
Przedmiotem kontroli sądowej w niniejszej sprawie
jest uchwała Nr IV/13/03 Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie określenia godziny otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych dla ludności na terenie Miasta Żary.
Zaskarżona uchwała została podjęta na podstawie
art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Przepisy
wprowadzające Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142
ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Przepis art. 94 Konstytucji RP stanowi, że organy
jednostek samorządu terytorialnego oraz terenowe
organy administracji rządowej, na podstawie ustaw
i w granicach upoważnień zawartych w ustawie,
ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące
na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb
wydawania aktów prawa miejscowego określa
ustawa. Upoważnienie do stanowienia przez gminy
prawa miejscowego na ich obszarze zawiera przepis
art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. Na
podstawie tego przepisu organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek
pomocniczych,
2. organizacji urzędów i instytucji gminnych,
3. zasad zarządu mieniem gminy
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4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej.
Nadto w zakresie nieuregulowanym w odrębnych
ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy
porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony
życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego
(art. 40 ust. 3 u.s.g.). Przepisy porządkowe mogą
przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych
w prawie o wykroczeniach (art. 40 ust. 4 u.s.g.).
W orzecznictwie sądowym podkreśla się, że rady
gmin stanowiąc akty prawa miejscowego winny
treść swoich regulacji dostosować ściśle do zakresu
przyznanego im upoważnienia i przysługujących im
kompetencji, wynikających z ich zadań, a w razie
wątpliwości co do zakresu tego upoważnienia wyjaśnić te wątpliwości przez zastosowanie wykładni
zawężającej (wyrok NSA z 26 maja 1992r., SA/Wr
310/92). Brak upoważnienia ustawowego do stanowienia aktów prawa miejscowego w danej materii
oznacza, że nie podlega ono regulacji w tej formie
prawnej, przy czym bez znaczenia pozostaje czy dotyczyłoby ono uprawnień czy nakładania obowiązków (wyrok NSA z 4 kwietnia 2008r., II OSK 102/08,
wyrok NSA z 3 października 2006r., I OSK 1035/06).
Zgodnie z art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy dni
i godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności określa gmina.
W myśl § 2 tego artykułu, winni naruszenia wydanych na podstawie § 1 przepisów o dniach i godzinach otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych dla ludności podlegają karze grzywny
do 2.500 złotych, a orzekanie następuje w trybie
przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Wymieniony przepis niewątpliwie zawiera upoważnienie ustawowe dla gminy do stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących. Wydana na tej
podstawie uchwała ma zatem charakter wykonawczy. Na taki charakter przepisów gminnych wydanych na podstawie art. 40 ust. 1 u.s.g. wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 16 grudnia
1996r., OPS 8/96, opubl. ONSA 1997/2/50 i Sąd Najwyższy w uchwale z 17 czerwca 1993r., I PZP 2/93,
opubl. OSP 1994/9/156. Zwrócono w nich uwagę, że
przepis wykonawczy ze swej istoty może jedynie
uzupełniać ustawę. Nie może natomiast regulować
materii, która przedmiotem ustawy nie była. Taka
regulacja traci wówczas charakter wykonawczy
i staje się źródłem prawa.
Należy się zgodzić z poglądem Prokuratora wyrażonym w skardze, że kompetencje rad gmin określone
we wskazanym wyżej przepisie art. XII § 1 wymienionej ustawy są ograniczone jedynie do określania
godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i usługowych, nie obejmują natomiast nakładania na właścicieli placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności
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dodatkowych obowiązków, takich jak uzyskanie
zgody właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, w którym zlokalizowana jest
placówka, informowanie organu wykonawczego
o zaprzestaniu działalności czy też umieszczanie
w widocznym miejscu informacji o czasie pracy placówki. Zawarte w tym przepisie ustawy upoważnienie nie obejmuje też ustanawiania jakichkolwiek
przepisów karnych. Wydając przepisy gminne na
podstawie ogólnej normy kompetencyjnej rada
gminy nie może stanowić przepisów karnoadministracyjnych, do stanowienia tych przepisów
konieczne jest wyraźne upoważnienie ustawowe
(por. wyrok NSA z 3 sierpnia 1995r. IV SA 1511/94).
W konsekwencji na skutek uchwalenia § 2, § 3
w części zawierającej stwierdzenie „bez zgody opisanej w § 2”, § 4 oraz § 5 zaskarżonej uchwały Rada
Gminy w Żarach przekroczyła upoważnienie zawarte
w art. XII § 1 p.w.k.p.
Rada Miejska w Żarach nie była też uprawniona do
wprowadzenia do uchwalonego aktu prawa miejscowego regulacji o charakterze penalnym, a za taki
przepis niewątpliwie należy uznać § 6 zaskarżonej
uchwały. Porównując treść art. XII § 2 p.w.k.p. i § 6
zaskarżonej uchwały należało stwierdzić, że Rada
bez jakiejkolwiek podstawy prawnej rozszerzyła zakres penalizacji na osoby, które będąc właścicielami
placówek handlowych, zakładów gastronomicznych
i usługowych nie uzyskały zgody na otwarcie placówki, o której mowa w § 2 uchwały, nie wykonały
obowiązku określonego w § 4, czy też nie umieściły
w widocznym miejscu wymaganej w § 5 informacji
o czasie pracy placówki. Natomiast według przepisu
ustawy penalizacji podlega jedynie samo nieprzestrzeganie ustanowionych w formie uchwały godzin
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych dla ludności, co zagrożone jest karą
grzywny do 2.500 zł. Informacja o takim zagrożeniu
może być podana do wiadomości mieszkańców
gminy w inny sposób, nie może ona jednak stanowić elementu uchwały podjętej na podstawie art. 40
ust. 1 u.s.g. w związku z art. XII § 1 p.w.k.p.
Rada gminy obowiązana jest nie tylko przestrzegać
zakresu upoważnienia ustawowego udzielonego jej
przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa
miejscowego, ale nie może ona również wkraczać
w materię uregulowaną ustawą. Uchwała rady gminy, będąca aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej
gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji), musi zatem respektować unormowania zawarte w aktach wyższego rzędu, bez potrzeby wpisywania do jej treści postanowień ustawowych (wyrok NSA z 28 lutego
2003r. I SA/Lu 882/02; wyrok NSA z 16 marca 2001r.,
IV SA 385/99, LEX nr 53377). Powtórzenie zapisów
ustawowych, jak i ich modyfikacja, stanowi bowiem
istotne naruszenie prawa, które w rezultacie prowadzi do konieczności stwierdzenia nieważności takich
zapisów.
Zaskarżona uchwała Rady Miejskiej w Żarach, będąca aktem prawa miejscowego, musi zatem respek-
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tować unormowania zawarte w aktach prawnych
wyższego rzędu, w tym również zawartych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974r. Przepisy wprowadzające Kodeks pracy bez potrzeby wpisywania do jej
treści postanowień ustawowych, w szczególności
art. XII § 2. Nie może ona regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w przepisie ustawowym,
a zatem penalizować naruszenia art. XII § 1 cytowanej wyżej ustawy. Skoro uchwała ta zawiera takie
unormowanie, jako istotnie naruszająca prawo,
winna być uznana za nieważną w części w jakiej
zawiera takowe regulacje. Uchwała nie może też
przewidywać kar, albowiem uprawnienie do ich
wprowadzenia ograniczone zostało przez ustawodawcę wyłącznie do trybu wydawania przez radę
gminy przepisów porządkowych.
Wprawdzie przepisy § 5 i 6 zaskarżonej uchwały
zostały uchylone uchwałą Nr XLII/101/10 z dnia
24 czerwca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010r.
Nr 86, poz. 1178) zmieniającą powyższą uchwałę
z dniem 15 września 2010r., a więc na dzień wydania
wyroku przepisy te już nie obowiązywały, jednak
skutki prawne uchylenia aktu i stwierdzenia jego
nieważności są odmienne. Uchylenie uchwały przez
radę gminy oznacza wyeliminowanie uchwały ze
skutkiem od daty uchylenia (ex nunc). Natomiast
stwierdzenie nieważności uchwały wywołuje skutki
od chwili jej podjęcia (ex tunc). W tej ostatniej sytuacji uchwałę należy potraktować tak jakby nigdy nie
została podjęta. Tak więc skutki stwierdzenia nieważności (ex tunc) są dużo dalej idące niż skutek
będący wynikiem utraty mocy, w związku z wejściem kolejnego aktu regulującego tę samą kwestię.
Stwierdzenie nieważności uchwały ma istotne znaczenie dla ewentualnych czynności prawnych podjętych na podstawie takiej uchwały.
Na gruncie powyższego zagadnienia ukształtowała
się utrwalona już linia orzecznicza przyjmująca, że
uchylenie uchwały rady gminy nie zwalnia sądu
z obowiązku dokonania oceny jej legalności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę podziela pogląd wyrażony
m.in. w uchwale Trybunału Konstytucyjnego z dnia
14 września 1994r. (W 5/94, OTK 1994 z. 2, poz. 44),
który przyjął, że zmiana lub uchylenie zaskarżonej
do sądu uchwały nie czyni zbędnym wydania przez
sąd wyroku, jeżeli zaskarżona uchwala może być
zastosowana do sytuacji z okresu poprzedzającego
jej podjęcie. Natomiast w uchwale z 14 lutego 1994r.
(K 10/93, OTK 1994 z 1, poz. 7) Trybunał stanął na
stanowisku, że „przepis obowiązuje w danym systemie prawa, jeśli można go zastosować do sytuacji
z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości”. Zatem
uprzednie uchylenie wskazanych wyżej przepisów
uchwały przez organ, który ją podjął, nie czyniło
bezprzedmiotowym zbadania przez Sąd ich legalności. Podobnie wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny m.in. w wyrokach z dnia 4 listopada
2010r., II OSK 1783/10 oraz 24 listopada 2010r.,
I OSK 1554/10, opubl. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych, www.nsa.gov.pl.).
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Zdaniem Sądu wskazane przez Prokuratora przepisy
§ 2 i § 4, a nadto § 3 w części zawierającej stwierdzenie „bez zgody opisanej w § 2”, § 5 i § 6 zaskarżonej uchwały, zostały wydane z istotnym naruszeniem prawa polegającym na uchwaleniu ich bez
odpowiedniej podstawy przewidzianej w ustawie.
Okoliczność ta, stosownie do treści art. 147 § 1
p.p.s.a. przesądziła o konieczności stwierdzenia
nieważności zaskarżonej uchwały we wskazanym
wyżej zakresie.
Rozstrzygnięcie zawarte w pkt II wyroku znajduje
natomiast oparcie w art. 152 p.p.s.a. W kwestii zastosowania ostatniego z wymienionych przepisów
skład orzekający w niniejszej sprawie skłania się ku
poglądowi, że instytucja wstrzymania zaskarżonego
aktu dotyczy także aktu prawa miejscowego. Zakres
zastosowania przepisu art. 152 p.p.s.a. dotyczy wykonalności w szerokim jej sensie. Zwrot „w razie
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uwzględnienia skargi sąd w wyroku określa, czy
i w jakim zakresie akt lub czynność nie mogą być
wykonane”, użyty w komentowanym przepisie, należy zatem traktować 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 użytku z uprawnienia bądź wypełnienia obowiązku z niego wynikającego 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;
także R. Sawuła, Stosowanie art. 152 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia, publ. PiP z 2004/8/71 i powołane
tam poglądy).
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 169/11
z dnia 31 maja 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

wództwa Lubuskiego i podlegała publikacji na stronie internetowej gminy.

Przewodniczący

Sędzia WSA Michał Ruszyński

Sędziowie

Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (spr.)

Uchwała nie została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego, bowiem po
zauważeniu błędu została przez Radę wycofana z jej
publikacji.

Sędzia WSA Marek Szumilas
Protokolant

referent - stażysta Malwina
Tomiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 maja 2011r.
sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego na uchwałę
Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 19 października
2010r. Nr LI/527/2010 w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Sulechów – Brzezie
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,

II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
W dniu 19 października 2010r. Rada Miejska w Sulechowie podjęła uchwałę Nr LI/527/2010 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Sulechów – Brzezie i w § 16 tej
uchwały stosownie do art. 15 ust. 2 pkt 12 oraz
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustaliła „…%” stawkę służącą
naliczaniu opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.
Uchwała miała wejść w życie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

W dniu 14 lutego 2011r. Wojewoda Lubuski wniósł
na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego na przedmiotową uchwałę
domagając się stwierdzenia jej nieważności w całości.
Podstawowym argumentem przemawiającym za
stwierdzeniem nieważności tej uchwały w ocenie
Wojewody Lubuskiego pozostawała okoliczność, iż
zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym określa się obowiązkowo stawki procentowe na podstawie których ustala się opłatę, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. Przepis ten stanowi,
że jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmiany wzrosła wartość nieruchomości a właściciel bądź użytkownik wieczysty zbywa
tą nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent
miasta pobiera jednorazowa opłatę ustalona w tym
planie, określoną w stosunku procentowym do
wzrostu wartości nieruchomości. Opłata jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może
być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Tymczasem w zaskarżonej uchwale brak jest
określenia wysokości procentowej tej stawki, która
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jest obowiązkowym elementem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
W odpowiedzi na skargę Rada Miejska w Sulechowie wniosła o uwzględnienie w całości skargi Wojewody Lubuskiego. W jej ocenie pominięcie na
skutek omyłki określenia stawki procentowej opłaty,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi istotną
wadę przedmiotowej uchwały skutkująca jej nieważnością. Jednocześnie pismem z dnia 12 kwietnia
2011r. Rada Miejska w Sulechowie poinformowała,
że w dniu 21 grudnia 2010r., a więc przed wniesieniem skargi przez Wojewodę Lubuskiego do Sądu
na sesji uchwałą Nr III/20/2010 uchyliła uchwałę
Nr LI/527/2010 z dnia 19 października 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Sulechów – Brzezie.
Uchwała ta mimo określenia, iż wchodzi w życie po
upływie 30 dnia od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega
publikacji na stronie internetowej gminy nie została
w Dzienniku Urzędowym opublikowana.
Wojewoda Lubuski zobowiązany przez Sąd do zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie po udzieleniu odpowiedzi na skargę i informacji w piśmie
z dnia 12 kwietnia 2011r. stwierdził, iż skargę swoją
podtrzymuje. Na rozprawie przeprowadzonej w dniu
19 maja 2011r. pełnomocnik Wojewody Lubuskiego
oświadczył, iż w dniu 14 lutego 2011r., a więc
w chwili wniesienia skargi w przedmiotowej sprawie, uchwała Nr III/20/2010 z dnia 10 grudnia 2010r.
uchylająca zaskarżoną uchwałę nie obowiązywała.
Wojewoda Lubuski bowiem, rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 1 lutego 2011r. (NK.I.4131.52.
2011.MGrz), stwierdził nieważność tej uchwały. Rozstrzygnięcie to zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2011r.
Nr 57, poz. 1158).
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.) – dalej „p.p.s.a.”.
Zauważyć należy, iż po wniesieniu skargi Sąd, zgodnie z art. 147 p.p.s.a. w razie jej uwzględnienia, orzeka o nieważności uchwały albo stwierdza, że wydana została z naruszeniem prawa, jeżeli przepis
szczególny wyłącza stwierdzenie jej nieważności.
Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo
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naruszenia prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji.
Zasadnym jest zatem sięgnięcie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gdzie przewidziano
dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych
przez organy gminy. Mogą być to naruszenia istotne
lub nieistotne (por. art. 91 ustawy). Jednak i tu brak
ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie. Za „istotne" naruszenie prawa uznaje się
uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą
być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do nich zalicza się między innymi naruszenie
przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów regulujących procedury
podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak,
Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów
doktryny, Samorząd Terytorialny 2001, z. 1 – 2,
str. 101 – 102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa (będące
podstawą do stwierdzenia nieważności aktu) przyjmuje się, że są to takiego rodzaju naruszenia prawa
jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak
podstawy do podjęcia uchwały określonej treści,
niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie
procedury podjęcia uchwały (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1998r.,
sygn. akt II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79, wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 lutego
1996r., sygn. akt SA/Gd327/95, OwSS 1996, Nr 3,
poz. 90).
Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
rażące naruszenie, warunkujące stwierdzenie nieważności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie stwierdza się nieważności
uchwały lub zarządzenia, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.
W niniejszej sprawie przedmiotem oceny Sądu jest
uchwała nr LI/527/2010 z dnia 19 października 2010r.
Rady Miejskiej w Sulechowie w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sulechów – Brzezie.
Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zm.) – dalej jako u.p.z.p., podstawę do
stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy
w całości lub w części stanowi naruszenie zasad
sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu jego sporządzania, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie.
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Podkreślić należy, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego (art. 14 ust. 8 u.p.z.p.) uchwalanym przez radę
gminy. Zasady sporządzania planu miejscowego
rozumiane są jako wartości i merytoryczne wymogi
kształtowania polityki przestrzennej przez uprawnione organy dotyczące m.in. zawartych w akcie planistycznym ustaleń. W przypadku naruszenia zasad
sporządzania planu ustawodawca nie wymaga, aby
przedmiotowe naruszenie miało charakter istotny,
co oznacza, że każde naruszenie zasad sporządzania
planu miejscowego skutkować będzie stwierdzeniem nieważności uchwały rady gminy w całości lub
w części (vide: Z. Niewiadomski (red.), Ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Komentarz, Warszawa 2004, str. 253 – 254).
Analiza uchwały będącej przedmiotem skargi w niniejszej sprawie pozwala na stwierdzenie, że zaskarżona uchwała w sposób rażący narusza przepis
art. 15 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 28 ust. 1 u.p.z.p.
poprzez nieokreślenie stawki procentowej, na podstawie której będzie mogła być ustalana opłata
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.
W myśl art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. w planie miejscowym określa się obowiązkowo stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której
mowa w art. 36 ust. 4 cyt. ustawy. Zgodnie z art. 36
ust. 4 u.p.z.p., jeżeli w związku z uchwaleniem planu
miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo
prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta
jest dochodem własnym gminy, a jej wysokość nie
może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości nieruchomości.
Mając powyższe na uwadze należało stwierdzić, że
określenie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy, tj. opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego, jest obowiązkowym zapisem planu
miejscowego, o czym świadczy zapis w cyt. art. 15
ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. „w planie miejscowym określa
się obowiązkowo stawki procentowe, na podstawie
których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4”. W niniejszej sprawie mamy zaś do czynienia
z sytuacją, w której organ – Rada Miejska w Sulechowie nie wskazał przedmiotowej stawki w ogóle.
W wyroku z dnia 8 października 2007r. Naczelny Sąd
Administracyjny (sygn. akt II OSK 291/07, Lex Polonica Nr 2285230) orzekł, że brak określania w planie
stawki, o której mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 u.p.z.p.
choćby na części jego obszaru narusza przywołaną
normę, a Sąd w składzie orzekającym w niniejszej
sprawie ten pogląd w pełni podziela. Ponadto nie
bez znaczenia jest też fakt, że ustawodawca przesądził o istnieniu obowiązku wniesienia opłaty w okolicznościach wymienionych w art. 36 ust. 4 omawia-
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nej ustawy, co z kolei pociąga za sobą ograniczenie
zakresu swobody w orzekaniu o jej wysokości.
Ograniczenie to polega nie tylko na braku możliwości
przekroczenia
określonej
w
ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
górnej jego wysokości (30%), ale także wyklucza
możliwość zastosowania stawki zerowej (Z. Niewiadomski (red.), Planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne. Komentarz, Warszawa 2009, str. 159
i 285). Zastosowanie stawki zerowej pozostaje bowiem w sprzeczności z obowiązkiem pobierania
renty planistycznej, o którym mowa art. 36 ust. 4
u.p.z.p. (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 22 czerwca 2010r., sygn. akt II OSK 545/10,
Lex Polonica Nr 2418920; z dnia 1 lipca 2010r., sygn.
akt II OSK 904/10, Lex Polonica Nr 2344486; z dnia
25 maja 2009r., sygn. akt II OSK 1778/08, Lex Polonica Nr 2264740). Zasada obligatoryjnego uiszczenia
renty planistycznej, gdy taka renta może być ustalona, pociąga za sobą niedopuszczalność określania
w planie stawki procentowej w taki sposób, który
wyklucza ustalenie tej opłaty. Dopuszczalny i możliwy przedział stawek procentowych renty planistycznej musi być określony w sposób pozwalający na
ustalenie (naliczenie) opłaty. Nieokreślenie w zaskarżonej uchwale jakiejkolwiek stawki powoduje, że
ww. renta nie może zostać ustalona dla terenu objętego tą uchwałą i tym samym stanowi naruszenie
zasad sporządzania planu miejscowego. Skoro określenie stawki procentowej stanowiącej podstawę do
ustalenia opłaty planistycznej w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego jest elementem
obligatoryjnym planu, to brak określenia stawki procentowej opłaty planistycznej w uchwale zmieniającej plan (§ 16 uchwały) skutkować stwierdzeniem
nieważności tego aktu w całości.
Stwierdzić przyjdzie, że konsekwencją działania sądu
administracyjnego nie może być doprowadzenie do
stanu niezgodnego z prawem, a taki skutek nastąpiłby w przypadku stwierdzenia nieważności uchwały jedynie w zakresie § 16. Pozostałby bowiem
w obrocie plan miejscowy nie zawierający jednego
z obligatoryjnych elementów określonych w art. 15
ust. 2 pkt 12 u.p.z.p. W wyroku z dnia 29 maja 2009r.
(sygn. akt II OSK 1865/2008, Lex Polonica
Nr 2321658) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
tak samo zresztą jak każdy akt prawa powszechnie
obowiązującego, jest integralnym źródłem praw
i obowiązków określonych podmiotów i nie można
doprowadzać – nawet wyrokiem sądu – do jego
dezintegracji, stawiając pod znakiem zapytania możliwość jego stosowania w całości czy części.
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności,
Sąd na podstawie art. 147 § 1 oraz art. 152 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 270/11
z dnia 2 czerwca 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Marek Szumilas
Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz

Protokolant

st. sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 czerwca
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Nowej Soli na uchwałę Rady Gminy w Otyniu
z dnia 3 grudnia 2007r. Nr XVII/64/2007 w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Otyń
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 2 pkt 2, § 13 pkt 2
oraz § 16 pkt 2,

II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części
określonej w punkcie I sentencji wyroku nie
podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Uchwałą z dnia 3 grudnia 2007r. Nr XVII/64/2007
Rada Gminy Otyń, działając na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74
ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733) – tj. wersji tych
ustaw obowiązujących na dzień podjęcia uchwały –
ustaliła zasady wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otyń.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 5,
poz. 129 i weszła w życie z dniem 25 stycznia 2008
roku.
Przewidywała ona m.in., iż umowa najmu lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego może być
zawarta z osobami, które spełniają m.in. następujące warunki:
1) zamieszkują stale w granicach administracyjnych Gminy Otyń;
2) nie posiadają tytułu prawnego do żadnego lokalu ani budynku mieszkalnego lub zamieszkują
jako najemcy, a powierzchnia mieszkania przypadająca na jedną osobę wynosi mniej niż 5m2
powierzchni użytkowej (§ 2 pkt 1 i 2 uchwały).
W § 13 uchwały określono przypadki, w których następowało skreślenie z listy osób uprawnionych do

zawarcia umowy najmu. Za jeden z tych przypadków uznano trzykrotną rezygnację z przyjęcia zaproponowanych lokali (§ 13 pkt 2 uchwały). Z kolei
zgodnie z § 16 uchwały umowa najmu może być
zawarta z osobą, która pozostała w lokalu w przypadku opuszczenia lokalu przez najemcę lub po jego
śmierci, jeżeli spełnia warunki:
1) jest jego zstępnym, wstępnym, osobą przysposobioną lub przysposobiającą, albo jego rodzeństwem;
2) jest osobą pełnoletnią i nie posiada tytułu
prawnego do innego lokalu;
3) wspólnie zamieszkiwała z najemcą do chwili
jego śmierci;
4) osobą, która utraciła tytuł prawny do lokalu na
skutek wypowiedzenia umowy najmu lub prawomocnego orzeczenia sądowego nakazującego opuszczenie i opróżnienie lokalu, a przyczyny utraty tytułu prawnego ustały (w tym spłata
zadłużenia obciążającego lokal).
Na powyższą uchwałę, w części obejmującej jej § 2
pkt 2 i § 16 pkt 2, skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego wniósł Prokurator Rejonowy
w Nowej Soli. Zaskarżonej uchwale zarzucił istotne
naruszenie prawa – art. 4 i art. 21 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego poprzez wyłączenie w § 2 pkt 2 i § 16
pkt 2 uchwały z kręgu osób uprawnionych do zawarcia z gminą umowy najmu lokalu z zasobu gminy tych osób, które posiadają tytuł prawny do innego lokalu, pomimo braku po stronie rady gminy
kompetencji do ustalania tego ograniczenia. Prokurator Rejonowy wniósł o stwierdzenie nieważności
uchwały w zakresie objętym skargą.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podał, iż § 2 pkt 2
i § 16 pkt 2 uchwały rażąco naruszają art. 4 i art. 21
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie
Kodeksu cywilnego.
Kompetencję do uchwalania zasad wynajmowania
lokali z gminnego zasobu mieszkaniowego przyznaje radzie gminy art. 21 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy. W ust. 3 ustawodawca wymienia przykładowo
elementy przedmiotowe zasad, które powinna uregulować rada w drodze uchwały. Katalog tych
spraw nie ma charakteru zamkniętego co oznacza,
że rada gminy może zawrzeć w uchwale także inne
niż wyliczone postanowienia, o ile mieścić się one
będą w zakresie przedmiotowym udzielonej delegacji. Zawarty w przepisie zwrot „w szczególności”
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nakazuje jednocześnie obligatoryjne uwzględnienie
w uchwale wszystkich elementów wymienionych
w pkt 1 – 7. W art. 4 omawianej ustawy ustawodawca określił osoby, które posiadają prawo do najmu
lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu wskazując,
że są nimi osoby nie mające zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych, mieszkający na terenie gminy,
posiadające niskie dochody. Ustawa o ochronie
praw lokatorów nie wprowadza innych ograniczeń
wyłączających możliwość zawarcia umów najmu.
Niedopuszczalne jest więc wyłączenie z kręgu osób
mogących ubiegać się o wynajem lokalu komunalnego osób posiadających tytuł prawny do lokalu lub
jego części – z wyjątkiem lokalu socjalnego (art. 23
ust. 2 ustawy). Artykuł 4 cytowanej ustawy wskazuje
jednoznacznie, że tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy.
Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym definiuje pojęcie wspólnoty samorządowej
określając, że tworzą ją mieszkańcy gminy. W związku z tym zawężenie przez Radę Miejską katalogu
osób mogących ubiegać się o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego do osób nie posiadających
tytułu prawnego do innego lokalu stanowi rażące
naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego oraz wykracza poza upoważnienie wynikające z art. 21 cytowanej ustawy.
Rozwiązanie przyjęte przez Radę Gminy Otyń, mające charakter normatywny jako odnoszące się do
wszystkich mieszkańców gminy znajdujących się
określonej sytuacji mieszkaniowej, budzą zastrzeżenia z powodu podjęcia ich z przekroczeniem upoważnienia ustawowego, a zatem nie powinny być
akceptowane w obowiązującym porządku prawnym.
W myśl powołanej ustawy niedopuszczalne jest
wyłączenie z kręgu osób mogących ubiegać się
o wynajem lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego osób posiadających tytuł prawny do innego
lokalu. Wyłączenie to znajduje zastosowanie jedynie
w przypadku najmu lokalu socjalnego, stosownie do
treści art. 23 ust. 2 ustawy. Kryterium decydującym
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 każdą subiektywną potrzebę mieszkaniową, lecz
potrzebę zobiektywizowaną warunkami zamieszkiwania uznanymi za kwalifikujące je do poprawy według zgodnych z ustawą kryteriów przyjętych przez
radę gminy, nie zaś posiadanie bądź nie tytułu
prawnego do innego lokalu.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Otyń wniosła
o jej oddalenie wskazując, że wbrew twierdzeniom
skarżącego nie dopuściła się ograniczenia kręgu
osób, które mogą korzystać z zasobów mieszkaniowych Gminy poprzez zapis w § 2 pkt 2 uchwały.
Ograniczenie takie jest po pierwsze zgodne z dyspozycją art. 23 cytowanej ustawy i tyczy się prawa do
przyznania lokalu socjalnego, co organ uwzględnił
wskazując, że spełnienie wymienionych warunków
dotyczy umów najmu lokali na czas nieoznaczony

Poz. 1853

i lokali socjalnych – zapis § 2 zaskarżonej uchwały.
Pozostałe zapisy uchwały w sposób wyczerpujący
wskazują procedury ubiegania się o przyznanie lokalu socjalnego czy też warunki, które muszą zostać
spełnione łącznie do zawarcia umowy najmu. Nie
sposób zatem uznać, że zapis w zakresie nieposiadania tytułu prawnego w § 2 pkt 2 uchwały stanowi
ograniczenie co do wszystkich zasobów mieszkaniowych Gminy, w tym także najmu lokali, a nie
tylko do lokali socjalnych, co do których wymóg ten
jest wymogiem ustawowym zgodnie z treścią art. 23
ustawy.
Zarzuty stawiane przez Prokuratora oparte są na
polemice z zapisami uchwały, które przy wstępnej
ocenie wydawać by się mogły nieprecyzyjnymi, ale
z pewnością nie pozostają w sprzeczności z prawem.
Żaden z zapisów w zaskarżonej części uchwały nie
ogranicza kręgu osób mających uprawnienie do
korzystania z zasobów mieszkaniowych gminy,
a wskazane warunki, które muszą zostać spełnione
przy najmie lokalu czy ubieganiu się o lokal socjalny, wynikają z przepisów cytowanej ustawy. Nie
można zatem przypisać organowi, iż wskazane
ograniczenia stanowiły naruszenie prawa, bo organ
nie miał kompetencji do ich czynienia. Organ miał
obowiązek podjąć uchwałę w oparciu o obowiązujące przepisy, co uczynił, a zapisy w zakresie spełnienia warunków co do skorzystania z zasobów mieszkaniowych Gminy są wymogami ustawowymi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.
Skarga okazała się zasadna.
Stosownie do treści art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między
innymi poprzez kontrolę działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego
oraz inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270, ze zm.) dalej w skrócie p.p.s.a.
Zgodnie z art. 147 § 1 p.p.s.a. Sąd uwzględniając
skargę na uchwałę lub akt, o których mowa w art. 3
§ 2 pkt 5 i 6, stwierdza nieważność tej uchwały lub
aktu w całości lub w części albo stwierdza, że zostały
wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności. Wprowadzając sankcję nieważności jako następstwo naruszenia przepisu prawa, ustawodawca nie określił
rodzaju naruszenia prawa. Przyjmuje się jednak, że
podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały
stanowią takie naruszenia prawa, które mieszczą się
w kategorii rażących naruszeń, np. w razie podjęcia
uchwały przez organ niewłaściwy, braku podstawy
prawnej do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwego zastosowania przepisu prawnego będą-
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cego podstawą podjęcia uchwały, naruszenia procedury jej uchwalania.

2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;

Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), uchwała lub zarządzenie organu
gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części
orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż
30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia,
w trybie określonym w art. 90. Zgodnie z art. 93
ust. 1 ustawy, po upływie terminu wskazanego
w art. 91 ust 1 organ nadzoru nie może we własnym
zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do
sądu administracyjnego. Na podstawie art. 5 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U.
z 2002r. Nr 21, poz. 206 ze zm.) prokurator może
wystąpić do sądu administracyjnego o stwierdzenie
nieważności uchwały organu samorządu terytorialnego. Legitymacja prokuratora do wniesienia skargi
wynika również z treści art. 50 § 1 p.p.s.a.

3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego;

Przedmiotem kontroli sądowej w niniejszej sprawie
jest uchwała Nr XVII/64/2007 Rady Gminy Otyń
z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Otyń. Uchwała ta podjęta
została na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz 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 (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zm.).
Zgodnie z art. 4 ust. 1 tej ustawy tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych
gminy. Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach (art. 4 ust. 2). Jedną z takich form jest podjęcie
przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2
i ust. 3 uchwały w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących 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 wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem
jest związany ze stosunkiem pracy, jeżeli w mieszkaniowym zasobie gminy wydzielono lokale przeznaczone na ten cel (pkt 2). Stosownie zaś do art. 21
ust. 3 powołanej ustawy zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminu powinny określać w szczególności:
1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego, oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie
obniżek czynszu;

4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi
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 wstąpiły po śmierci najemcy;
7) kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni
użytkowej przekraczającej 80m².
Powyższy przepis oznacza, że uchwała w sprawie
zasad wynajmowania lokali winna kompleksowo
i szczegółowo regulować wszystkie wskazane
w powyższym upoważnieniu ustawowym kwestie,
w sposób dostosowany do zindywidualizowanych
potrzeb danej społeczności lokalnej. Ponieważ
przywołane wyliczenie jest katalogiem otwartym,
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, może także zawrzeć w przedmiotowej uchwale
dodatkowe regulacje. Podkreślić jednak należy, iż
wszelkie normy prawa miejscowego muszą być
zgodne z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz
przepisami powszechnie obowiązującymi rangi
ustawowej.
Pojęcie wspólnoty samorządowej zostało zdefiniowane w art. 16 ust. 1 Konstytucji RP, z którego wynika, że tworzy ją z mocy prawa ogół mieszkańców
jednostek zasadniczego podziału terytorialnego,
w tym przypadku gminy. Takie właśnie znaczenie
należy nadać pojęciu wspólnoty samorządowej użytym w art. 4 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów. Mieszkańcem gminy jest zatem każda osoba
fizyczna mająca 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 każdy mieszkaniec
gminy nie mający zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, mający niskie dochody. Omawiana ustawa
nie wprowadza innych ograniczeń wyłączających
możliwość zawarcia umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego.
Treść art. 4 ust. 2 i art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie
praw lokatorów wskazuje, że nie wszyscy mieszkańcy gminy będą mogli ubiegać się o wynajem od
gminy lokalu mieszkalnego, gdyż przeszkodę może
stanowić kryterium dochodowe, które ustala rada
gminy w uchwale, a także warunki zamieszkiwania
kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, stanowiące podstawowe przesłanki wynajmu lokali
z zasobu gminy. Brak jest natomiast jakichkolwiek
podstaw, aby do uchwały wprowadzać – jak ma to
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miejsce w niniejszej sprawie – unormowania, które
postawią w niekorzystnej sytuacji i bezpodstawnie
zróżnicują sytuację osób znajdujących się w podobnych warunkach materialnych i mieszkaniowych,
które być może kwalifikowałyby się do ubiegania się
o wynajem lokalu gminnego w świetle uregulowań
uchwały, gdyby nie wprowadzono niekorzystnych
dla nich postanowień. Zasady wynajmowania lokali
winny być tak skonstruowane by ci spośród mieszkańców gminy, którzy spełniają podstawowe kryteria przedmiotowe, od których zależy wynajęcie lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy, mieli równe
szanse na czynienie starań o uzyskanie lokalu,
z uwzględnieniem przewidzianego przez ustawodawcę pierwszeństwa zawarcia umowy najmu przysługującego osobom spełniającym wskazane w tym
względzie w uchwale kryteria (wyrok NSA z dnia
17 listopada 2004r., I OSK 883/04, LEX Nr 164541,
wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we
Wrocławiu z dnia 5 października 2005r., II SA/Wr
110/03, z dnia 22 stycznia 2008r., IV SA/Wr 541/07,
z dnia 4 grudnia 2008r., IV SA/Wr 485/08, z dnia
12 sierpnia 2010r., IV SA/Wr 338/10 ).
W świetle powyższych rozważań zgodzić się należało z Prokuratorem Rejonowym, iż w myśl powołanej
ustawy niedopuszczalne jest wyłączenie w § 2 pkt 2
zaskarżonej uchwały z kręgu osób mogących ubiegać się o wynajem lokalu z gminnego zasobu
mieszkaniowego osób posiadających tytuł prawny
do innego lokalu. Wyłączenie to znajduje zastosowanie jedynie w przypadku najmu lokalu socjalnego, stosownie do treści art. 23 ust. 2 ustawy. Kryterium decydującym 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 każdą subiektywną potrzebę
mieszkaniową, lecz potrzebę zobiektywizowaną warunkami zamieszkiwania uznanymi za kwalifikujące
je do poprawy według zgodnych z ustawą kryteriów
przyjętych przez radę gminy), nie zaś posiadanie
bądź nie tytułu prawnego do innego lokalu.
Powyższe rozważania należy odnieść także do treści
§ 16 pkt 2 uchwały, który podobnie jak ma to miejsce w przypadku § 2 pkt 2, wprowadza negatywną
przesłankę materialnoprawną uniemożliwiającą
ubieganie się o zawarcie umowy najmu lokalu
z gminnego zasobu mieszkaniowego osobie posiadającej tytuł prawny do innego lokalu.
W konsekwencji wniosek Prokuratora Rejonowego
o stwierdzenie nieważności § 2 pkt 2 oraz § 16 pkt 2
zaskarżonej uchwały zasługiwał na uwzględnienie.
Niezależnie od podniesionych w skardze zarzutów
Sąd doszedł do przekonania, iż przewidziane w § 13
pkt 2 zaskarżonej uchwały skreślenie z listy osób
uprawnionych do zawarcia umowy najmu, następu-
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jące m.in. w przypadku trzykrotnej rezygnacji z przyjęcia zaproponowanych lokali, jest sprzeczne z celem ustawy i oznacza stworzenie kolejnej negatywnej przesłanki materialnoprawnej wykraczającej
poza delegację ustawową. Zapis ten stoi w sprzeczności ze skonkretyzowanym w art. 4 ustawy
o ochronie praw lokatorów obowiązkiem gminy
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty spełniających kryteria do ubiegania się
o lokal z zasobu mieszkaniowego gminy. Z tego
względu należało również stwierdzić nieważność
§ 13 pkt 2 uchwały.
W świetle powyższych okoliczności, na podstawie
art. 147 § 1 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.
Rozstrzygnięcie zawarte w pkt II wyroku znajduje
oparcie w art. 152 p.p.s.a. W kwestii zastosowania
ostatniego z wymienionych przepisów skład orzekający w niniejszej sprawie skłania się ku poglądowi,
że instytucja wstrzymania zaskarżonego aktu dotyczy także aktu prawa miejscowego. Dostrzec należy,
iż pogląd konkurencyjny (wyrok NSA z dnia 16 marca 2010r., l OSK 1646/09), odwołujący się przede
wszystkim do stanowiska zawartego w uchwale
7 sędziów NSA z dnia 15 maja 2000r. (OPS 1/00,
publ. ONSA 2000, Nr 4, poz. 134) dotyczył art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995r. o Naczelnym
Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze
zm.). Zgodnie z jego nieobowiązującą już treścią
„wniesienie skargi do sądu nie wstrzymuje wykonania aktu lub zawieszenia czynności, jednakże sąd
może na wniosek strony lub z urzędu wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania tego aktu lub
zawieszeniu czynności, zwłaszcza jeżeli zachodzi
niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków". Przepis ten w istocie zatem odpowiada obecnej regulacji art. 61 § 1 i § 3 p.p.s.a. Natomiast zakres zastosowania przepisu art. 152
p.p.s.a. dotyczy wykonalności w szerokim jej sensie.
Zwrot „w razie uwzględnienia skargi sąd w wyroku
określa, czy i w jakim zakresie akt lub czynność nie
mogą być wykonane”, użyty w komentowanym
przepisie, należy zatem traktować 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 użytku z uprawnienia bądź wypełnienia obowiązku z niego wynikającego 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; także R. Sawuła, Stosowanie art. 152
prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia, publ. PiP z 2004/8/71
i powołane tam poglądy).
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Naczelny Redaktor: Anna Zacharia Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-585, e-mail – anna.zacharia@uwoj.gorzow.pl; justyna.strelau@uwoj.gorzow.pl
Skład druk i rozpowszechnianie: Skład, druk i kolportaż: Biuro Gospodarcze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-210, e-mail – biurogospodarcze@uwoj.gorzow.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210
Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. – Biuro Gospodarcze

Nakład 60 egz.

ISSN

Cena

zł

