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UCHWAŁA NR VI/55/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.),
Rada Gminy w Siedlisku uchwala co następuje:
§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi
ujęte w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do
uchwały.

§ 2. Połoşenie i przebieg dróg o których mowa
w § 1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siedlisko.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/55/2011
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 28 czerwca 2011r.
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do uchwały Nr VI/55/2011
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 28 czerwca 2011r.
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UCHWAŁA NR IX/94/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie i nadania mu Statutu
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. 8 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
oraz z art. 12 ust. 1 pkt 2 i 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. Tworzy się gminną jednostkę budşetową
pod nazwą Klub Dziecięcy w Skwierzynie.

§ 2. 1. Klub Dziecięcy, o którym mowa w § 1 będzie wykonywał zadania z zakresu sprawowania
opieki na dziećmi do lat trzech.
2. Szczegółowy zakres zadań Klubu określa Statut.
§ 3. Nadaje się Klubowi Statut stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Klubowi Dziecięcemu przekazuje się mienie
określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.

4) troska o zdrowie podopiecznych poprzez zabawy ruchowe na świeşym powietrzu;

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

5) współpraca z rodzicami z dziećmi uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom
w zakresie pracy z dziećmi;

Przewodniczący Rady
Stanisław Rucki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/94/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 29 czerwca 2011r.
STATUT KLUBU DZIECIĘCEGO W SKWIERZYNIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
§ 1. Klub Dziecięcy w Skwierzynie, zwany dalej
Klubem Dziecięcym jest gminną jednostką budşetową, sprawującą opiekę nad dziećmi do lat 3, realizującą funkcje: opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną.
Klub Dziecięcy działa na podstawie:
1) Ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3, /Dz. U. z 2011r. Nr 45
poz. 235/;
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych /Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze
zm./;
3) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze
zm./;
4) niniejszego Statutu.
§ 2. Klub Dziecięcy podlega wpisowi do rejestru
Klubów Dziecięcych prowadzonych przez Burmistrza
Skwierzyny.
§ 3. Klub Dziecięcy uşywa pieczęci podłuşnej
z nazwą w pełnym brzmieniu ,,Klub Dziecięcy
w Skwierzynie, ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna”.
II. CELE I ZADANIA KLUBU DZIECIĘCEGO
§ 4. Celem Klubu Dziecięcego jest prowadzenie
działalności opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej na rzecz dziecka do lat 3.
§ 5. Do podstawowych zadań Klubu Dziecięcego
naleşy w szczególności:
1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zblişonych do warunków domowych;
2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb
dziecka;
3) prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój
psychomotoryczny dziecka, właściwych do
wieku dziecka;

6) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
oraz wspomaganie rodziny w wychowywaniu
dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
7) dbanie o odpowiednie şywienie dzieci stosownie do wieku oraz indywidualnych wymagań.
III. SIEDZIBA I OBSZAR DZIAŁANIA
§ 6. Siedzibą Klubu Dziecięcego jest miasto
Skwierzyna, a terenem jego działalności gmina
Skwierzyna.
IV. WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI DO KLUBU
DZIECIĘCEGO
§ 7. W Klubie Dziecięcym zapewnia się opiekę
nad dziećmi w wymiarze do 8 godzin dziennie
względem kaşdego dziecka.
§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
wymiar opieki w Klubie Dziecięcym moşe być, na
wniosek rodzica dziecka wydłuşony, za dodatkową
opłatą.
§ 9. Do Klubu Dziecięcego mogą być przyjęte
dzieci, które:
1) mają ukończony 1 rok şycia, a nie skończyły
3-go roku şycia;
2) posiadają orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przyjęcia do Klubu Dziecięcego,
a w przypadku dzieci niepełnosprawnych orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej
określające ich poziom rozwoju psychofizycznego;
3) mieszkają na terenie gminy Skwierzyna;
4) nie mają zapewnionej opieki domowej w godzinach pracy lub nauki rodziców bądŝ opiekunów prawnych dziecka;
5) opieka nad dziećmi moşe być sprawowana do
ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko
ukończy 3 rok şycia lub w przypadku gdy niemoşliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka
wychowaniem przedszkolnym do ukończenia
4 roku şycia, wówczas rodzice zobowiązani są
do złoşenia w Klubie Dziecięcym oświadczenia
o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
§ 10. Przyjęć do Klubu Dziecięcego dokonuje z-ca
dyrektora ds. przedszkola na podstawie:
1) ustaleń Komisji rekrutacyjnej powoływanej
przez kierownika Klubu Dziecięcego w Skwierzynie.
2) wniosku o przyjęcie dziecka do Klubu Dziecięcego z chwilą kiedy dziecko posiada nadany
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PESEL lub inny dokument potwierdzający jego
urodzenie.

od rodziców dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego.

§ 11. Rodzice są zobowiązani do ponoszenia
opłat za pobyt oraz wyşywienie dziecka w Klubie
Dziecięcym.

3. Rodzice dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego, inne osoby, instytucje i podmioty gospodarcze mogą, na zasadzie dobrowolności, udzielać
Klubowi Dziecięcemu wszelkiego rodzaju pomocy
w jego działalności .

V. ORGANY KLUBU DZIECIĘCEGO I JEGO ORGANIZACJA
§ 12. 1. Pracą Klubu Dziecięcego zarządza dyrektor ZE, który kieruje jego działalnością, reprezentuje
na zewnątrz i jest odpowiedzialny za jego mienie,
organizację i funkcjonowanie.
2. Dyrektora ZE powołuje i odwołuje Burmistrz
Skwierzyny w trybie przewidzianym w odrębnych
przepisach.
§ 13. 1. W Klubie Dziecięcym zatrudnia się opiekunów, pracowników medycznych, administracji
oraz obsługi.
2. Pracowników Klubu Dziecięcego zatrudnia,
awansuje i zwalnia dyrektor ZE.
3. Dyrektor ZE i pracownicy Klubu Dziecięcego
powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.
4. Dyrektor Klubu Dziecięcego odpowiada za
właściwe zapewnienie świadczeń opiekuńczowychowawczych, które winny być sprawowane
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniających wymagania zdrowotne.
§ 14. Z zastrzeşeniem postanowień niniejszego
statutu kompetencje organu, który utworzył Klub
Dziecięcy sprawuje w imieniu gminy Skwierzyna,
Burmistrz Skwierzyny.
§ 15. Zasady wynagradzania pracowników Klubu
Dziecięcego określają Regulamin wynagradzania
i premiowania pracowników, opracowany na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących Klubu Dziecięcego jako gminne jednostki budşetowe.
§ 16. W skład Klubu Dziecięcego wchodzi oddział
do którego uczęszczają dzieci w wieku od ukończenia 1 roku şycia do lat 3.
VI. GOSPODARKA FINANSOWA KLUBU DZIECIĘCEGO
§ 17. 1. Gospodarka finansowa Klubu Dziecięcego prowadzona jest na podstawie obowiązujących
przepisów dotyczących jednostek budşetowych.
2. Klub Dziecięcy utrzymywany jest z dotacji budşetu Gminy Skwierzyna, oraz opłat pochodzących
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4. Podstawą gospodarki finansowej Klubu Dziecięcego jest roczny plan finansowy, sporządzony
przez dyrektora ZE, z zachowaniem wysokości dotacji przyznanej z budşetu gminy Nowy Skwierzyna.
§ 18. Wysokość opłat oraz opłaty, o której mowa
w § 8, za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym oraz
maksymalną wysokość opłaty za wyşywienie ustala
Rada Miejska w drodze uchwały.
§ 19. W przypadku nieobecności dziecka Klubie
Dziecięcym w nie pobiera się opłaty za wyşywienie
dziecka, oraz opłaty za pobyt dziecka na podstawie
zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego wniosku
rodziców w przypadku całomiesięcznej choroby
dziecka lub innych uzasadnionych przyczyn.
§ 20. Klub Dziecięcy prowadzi rachunkowość na
zasadach określonych w odrębnych przepisach.
§ 21. Klub Dziecięcy tworzy zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22. Zmiany w niniejszym statucie mogą być
dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/94/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 29 czerwca 2011r.
WYKAZ MIENIA PRZEKAZANEGO KLUBOWI DZIECIĘCEMU W SKWIERZYNIE
Pomieszczenia znajdujące się w budynku przedszkola integracyjnego „Gromadka Misia Uszatka”
w Skwierzynie przy ulicy Mickiewicza 26;
1. Sala do prowadzenia zajęć.
2. Łazienka z sanitariatami
Łączna
powierzchnia
- 83,9m²

uşytkowa

Łączna kubatura pomieszczeń - 264,3m3

pomieszczeń
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UCHWAŁA NR IX/48/2011
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 4 sierpnia 2011r.
w sprawie: zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wymiarki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca
1990r.
o samorządzie
terytorialnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Nieruchomości gruntowe stanowiące
własność Gminy Wymiarki oddaje się w dzierşawę
w drodze przetargu z zastrzeşeniem ust. 2
2. W drodze bezprzetargowej moşe być oddana
nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Gminy Wymiarki:
1) na potrzeby gminnych jednostek organizacyjnych,
2) na okres do 3 lat,
3) w przypadku dzierşawy gruntu pod działki
ogrodowe wykorzystywane jako ogródki przydomowe,
4) w przypadku zmiany dzierşawcy w związku
z przejęciem postawionego na gruncie obiektu
stanowiącego
własność
dotychczasowego
dzierşawcy przez inną osobę.
3. Warunkiem zawarcia umowy na dzierşawę
nieruchomości gruntowej w przypadkach o których
mowa w ust. 2 są:

§ 2. 1. Przetarg ogłasza i organizuje Wójt a przeprowadza komisja w składzie od 3 do 7 osób powołana przez Wójta.
2. Przetarg przeprowadza się w formie:
1) przetargu ustnego nieograniczonego,
2) przetargu ustnego ograniczonego,
3) przetargu pisemnego nieograniczonego
4) przetargu pisemnego ograniczonego.
3. O formie przetargu decyduje Wójt.
§ 3. 1. Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się co
najmniej na dwa tygodnie przed terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
w Wymiarkach oraz na stronie internetowej Gminy
Wymiarki i w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Ogłoszenie o przetargu powinno w szczególności zawierać informacje o:
1) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu z podaniem numeru działki
i powierzchni, przeznaczeniu nieruchomości
i sposobie jej zagospodarowania, cenie wywoławczej, terminie uiszczania czynszu, zasadach
aktualizacji czynszu;

1) w przypadku wym. w pkt 1 i 2 dostarczenie
wniosku od gminnych jednostek organizacyjnych lub kandydata na dzierşawę gruntu do
3 lat;

2) czasie i miejscu przetargu;

2) w odniesieniu do gruntu pod działki ogrodowe
złoşenie wniosku na dzierşawę gruntu,
o pierwszeństwie zawarcia umowy dzierşawy
decyduje kolejność złoşenia wniosku;

4) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy
dzierşawy.

3) w przypadku o którym mowa w pkt. 4:
a) dostarczenie wniosku o rozwiązanie umowy
dzierşawy przez dotychczasowego dzierşawcę,
b) dostarczenie wniosku kandydata na dzierşawcę gruntu po dotychczasowym dzierşawcy,
c) dostarczenie uwiarygodnionej kserokopii
umowy przeniesienia własności nieruchomości wybudowanej na dzierşawionym
gruncie.
4. Przedmiotem przetargu moşe być cała geodezyjnie wydzielona działka lub jej funkcjonalnie wydzielona część powierzchni.

3) wysokości wadium, terminie i miejscu jego
wpłacania;

3. Wójt moşe odwołać ogłoszony przetarg na
dzierşawę nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Gminy Wymiarki jedynie z uzasadnionej
przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie
właściwej dla ogłoszenia o przetargu.
§ 4. 1. W przypadku, gdy pierwszy przetarg nie
dojdzie do skutku, Wójt moşe bez podania przyczyny
odstąpić od przeprowadzania drugiego przetargu.
2. Drugi przetarg organizuje się po upływie jednego miesiąca od dnia zamknięcia pierwszego przetargu, lecz nie póŝniej niş w terminie trzech miesięcy
od dnia zamknięcia pierwszego przetargu.
3. W przypadku nie dojścia do skutku drugiego
przetargu, nie organizuje się dalszego postępowania
przetargowego.
§ 5. 1. Z przebiegu przetargu sporządza się protokół, który zamyka przetarg, a wygrywający prze-
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targ zostaje wskazany jako osoba do zawarcia
umowy dzierşawy.

powierzchni gruntu będącego przedmiotem przetargu i stawki bazowej o której mowa w § 7.

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu powinien zawierać informacje o:

§ 9. 1. Wadium wnoszone jest w pieniądzu. Wysokość wadium ustala kaşdorazowo Wójt i winno
ono wynosić nie więcej niş roczna równowartość
ceny wywoławczej określonej wg § 8.

1) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu,
2) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według ewidencji gruntów,
3) wyszczególnienie osób dopuszczonych i nie
dopuszczonych do przetargu wraz z uzasadnieniem,
4) rozstrzygnięcia podjęte przez komisję przetargową wraz z uzasadnieniem,
5) wysokość czynszu osiągniętą w przetargu,
6) imię, nazwisko i adres lub nazwę albo firmę
oraz siedzibę osoby ustalonej jako osoby, która
wygrała przetarg,
7) imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej.
3. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza sie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla właściwego organu i dla osoby, która wygrała przetarg. Protokół z przetargu
podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu jako
dzierşawca nieruchomości.
§ 6. Uczestnikiem przetargu nie mgą być osoby
wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby
bliskie tym osobom.
§ 7. 1. Uchwala się minimalne stawki bazowe
stosowane przy zawieraniu umów dzierşawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wymiarki:
1) pod lokalizację czasowych obiektów handlowych, usługowych i handlowo-usługowych na
terenie gminy - 1,50zł/m2/miesięcznie powierzchni dzierşawionego gruntu;
2) pod pozostałą działalność na cele nierolnicze
- 0,20zł/m2/rocznie powierzchni dzierşawionego
gruntu;
3) pod działaność rolniczą do czasu zagospodarowania gruntu zgodnie z przeznaczeniem
w planie zagospodarowania przestrzennego
gminy - 0,05zł/m2/rocznie powierzchni dzierşawionego gruntu.
2. Stawki określone w ust. 1 oraz stawki uzyskane w przetargu ulegają corocznie zmianie na następny rok o wskaŝnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku.
3. Wskaŝniki wzrostu cen, o których mowa
w ust. 2 ustala się na podstawie komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego
w Monitorze Polskim.
§ 8. Cenę wywoławczą w przetargu na dzierşawę
nieruchomości gruntowych ustala się jako iloczyn

2. W przetargu mogą brać udział osoby, które
wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
3. Wadium zaliczane jest dla uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, na poczet wpłaty czynszu.
4. Wadium zwracane jest niezwłocznie po zamknięciu przetargu tym uczestnikom, którzy przegrali przetarg lub wszystkim uczestnikom, jeşeli
przetarg nie doszedł do skutku.
5. Wadium przepada, jeşeli w ciągu 14 dni od
dnia zamknięcia przetargu uczestnik przetargu, który
przetarg wygrał, nie wpłaci pozostałej kwoty wylicytowanej lub gdy w tym terminie będzie uchylał się
od podpisania stosownej umowy dzierşawy.
§ 10. 1. Umowa dzierşawy z osobą wyłonią
w drodze przetargu zawierana jest na czas określony, nie dłuşszy niş 10 lat.
2. Okres trwania umowy dzierşawy moşe być
przedłuşany w drodze odrębnych aneksów do
umowy, na kolejne okresy maksymalnie 10-letnie,
o ile dzierşawca złoşy wydzierşawiającemu stosowny wniosek w terminie nie póŝniejszym niş na jeden
miesiąc przed końcem trwania umowy.
3. W przypadku odmowy przedłuşenia trwania
umowy dzierşawy, wydzierşawiający jest obowiązany powiadomić o tym dzierşawcę w ciągu 14 dni od
dnia wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Czas trwania umowy dzierşawy przedłuşanej
zgodnie z ust. 2 nie moşe trwać nieprzerwanie więcej niş 29 lat.
§ 11. 1. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc lub
rok określony umową dzierşawy.
2. Termin płatności czynszu ustala się w terminach:
1) do 10-go dnia kaşdego następnego miesiąca, za
który dzierşawca dokonuje wpłaty – w przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego;
2) do 10 stycznia kaşdego następnego roku, za
który dzierşawca dokonuje wpłaty – w przypadku rocznego okresu rozliczeniowego.
§ 12. Tracą moc:
1) Uchwała Rady Gminy w Wymiarkach Nr XV/
116/2000 z dnia 27 listopada 2000r. w sprawie
zasad dzierşawy gruntów komunalnych.
2) Uchwała Rady Gminy w Wymiarkach Nr XVIII/
137/2001 z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie
zmiany uchwały dotyczącej dzierşawy gruntów
komunalnych.
3) Uchwała Rady Gminy Wymiarki Nr XXX/
201/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r. w sprawie
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zmiany uchwały dotyczącej zasad dzierşawy
gruntów komunalnych.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Poz. 1874,1875,1876

§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Adamek
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UCHWAŁA NR IX/50/2011
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 4 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy Wymiarki z dnia 28 czerwca 2011r.w sprawie
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie gminy Wymiarki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r.
Nr 236 poz. 2008 z póŝn. zm.) oraz § 2
i § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz 33) uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Gminy Wymiarki
Nr VII/42/2011 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od włascicieli nieruchomości oraz na
prowadzenie działalności w zakresie opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wymiarki w ten sposób, şe
1. W § 1 skreśla się ust. 1.
2. W § 2 skreśla się ust. 1 i ust. 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Adamek
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UCHWAŁA NR XI/84/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 23 sierpnia 2011r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych prowadzonych
przez Gminę Drezdenko
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:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Gminę Drezdenko zapewniające bezpłatne nauczanie, wychowanie

i opiekę, uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego, realizowane są od
godz. 8.00 do godz. 13.00.
§ 2. Świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Drezdenko wykraczające
poza czas 5 godzinnego bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki, obejmują między innymi:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 98

– 9271 –

1) gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne,
teatralne, konstrukcyjne,
2) zajęcia rozwijające postawy aktywne i wyobraŝnię wychowanków,
3) gry, zabawy, spacery na świeşym powietrzu,
wdraşające do zdrowego stylu şycia,
4) organizowane przez przedszkola uroczystości
i imprezy z udziałem rodziny oraz przedstawicieli środowiska lokalnego,
5) zabawy ruchowe, zaspokajające potrzebę aktywności fizycznej,
6) czas odpoczynku i posiłków.
§ 3.
3 1. Za kaşdą rozpoczętą godzinę świadczeń,
o których mowa w § 2, ustala się opłatę
w wysokości 0,15% minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 paŝdziernika 2002 r. 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.
3 2. Jeşeli z dziennego czasu pracy wynika, şe
przedszkole
rozpoczyna
lub
kończy
zajęcia
o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia realizowane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.
3 3. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się
jako iloczyn opłaty i liczby godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole
w czasie przekraczającym czas określony w § 1, przy
czym liczbę godzin świadczeń udzielonych dziecku
w danym miesiącu w czasie przekraczającym czas
określony w § 1 oblicza się na podstawie deklaracji
rodzica (opiekuna prawnego) złoşonej do dyrektora
przedszkola określającej, w jakim dziennym wymiarze dziecko będzie korzystało ze świadczeń przedszkola w okresie od momentu przyjęcia dziecka do
przedszkola do ostatniego dnia miesiąca, w którym

Poz. 1876,1877

kończą się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
w danym roku szkolnym.
3 4. Zmiana deklaracji określonej w ust. 3.3. moşe nastąpić w kaşdym czasie w trakcie roku szkolnego ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poinformowano
o zmianie dyrektora przedszkola.
3 5. Jeşeli dziecko korzysta z odpłatnych świadczeń ponad czas określony w deklaracji, o której
mowa w ust. 3.3., opłata naliczana jest według faktycznej liczby godzin korzystania przez dziecko
z odpłatnych świadczeń. Jeşeli korzystanie przez
dziecko z odpłatnych świadczeń ponad czas określony w deklaracji nie ma charakteru incydentalnego, rodzic (opiekun prawny) składa niezwłocznie do
dyrektora przedszkola korektę deklaracji.
3 6. W przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu opłata podlega zwrotowi pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności
dziecka i przewidywanym czasie jej trwania, z tym şe
za pierwszy dzień nieobecności opłata zwracana jest
pod warunkiem poinformowania przedszkola najpóŝniej w tym dniu do godziny 9.00.
3 7. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor
przedszkola pisemnie informuje rodziców (opiekuna
prawnego) o sposobie przekazywania informacji
o nieobecności dziecka w przedszkolu.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr LV/385/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 sierpnia 2010r.
w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan
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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 25 sierpnia 2011r.
o przedsiębiorcy ubiegającym się o udzielenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła
Do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu wpłynął
wniosek przedsiębiorcy: Sydkraft Term Spółka
z ograniczoną działalnością z siedzibą w Złotowie

przy ul. Za Dworcem 3, o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła. Wnioskodawca został wpisany do
rejestru przedsiębiorców KRS w dniu 17 grudnia
2001r. pod numerem 0000070528.
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Jedynym wspólnikiem jest E.On SVERIGE AB.
Wnioskodawca będzie prowadził działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła w 19 ŝródłach
ciepła
zlokalizowanych
w4
województwach
- w wielkopolskim w miejscowościach Poznań, Suchy Las, Murowana Goślina, Łopuchowo, Grodzisk
Wlkp., Wolsztyn, w dolnośląskim w miejscowościach Milicz i Chojnów, w lubuskim w miejscowościach Wschowa, Świebodzin i Sulechów oraz
w województwie pomorskim w miejscowości Czarna Woda. Łączna zainstalowana moc eksploatowa-

Poz.1877, 1878

nych ŝródeł ciepła wynosi 18,83 MWt. Ŝródła te opalane są gazem ziemnym, olejem opałowym i biomasą.
z upowaşnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka
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OGŁOSZENIE
STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 26 maja 2011r.
w sprawie zgłoszenia kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób
Niepełnosprawnych Powiatu Świebodzińskiego
Stosownie do § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu
działania wojewódzkich i powiatowych społecznych
rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U.
Nr 62, poz. 560)
zawiadamiam
o moşliwości zgłaszania kandydatów na członków
Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Świebodzińskiego, zwaną
dalej ,,Powiatową Radą”. Prawo zgłaszania po jednym kandydacie na członka Powiatowej Rady mają
organizacje pozarządowe i fundacje działające na
terenie Powiatu Świebodzińskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatu
i gmin).
Do zadań Powiatowej Rady, będącej organem opiniodawczo – doradczym, składającej się z 5 osób
powołanych spośród przedstawicieli wyşej wymienionych podmiotów naleşy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
18 78

a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów
przyjmowanych przez Radę Powiatu Świebodzińskiego pod kątem ich skutków dla osób
niepełnosprawnych.
Zgłoszenie kandydatów podpisane przez osoby
upowaşnione do reprezentowania wyşej wymienionych podmiotów, naleşy składać w sekretariacie
Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2, do 30 czerwca 2011r.
Powołania członków Powiatowej Rady spośród
zgłoszonych członków dokonuje Starosta.
Starosta
Zbigniew Szumski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.263.2011.AZIE
z dnia 4 lipca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 42, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
doręczonej w dniu 6 czerwca 2011r. uchwały
Nr VIII/94/11 Rady Miejskiej w Şarach z dnia 26 maja
2011r. w sprawie ustalenia statutu şłobka Gminy
Şary o statusie miejskim.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 26 maja 2011r. Rada Miejska w Şarach podjęła uchwałę w sprawie ustalenia statutu
şłobka Gminy Şary o statusie miejskim.
Po dokonaniu analizy prawnej wymienionej na
wstępie uchwały organ nadzoru stwierdza, şe
uchwała istotnie narusza prawo, tj. i art. 11 ust. 2
pkt 2, 3 i 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U Nr 45, poz. 235),
zwanej dalej „ustawą”.
Przedmiotowa uchwała podjęta została na podstawie art. 11 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do
lat 3.
Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 şłobek i klub dziecięcy działa na podstawie statutu. Z kolei w art. 11 ust. 2
ustawy o şłobkach ustawodawca wskazał, şe podmiot, który utworzył şłobek lub klub dziecięcy, ustala
statut şłobka lub klubu dziecięcego, określając
w szczególności:
1) nazwę i miejsce jego prowadzenia;
2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji,
z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku
dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
3) warunki przyjmowania dzieci;
4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyşywienie
w przypadku nieobecności dziecka w şłobku lub
klubie dziecięcym.
Brzmienie cytowanego wyşej przepisu wskazuje, şe
ustawodawca zobowiązał organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do kompleksowej
realizacji zawartej w nim normy. Oznacza to, şe statut şłobka, który jest aktem prawa miejscowego powinien zawierać w swej treści uregulowania
w zakresie wszystkich elementów wskazanych
w art. 11 ust. 2 ustawy. Uşycie zaś przez ustawodawcę zwrotu: „w szczególności” oznacza, şe statut
şłobka obok obligatoryjnych unormowań moşe regulować równieş inne kwestie. Brak natomiast
w uchwale wskazanych wyşej ustawowo określo-

nych elementów statutu stanowi istotne naruszenie
prawa skutkujące niewaşnością uchwały.
Tym samym uchwalając statut şłobka Rada Miejska
w Şarach zobowiązana była stanowić w zakresie:
1) nazwy i miejsca jego prowadzenia; 2) celów
i zadań oraz sposobu ich realizacji, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze
szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 3) warunków przyjmowania dzieci;
4) zasad ustalania opłat za pobyt i wyşywienie
w przypadku nieobecności dziecka w şłobku będącym przedmiotem uchwały.
Podjęta przez Radę Miejską uchwała nie spełniają
powyşszych wymogów w zakresie określenia sposobu realizacji celów i zadań, z uwzględnieniem
wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz
wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka,
a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Nie wypełniają bowiem powyşszego obowiązku
regulacje zawarte w § 1 ust. 11 uchwały, w której
wskazano jedynie zadania bez określenia sposobu
ich realizacji. Wskazać przy tym naleşy, iş treść § 1
ust. 11 pkt 1 i 2 uchwały stanowi powtórzenie regulacji zawartych w art. 10 pkt 2 i 3 ustawy o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3. Równieş zapisy § 1
ust. 11 pkt 6 uchwały są powtórzeniem treści art. 19
ustawy.
W tym miejscu podkreślić naleşy, iş przepisy gminne nie mogą regulować materii uregulowanej
w przepisach wyşszego rzędu i nie mogą pozostawać z nimi w sprzeczności (wyrok NSA
z 14.12.2000r., sygn. akt S.A./Bk 292/00; podobnie
wyrok NSA z 16.03.2001r., sygn. akt IV S.A. 385/99).
Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu
upowaşnienia ustawowego udzielonego jej przez
ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w ramach udzielonej jej delegacji w tych
działaniach nie moşe wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Z uwagi na fakt, iş uchwała rady gminy, będąca ŝródłem powszechnie obowiązującego
prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej
gminy, jest aktem prawa miejscowego, musi respektować unormowania zawarte w aktach wyşszego
rzędu bez potrzeby wpisywania do jej treści postanowień
ustawowych
(wyrok NSA
z
dnia
28.02.2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02, niepubl., wyrok NSA w Warszawie z dnia 16.03.2001r., sygn. akt
IV SA 385/99, LEX 53377). Szczególnie niedopuszczalne jest odmienne regulowanie prawem miejscowym tych spraw, które juş wcześniej uregulowała ustawa. Jednocześnie wskazane wyşej zapisy
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kwestionowanych uchwał naruszają przepisy prawa
materialnego tj. § 137 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej
(Dz. U. Nr 100, poz. 908), który stanowi, şe
w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw. Rada
gminy tym samym obowiązana jest przestrzegać
zakresu upowaşnienia udzielonego jej przez ustawę
w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.
„Dodatkowo podnieść naleşy, iş narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie (...) raz jeszcze tego co
zostało juş pomieszczone w ŝródle powszechnie
obowiązującego prawa lecz takşe modyfikowanie
przepisu ustawowego przez akt wykonawczy nişszego rzędu, co moşliwe jest tylko w granicach wyraŝnie przewidzianego upowaşnienia ustawowego”.
Pogląd taki został ugruntowany w orzecznictwie
sądowoadministracyjnym np. wyrok NSA Ośrodek
Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 25 marca 2003r.
sygn. akt II SA/WR 2572/02.
Ponadto przedmiotowa uchwała nie spełnia równieş
wymogu określonego w art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie,
z którym rada winna była określić w statucie şłobku
warunki przyjmowania dzieci. W § 1 ust. 19 i 20
uchwały rada wskazała wyłącznie, iş przyjęcia dzieci
odbywają się w miarę istnienia wolnych miejsc dając przy tym dyrektorowi şłobka moşliwość zastosowania zasady pierwszeństwa. Oznacza to, şe
w uchwale nie określono czytelnych warunków, na
podstawie których wszystkie dzieci – równieş te nie
spełniające warunków pierwszeństwa - będą przyjmowane do şłobka oraz kiedy jest stosowana zasada
pierwszeństwa, do czego rada była zobowiązana na
mocy obowiązującej ustawy.
Kolejnym zapisem uchwały nie mającym umocowania w obowiązującym prawie jest wymóg określony
w § 1 ust. 8 zgodnie, z którym do şłobka mogą
uczęszczać zdrowe dzieci (…).Ustawodawca wziął
pod uwagę, şe do şłobka mogą być przyjmowane
dzieci niepełnosprawne, czy teş dzieci wymagające
szczególnej opieki, o czym świadczy zobowiązanie
rady gminy do określenia w statucie şłobka sposobu
realizacji zadań şłobka, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym
uwzględnieniem
rodzaju
niepełnosprawności
(art. 11 ust. 2 pkt 2 ustawy). Ponadto w art. 15
ust. 2 pkt 1 ustawy określone zostały szczególne
wymagania związane z zapewnieniem personelu
18 79
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şłobka, z których wynika şe jeden opiekun moşe
sprawować opiekę w şłobku nad maksymalnie
ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie
znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie
ukończyło pierwszego roku şycia maksymalnie nad
pięciorgiem dzieci. Powyşsze oznacza to, iş nie ma
podstaw do wprowadzenia wskazanego wyşej ograniczenia.
W § 1 ust. 23 pkt 4 kwestionowanej uchwały Rada
Miejska postanowiła, iş opłata za pobyt nie podlega
zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w şłobku. W ocenie organu nadzoru w zakresie kompetencyjnym wynikającym z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy nie
mieści się prawo do decydowania, kiedy opłaty za
pobyt dziecka w şłobku nie podlegają zwrotowi
w przypadku jego nieobecności, lecz określenie zasad ustalania opłat w takiej sytuacji. Rodzice lub
opiekunowie są bowiem zobowiązani na podstawie
art. 23 ustawy do ponoszenia opłat za pobyt dziecka
w şłobku, a zatem za te świadczenia, z których korzystają ich dzieci a kryterium, czy opłata jest pobierana czy nie, powinien być fakt korzystania lub nie
korzystania dziecka ze świadczeń. Zdaniem organu
nadzoru opłaty za pobyt dzieci w şłobku mogą być
pobierane jedynie w sytuacji, jeşeli dziecko faktycznie z danego świadczenia skorzystało.
Wykraczającymi poza kompetencje rady są równieş
zapisy § 1 ust. 6, 10 i 26 uchwały, które stanowią
powtórzenie kolejno art. 13 ust. 1, art. 21 i art. 54
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Mając na względzie powyşsze, orzeczono jak na
wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
w zakresie objętym stwierdzeniem niewaşności,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z upowaşnienia
Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.264.2011.AZIE
z dnia 4 lipca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 42, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
doręczonej w dniu 6 czerwca 2011r. uchwały
Nr VIII/97/11 Rady Miejskiej w Şarach z dnia 26 maja
2011r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami
stanowiącymi mienie komunalne miasta Şary,
w części: § 2 ust. 1 pkt 2 i 3, § 3, § 4 ust. 1, § 6, § 7,
§ 11 ust. 2 uchwały.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 26 maja 2011r. Rada Miejska w Şarach podjęła uchwałę w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Şary.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, şe uchwała w części: § 2 ust. 1 pkt 2 i 3,
§ 3, § 4 ust. 1, § 6, § 7, § 11 ust. 2 istotnie narusza
prawo, tj. art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” oraz art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym oraz art. 34 ust. 1, art. 37 ust. 1-4, art. 70,
art. 71 i art. 72 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.
Nr 102, poz. 651 ze zm.).
Przedmiotową uchwałą, na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. „a” ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 13 ust. 1, 1a, 2, 2a, art. 34 ust. 6, 6a i 6b, art. 68
ust. 1, 1a i 1b ustawy o gospodarce nieruchomościami Rada Miejska w Şarach określiła zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
mienie komunalne miasta Şary.
Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy
o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości
rady gminy naleşy: podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania,
zbywania i obciąşania nieruchomości oraz ich wydzierşawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dłuşszy niş 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile
ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała
rady gminy jest wymagana równieş w przypadku,
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia
zasad wójt moşe dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy. Z kolei art. 40 ust. 2 pkt 3
stanowi, şe na podstawie niniejszej ustawy organy
gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego
w zakresie zasad zarządu mieniem gminy.
Zauwaşyć naleşy, şe rada gminy - jako organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego - została
wyposaşona w określone kompetencje w zakresie
gospodarowania mieniem gminy, jednakşe są one
wyjątkami od zasady przyznającej wójtowi, burmi-

strzowi, prezydentowi miasta pierwszeństwo w gospodarowaniu i zarządzaniu mieniem gminnym, do
których nie moşna stosować wykładni rozszerzającej.
Mając powyşsze na uwadze przekroczeniem kompetencji rady jest wprowadzenia zapisów § 3 oraz § 7
przedmiotowej uchwały, dotyczących ustalenia wysokości pierwszych i rocznych opłat za uşytkowanie
wieczyste nieruchomości oraz ustalenia warunków
wpłaty ceny za sprzedaş nieruchomości i oddanie
nieruchomości w uşytkowanie wieczyste.
Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami opłaty z tytułu uşytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny
nieruchomości gruntowej określonej zgodnie
z art. 67, zaś stawka procentowa pierwszej opłaty
z tytułu uşytkowania wieczystego wynosi od 15% do
25% ceny nieruchomości gruntowej (ust. 2 art. 72).
Z kolei wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu uşytkowania wieczystego ustawodawca określił w punktach od 1 do 5 art. 72 ust. 3 cytowanej ustawy. Jest to zatem zasada ustawowa, która nie moşe być modyfikowana i ograniczana przez
radę gminy w podejmowanym przez nią akcie. Konkretną wysokość pierwszej opłaty i opłat rocznych
oraz sposób zapłaty tych opłat ustala się natomiast
w umowie (art. 73 ust. 5 ww. ustawy). Umowę tę
zawiera organ wykonawczy gminy, który dokonuje
czynności prawnych dotyczących uşytkowania wieczystego, w tym ustalenia pierwszej opłaty i opłaty
rocznej z tytułu uşytkowania wieczystego.
Kompetencje organu stanowiącego gminy zostały
przekroczone równieş w § 7 przedmiotowej uchwały. Zgodnie z art. 70 ust. 2 zd. pierwsze powołanej
ustawy, cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 oraz w art. 39 ust. 2,
moşe zostać rozłoşona na raty, na czas nie dłuşszy
niş 10 lat. Natomiast w myśl art. 70 ust. 2 zd. 2
pierwsza rata podlega zapłacie nie póŝniej niş do
dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem
podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez
strony w umowie. Zdaniem organu nadzoru przyjęte
przez radę regulacje wkraczają w ustawowe kompetencje organu wykonawczego gminy. Rada Gminy
nie posiada uprawnień do określania wysokości
pierwszej wpłaty ceny za sprzedaş lokalu - nawet,
jeşeli określa tylko procentowy wskaŝnik wartości.
Rada nie jest równieş uprawniona do ustalania terminu płatności rat, skoro w art. 70 ust. 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami wyraŝnie przekazano tę kwestię do regulacji umownej. Przedstawione postanowienia stanowią warunki umowy prze-
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niesienia własności nieruchomości lokalowej oraz
oddania nieruchomości w uşytkowanie wieczyste.
W kontekście tych przepisów naleşy przyjąć, şe kwestia wysokości pierwszej wpłaty oraz ewentualnego
rozłoşenia tej naleşności na raty, mieści się w zakresie kompetencji Burmistrza, kształtującego w imieniu gminy treść zawieranej umowy. Warunki przeniesienia własności konkretnej nieruchomości,
w tym takşe nieruchomości lokalowej, zostają skonkretyzowane w akcie notarialnym przenoszącym
własność, a umowę tę zawiera organ wykonawczy
gminy, działający w granicach ustawowych kompetencji.
Ponadto zgodnie z art. 70 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami wojewoda w stosunku do
nieruchomości stanowiących przedmiot własności
Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do
nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu lub województwa,
mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niş
określona w ust. 3, stopy procentowej. Z przepisu
wynika, şe nie daje on podstaw do wydania przez
radę gminy aktu prawa miejscowego o charakterze
generalnym, odnoszącym się do ogólnie określonego kręgu podmiotów, podejmowanego przed wnioskiem zawierającym cenę w odniesieniu do wszystkich lokali mieszkalnych wchodzących w skład
gminnego zasobu nieruchomości i potencjalnie podlegających sprzedaşy w trybie bezprzetargowym.
W ramach tego przepisu rada gminy upowaşniona
jest jedynie do wyraşenia zgody na zastosowanie
innej niş przewidziana w ustawie stopy oprocentowania niespłaconej części rozłoşonej na raty ceny
nieruchomości.
W przedmiotowej uchwale rada natomiast powtórzyła wyłącznie przepis art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie, z którym rozłoşona na raty niespłacona część ceny podlega
oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej
przez Narodowy Bank Polski. W tej sytuacji na uwagę zasługuje wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia
25 sierpnia 2010r. sygn. akt II SA/Go 498/10, LEX
5994437.
Zakwestionować naleşy równieş zapisy § 4 ust. 1
uchwały zawierające postanowienia dotyczące prawa pierwszeństwa nabycia nieruchomości. Zgodnie
z art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich
nabyciu, z zastrzeşeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych
przepisów, jeşeli złoşy wniosek o nabycie przed
upływem terminu określonego w wykazie,
o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złoşenia
wniosku nie moşe być krótszy niş 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
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2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.
albo jego spadkobiercą, jeşeli złoşy wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego
w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1;
termin złoşenia wniosku nie moşe być krótszy
niş 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony.
Zawarte w § 4 ust. 1 uchwały postanowienia naruszają postanowienia cytowanego przepisu, gdyş
przewidują pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości w przypadku najmu lub dzierşawy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego na co najmniej
3 lata. Ustawa wyraŝnie wskazuje, şe pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która
jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został
nawiązany na czas nieoznaczony, a zatem warunkiem skorzystania z uprawnienia jest najem na czas
nieokreślony.
Równieş postanowienia zawarte w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3
oraz § 6 uchwały naruszają przepis art. 37 ust. 1 - 4
ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ustawa
w sposób jednoznaczny wskazuje, iş generalną zasadą jest sprzedaş lub oddanie w uşytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie przetargowym. Wyjątkami od tej zasady są przypadki wymienione
w ust. 2 i 3 tego przepisu. Dlatego teş brak jest podstaw do wskazywania przez radę w przedmiotowej
uchwale kiedy dane nieruchomości będą sprzedawane w trybie przetargu, a kiedy w trybie bezprzetargowym (§ 6 uchwały). Natomiast zapisy § 2 ust. 1
pkt 2 i 3 uchwały naruszają przepis art. 37 ust. 3 i 4
ustawy. Przy czym zapisy § 2 ust. 1 pkt 2 stanowią
powtórzenie treści art. 37 ust. 3 ustawy. Wskazać
przy tym naleşy, şe charakter zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości (art. 37
ust. 3 u.g.n.) jest uzaleşniony od przesłanek spełnionych przez konkretny podmiot, co sprawia, iş akt
gminy ma charakter indywidualny. Podobny charakter ma norma określona w art. 37 ust. 4 ustawy,
dlatego teş przepis ten nie moşe stanowić podstawy
do generalnego określenia przez radę miejską zgody
na odstąpienie od trybu przetargowego zawarcia
określonych umów np. ze wspólnotami mieszkaniowymi (§ 2 ust. 1 pkt 3).
W tym miejscu podkreślić naleşy równieş, iş przepisy gminne nie mogą regulować materii uregulowanej w przepisach wyşszego rzędu i nie mogą pozostawać z nimi w sprzeczności (wyrok NSA
z 14.12.2000r., sygn. akt S.A./Bk 292/00; podobnie
wyrok NSA z 16.03.2001r., sygn. akt IV S.A. 385/99).
Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu
upowaşnienia ustawowego udzielonego jej przez
ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w ramach udzielonej jej delegacji w tych
działaniach nie moşe wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Z uwagi na fakt, iş uchwała rady gminy, będąca ŝródłem powszechnie obowiązującego
prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej
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gminy, jest aktem prawa miejscowego, musi respektować unormowania zawarte w aktach wyşszego
rzędu bez potrzeby wpisywania do jej treści
postanowień ustawowych (wyrok NSA z dnia
28.02.2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02, niepubl., wyrok NSA w Warszawie z dnia 16.03.2001r., sygn. akt
IV SA 385/99, LEX 53377). Szczególnie niedopuszczalne jest odmienne regulowanie prawem miejscowym tych spraw, które juş wcześniej uregulowała ustawa. Jednocześnie wskazane wyşej zapisy
kwestionowanych uchwał naruszają przepisy prawa
materialnego tj. § 137 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej
(Dz. U. Nr 100, poz. 908), który stanowi, şe w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw. Rada gminy
tym samym obowiązana jest przestrzegać zakresu
upowaşnienia udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego. „Dodatkowo podnieść naleşy, iş narusza powszechnie
obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym
nie tylko regulowanie (...) raz jeszcze tego co zostało
juş pomieszczone w ŝródle powszechnie obowiązującego prawa lecz takşe modyfikowanie przepisu
ustawowego przez akt wykonawczy nişszego rzędu,
co moşliwe jest tylko w granicach wyraŝnie przewidzianego upowaşnienia ustawowego”. Pogląd taki
został ugruntowany w orzecznictwie sądowoadministracyjnym np. wyrok NSA Ośrodek Zamiejscowy
we Wrocławiu z dnia 25 marca 2003r. sygn. akt II
SA/WR 2572/02.

Poz. 1880, 1881

rzecz najemcy, ponosi nabywca nieruchomości.
Wprowadzając powyşszą regulację rada przekroczyła kompetencje wynikające z art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. „a” oraz art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie
gminnym. W ocenie organu nadzoru zapisy uchwały
dotyczące obciąşenia nabywcy nieruchomości kosztami przygotowania nieruchomości do sprzedaşy
naleşą do postanowień, których nie moşna kwalifikować jako podstawowych reguł postępowania
w zakresie gospodarowania nieruchomościami.
Zatem nie mogą być regulowane w drodze uchwały,
lecz powinny być konkretyzowane w umowie sprzedaşy nieruchomości. Analogiczne stanowisko zajął
WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 21 maja 2008r.,
sygn. akt II SA/Wr 139/08.
Mając na względzie powyşsze, orzeczono jak na
wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
w zakresie objętym stwierdzeniem niewaşności,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z upowaşnienia
Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek

Narusza obowiązujące prawo równieş przepis § 11
ust. 2 przedmiotowego aktu, w którym postanowiono, şe koszty związane ze zbyciem nieruchomości na
18 80
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.293.2011.AZIE
z dnia 21 lipca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r.
Nr 42, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
doręczonej w dniu 7 lipca 2011r. uchwały
Nr IX/93/11 z dnia 29 czerwca 2011r. zmieniającej
uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone
przez Gminę Skwierzyna.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 29 czerwca 2011r. Rada Miejska
w Skwierzynie. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone
przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Skwierzyna.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, şe uchwała istotnie narusza prawo,
tj. art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o zmianie

ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 148, poz. 991)
oraz art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.- zwana dalej „ustawą”).
Przedmiotową uchwałą podjętą na podstawie
art. art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty rada
miejska wprowadziła zmiany do obowiązującej
uchwały w sprawie ustalenia opłat za usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone
przez Gminę Skwierzyna. W tym miejscu wskazać
naleşy na przepis art. 2 ustawy o zmianie ustawy
o systemie oświaty zgodnie, z którym dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wydane na podstawie
art. 14 ust. 5 ustawy systemie oświaty, zachowują
moc do czasu wydania uchwał przewidzianych
w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty zmienianej w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłu-
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şej jednak niş do dnia 31 sierpnia 2011r. Z powyşszego wynika, şe Rada Miejska w Skwierzynie winna
była podjąć na podstawie obowiązującego przepisu
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty nową
uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne
w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy. Równocześnie
oznacza to, şe brak było podstaw prawnych do dokonania zmian w uchwale dotychczas obowiązującej, gdyş dotychczasowe uchwały rad gmin dotyczące opłat w przedszkolu pozostają waşne do
31 sierpnia 2011r. Do tego czasu organy stanowiące
gmin muszą podjąć nowe uchwały zgodne z obowiązującymi obecnie przepisami.
Ponadto przedmiotowa uchwała narusza równieş
przepis art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty,
z którego wynika, şe organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez:
1) przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6
ust. 1 pkt 2;
2) publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla
przedszkoli publicznych na podstawie art. 6
ust. 1 pkt 2.
Z kolei przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowi, şe
„Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niş 5 godzin dziennie”.
W świetle art. 5 ust. 5 i art. 5a ust. 3 powołanej
ustawy zakładanie i prowadzenie przedszkoli publicznych naleşy do zadań własnych gmin, które
powinny być realizowane z jej środków.
Cytowany przepis art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty wskazuje nie tylko zagadnienia powierzone
organom prowadzącym do uregulowania w formie
uchwały, ale określa jednocześnie granice kompetencji prawotwórczej przyznanej w tym zakresie organowi prowadzącemu. Oznacza to, şe w uchwale,
która jest aktem prawa miejscowego nie wolno zamieszczać postanowień, które wykraczają poza jego
treść. Opłaty ustalone przez radę gminy na podstawie art. 14 ust. 5 muszą zatem wskazywać, şe przynajmniej 5 godzin dziennie jest bezpłatne.
Na tej podstawie zwolnione z opłat są świadczenia
nauczania i wychowania w zakresie co najmniej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Rodzice (opiekunowie) dziecka, którzy zdecydują
o pobycie dziecka w przedszkolu wyłącznie przez

Poz. 1881

5 godzin, gdy jest realizowana podstawa programowa nie mogą ponosić şadnych kosztów z tego
tytułu. Dopiero po tym czasie rada moşe określić na
podstawie art. 14 ust. 5 ustawy opłaty za określone
świadczenia. Uchwała powinna wskazywać rodzaj
i liczbę świadczeń według stawek godzinowych, co
oznacza şe uprawnienie rady ogranicza się do ustalenia wysokości naleşności za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych przekraczające czas 5 godzin dziennie kiedy jest realizowana przynajmniej podstawa programowa.
Wymogu powyşszego niewątpliwie nie spełnia zapis
§ 2 przedmiotowej uchwały wprowadzający za zajęcia opiekuńcze świadczone przez publiczne przedszkola w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego opłatę mająca charakter stały. Zgodnie z takimi postanowieniami uchwały wszyscy rodzice (prawni opiekunowie)
dzieci będą musieli ponosić taką samą opłatę za
świadczenia realizowane po 5 godzinie zajęć, co
narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń, zgodnie
z którą opłatę wnosi się za konkretne świadczenia
przekraczające czas bezpłatnych 5 godzin. Uregulowanie takie powoduje przyjęcie jednej tylko, a przy
tym sztywnej opłaty, która w istocie nakłada na rodziców (opiekunów) obowiązek jej ponoszenia
w kaşdym przypadku korzystania przez dziecko
z wychowania przedszkolnego po 5 godzinie zajęć,
niezaleşnie od ilości godzin dodatkowych zajęć.
Sprecyzowanie przez radę gminy rodzaju świadczeń
udzielanych przez przedszkola i wysokości opłat
odpowiadających kaşdemu z tych świadczeń istotne
jest takşe dlatego, şe czytelność usług opiekuńczowychowawczych i odpowiadające im ceny, mają
istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka
przy wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń
dodatkowych, odpowiadających ich moşliwościom
zarobkowym i majątkowym, oraz potrzebom i zainteresowaniom danego dziecka. Sposób ustalenia
odpłatności powinien być przekonujący, oparty na
kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim
przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona.
Brak czytelności co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i odpowiadającej
im opłaty, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania z usług
przedszkola, moşliwości dokonania rzetelnej oceny
w tym zakresie. „W świetle dotychczasowego
orzecznictwa sądów administracyjnych nie budzi
wątpliwości, şe uchwalona na mocy art. 14 ust. 5
u.s.o opłata nie moşe mieć charakteru stałego, bowiem obowiązek jej ponoszenia istniałby w kaşdym
przypadku uczęszczania przez dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym rodzaju świadczeń,
ich jakości czy czasu trwania.” (wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 6 lipca 2011r., II SA/Go 361/11,
wyrok WSA w Krakowie z dnia 5 lipca 2011r. sygn.
akt III SA/Kr 184/11).
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Wobec powyşszego naleşało orzec jak na wstępie.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
w zakresie objętym stwierdzeniem niewaşności,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Poz. 1881, 1882

nego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
Z upowaşnienia
Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.294.2011.AZIE
z dnia 26 lipca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 42, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
doręczonej w dniu 7 lipca 2011r. uchwały
Nr IX/102/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięşnego dla
członka Ochotniczej Straşy Poşarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poşarniczym organizowanym przez Państwową Straş Poşarną lub Gminę, w części: § 1 ust. 2 i 3 uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 29 czerwca 2011r. Rada Miejska w Skwierzynie podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pienięşnego dla członka Ochotniczej
Straşy Poşarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poşarniczym organizowanym przez Państwową Straş Poşarną lub Gminę.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, iş § 1 ust. 2 i 3 przedmiotowej uchwały
istotnie narusza art. 28 ust. 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoşarowej
(t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1389 ze zm.),
W myśl art. 28 ust.1 ustawy o ochronie przeciwpoşarowej członek ochotniczej straşy poşarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
poşarniczym organizowanym przez Państwową
Straş Poşarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pienięşny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy
w drodze uchwały. Wykładnia art. 28 ust. 1 ustawy
o ochronie przeciwpoşarowej prowadzi do wniosku,
şe wolą ustawodawcy było zrekompensowanie
członkowi OSP udziału w określonego rodzaju działaniach na rzecz ochrony przeciwpoşarowej. Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 28 ust. 1 ustawy naleşy się on wszystkim tym, którzy brali udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach przeciwpoşarowych. Jedyny wyjątek od tej zasady zawarty został
w ust. 3 art. 28 ustawy, zgodnie z którym ekwiwalent
nie przysługuje członkowi Ochotniczej Straşy Poşarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował
prawo do wynagrodzenia. W pozostałych przypadkach prawo do ekwiwalentu determinowane jest

wyłącznie udziałem straşaka w działaniach ratowniczych lub szkoleniu przeciwpoşarowym, a ekwiwalent stanowi pienięşną rekompensatę z tego tytułu.
Wobec powyşszego naleşy stwierdzić, şe rada gminy w uchwale będącej aktem prawa miejscowego
ma określić wysokość ekwiwalentu wyłącznie za
uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub za
uczestnictwo w szkoleniu poşarniczym organizowanym przez Państwową Straş Poşarną lub gminę.
Wszelkie inne regulacje dotyczące tego świadczenia
wykraczają poza przyznane wyşej wymienionym
przepisem prawa kompetencje. Rada Miejska
w Skwierzynie na mocy § 1 ust. 2 przedmiotowej
uchwały postanowiła o ustaleniu ekwiwalentu pienięşnego dla członków Ochotniczych Straşy Poşarnych, którzy po rozpoczęciu akcji ratowniczej pozostali w straşnicy w gotowości przez pierwszą godzinę od momentu zadysponowania do działania ratowniczego (§ 1 ust. 2 pkt 1 uchwały ) oraz za kaşdą
godzinę pozostawania straşaka – kierowcy OSP
w straşnicy w gotowości do momentu powrotu
z działania ratowniczego (§ 1 ust. 2 pkt 1 uchwały ).
Takie regulacje wykraczają poza upowaşnienie
ustawowe, gdyş rada winna określić wyłącznie wysokość ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych lub szkoleniach przeciwpoşarowych. Natomiast şaden przepis prawa nie przyznał radzie gminy kompetencji do regulowania jakichkolwiek innych kwestii związanych z ustaleniem oraz wypłacaniem ekwiwalentu pienięşnego członkom Ochotniczych Straşy Poşarnych. W ocenie organu nadzoru
kwestionowane zapisy uchwały zostały wprowadzone przez radę bez podstawy prawnej, a tym samym
istotnie naruszają prawo, tj. art. 28 ust. 1 ustawy
o ochronie przeciwpoşarowej.
Przekroczenie zakresu delegacji ustawowej przy
uchwalaniu aktu prawa miejscowego przez organ
stanowiący gminy nakazuje równieş zwrócić uwagę
na naruszenie art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają w granicach
i na podstawie prawa. Wyraşona w powyşszym
przepisie zasada legalizmu wymaga, aby kaşda
norma kompetencyjna była tak realizowana, by nie
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naruszała innych przepisów ustawy. Zakres upowaşnienia musi być zawsze ustalany przez pryzmat
zasad demokratycznego państwa prawnego, działania w granicach i na podstawie prawa oraz innych
przepisów regulujących daną dziedzinę. Realizując
kompetencję organ stanowiący musi ściśle
uwzględniać wytyczne zawarte w upowaşnieniu.
Zarówno w doktrynie, jak równieş w orzecznictwie
ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni
norm o charakterze kompetencyjnym. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto naleşy podkreślić, iş
normy kompetencyjne powinny być interpretowane
w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się
dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów
kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji
w drodze analogii (tak: Trybunał Konstytucyjny
w orzeczeniu z dnia 5 listopada 1986r., U 5/86, OTK
1996/1/1).

Poz. 1882, 1883

Mając powyşsze na uwadze naleşało orzec, jak na
wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
w zakresie objętym stwierdzeniem niewaşności,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z upowaşnienia
Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.298.2011.AZIE
z dnia 26 lipca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 42, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
doręczonej w dniu 7 lipca 2011r. uchwały
Nr IX/94/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie
utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie i nadania mu Statutu w części: tytułu uchwały w zakresie „i nadania mu Statutu”, § 3 uchwały oraz załącznika Nr 1 do uchwały p.t. „Statut Klubu Dziecięcego
w Skwierzynie”.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 29 czerwca 2011r. Rada Miejska
w Skwierzynie podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Klubu Dziecięcego w Skwierzynie i nadania mu
Statutu.
Po dokonaniu analizy prawnej wymienionej na
wstępie uchwały organ nadzoru stwierdza, şe
uchwała w części tytułu uchwały w zakresie „i nadania mu Statutu”, § 3 uchwały oraz załącznika Nr 1
do uchwały p.t. „Statut Klubu Dziecięcego w Skwierzynie” istotnie narusza prawo, tj. art. 11 ust. 2 pkt 2,
3 i 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U Nr 45, poz. 235),
zwanej dalej „ustawą”.
Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 şłobek i klub dziecięcy działa na podstawie statutu. Z kolei w art. 11 ust. 2
ustawy prawodawca wskazał, şe podmiot, który
utworzył şłobek lub klub dziecięcy, ustala statut
şłobka lub klubu dziecięcego, określając w szczególności:

1) nazwę i miejsce jego prowadzenia;
2) cele i zadania oraz sposób ich realizacji,
z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku
dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności;
3) warunki przyjmowania dzieci;
4) zasady ustalania opłat za pobyt i wyşywienie
w przypadku nieobecności dziecka w şłobku lub
klubie dziecięcym.
Brzmienie cytowanego wyşej przepisu wskazuje, şe
ustawodawca zobowiązał organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do kompleksowej
realizacji zawartej w nim normy. Oznacza to, şe statut klubu dziecięcego, który jest aktem prawa miejscowego powinien zawierać w swej treści uregulowania w zakresie wszystkich elementów wskazanych w art. 11 ust. 2 ustawy. Uşycie zaś przez ustawodawcę zwrotu: „w szczególności” oznacza, şe
statut klubu dziecięcego obok obligatoryjnych
unormowań moşe regulować równieş inne kwestie.
Brak natomiast w uchwale wskazanych wyşej ustawowo określonych elementów statutu stanowi
istotne naruszenie prawa skutkujące niewaşnością
statutu.
Tym samym uchwalając statut klubu dziecięcego
Rada Miejska w Skwierzynie zobowiązana była stanowić w zakresie: 1) nazwy i miejsca jego prowadzenia; 2) celów i zadań oraz sposobu ich realizacji,
z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego
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rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności; 3) warunków przyjmowania
dzieci; 4) zasad ustalania opłat za pobyt i wyşywienie w przypadku nieobecności dziecka w klubie
dziecięcym będącym przedmiotem uchwały.
Podjęta przez Radę Miejską uchwała nie spełniają
powyşszych wymogów w zakresie określenia sposobu realizacji celów i zadań, z uwzględnieniem
wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz
wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka,
a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności. Nie wypełniają bowiem powyşszego obowiązku
regulacje zawarte w § 5 załącznika Nr 1 do uchwały,
w których wskazano jedynie zadania bez określenia
sposobu ich realizacji. Wskazać przy tym naleşy, iş
treść § 5 pkt 1 - 3 uchwały stanowi powtórzenie
regulacji zawartych w art. 10 ustawy o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3. Równieş zapisy § 5
ust. pkt 5 Statutu są powtórzeniem treści art. 19
ustawy.
W tym miejscu podkreślić naleşy, iş przepisy gminne nie mogą regulować materii uregulowanej
w przepisach wyşszego rzędu i nie mogą pozostawać z nimi w sprzeczności (wyrok NSA
z 14.12.2000r., sygn. akt S.A./Bk 292/00; podobnie
wyrok NSA z 16.03.2001r., sygn. akt IV S.A. 385/99).
Rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu
upowaşnienia ustawowego udzielonego jej przez
ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w ramach udzielonej jej delegacji w tych
działaniach nie moşe wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Z uwagi na fakt, iş uchwała rady gminy, będąca ŝródłem powszechnie obowiązującego
prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej
gminy, jest aktem prawa miejscowego, musi respektować unormowania zawarte w aktach wyşszego
rzędu bez potrzeby wpisywania do jej treści postanowień
ustawowych
(wyrok NSA
z
dnia
28.02.2003r., sygn. akt I SA/Lu 882/02, niepubl., wyrok NSA w Warszawie z dnia 16.03.2001r., sygn. akt
IV SA 385/99, LEX 53377). Szczególnie niedopuszczalne jest odmienne regulowanie prawem miejscowym tych spraw, które juş wcześniej uregulowała ustawa. Jednocześnie wskazane wyşej zapisy
kwestionowanych uchwał naruszają przepisy prawa
materialnego tj. § 137 w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca
2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej
(Dz. U. Nr 100, poz. 908), który stanowi, şe
w uchwale nie powtarza się przepisów ustaw. Rada
gminy tym samym obowiązana jest przestrzegać
zakresu upowaşnienia udzielonego jej przez ustawę
w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego.
„Dodatkowo podnieść naleşy, iş narusza powszechnie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym nie tylko regulowanie (...) raz jeszcze tego co
zostało juş pomieszczone w ŝródle powszechnie
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obowiązującego prawa lecz takşe modyfikowanie
przepisu ustawowego przez akt wykonawczy nişszego rzędu, co moşliwe jest tylko w granicach wyraŝnie przewidzianego upowaşnienia ustawowego”.
Pogląd taki został ugruntowany w orzecznictwie
sądowoadministracyjnym np. wyrok NSA Ośrodek
Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 25 marca 2003r.
sygn. akt II SA/WR 2572/02.
Ponadto przedmiotowa uchwała nie spełnia równieş
wymogu określonego w art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie,
z którym rada winna była określić w statucie klubu
dziecięcego warunki przyjmowania dzieci. W § 9
załącznika Nr 1 do uchwały rada określiła wyłącznie
wiek dzieci, które mogą uczęszczać do klubu oraz
dokumenty wymagane przy przyjęciu dziecka do
klubu. Natomiast w § 10 załącznika Nr 1 do uchwały
wskazano, şe przyjęć do klubu dokonuje z-ca dyrektora ds. przedszkola. Powyşsza regulacja prowadzi
w istocie do scedowania uprawnienia do określenia
warunków przyjmowania dzieci na z-cę dyrektora
ds. przedszkola. Oznacza to, şe w uchwale nie określono czytelnych warunków, na podstawie których
dzieci będą przyjmowane do klubu, według jakiej
kolejności i zasad oraz czy będzie stosowana zasada
pierwszeństwa, do czego rada była zobowiązana na
mocy obowiązującej ustawy. Dlatego teş zdaniem
organu nadzoru Rada Miejska nie powinna pozostawiać decyzji w sprawie określenia warunków
przyjęcia do klubu jednostronnej, uznaniowej decyzji z-cy dyrektora ds. przedszkola.
W § 19 załącznika Nr 1 do uchwały Rada Miejska
postanowiła, iş „W przypadku nieobecności dziecka
w Klubie Dziecięcym nie pobiera się opłaty za wyşywienie dziecka oraz opłaty za pobyt dziecka na
podstawie zaświadczenia lekarskiego lub pisemnego wniosku rodziców w przypadku całomiesięcznej
choroby dziecka lub innych uzasadnionych przyczyn”. W zakresie kompetencyjnym wynikającym
z art. 11 ust. 2 pkt 4 ustawy nie mieści się prawo do
decydowania, kiedy i po ilu dniach opłaty za pobyt
dziecka w klubie dziecięcym podlegają zwrotowi
w przypadku jego nieobecności, lecz określenie zasad ustalania opłat w takiej sytuacji. Rodzice lub
opiekunowie są bowiem zobowiązani na podstawie
art. 23 ustawy do ponoszenia opłat za pobyt dziecka
w klubie dziecięcym, a zatem za te świadczenia,
z których korzystają ich dzieci a kryterium, czy opłata
jest pobierana czy nie, powinien być fakt korzystania
lub nie korzystania dziecka ze świadczeń. Zdaniem
organu nadzoru opłaty za pobyt dzieci w klubie
dziecięcym mogą być pobierane jedynie w sytuacji,
jeşeli dziecko faktycznie z danego świadczenia skorzystało.
Wykraczającymi poza kompetencje rady są równieş
zapisy § 11, § 13 ust. 3 i § 18 załącznika Nr 1 do
uchwały, które stanowią powtórzenie z modyfikacją
kolejno art. 23, art. 14 w zw. z art. 16 oraz art. 58
ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
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Ponadto w podstawie prawnej uchwały powołany
został art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3. Organ nadzoru wskazuje, şe prawidłowo powołana podstawa prawna uchwały winna odwoływać się równieş do art. 11 ustawy
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Mając na względzie powyşsze, orzeczono jak na
wstępie.

Poz. 1883, 1884

od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
w zakresie objętym stwierdzeniem niewaşności,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z upowaşnienia
Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski

Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.291.2011.AZIE
z dnia 27 lipca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 42, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
doręczonych wraz z dokumentacją prac planistycznych w dniu 14 lipca 2011r. uchwał:
1. Nr IX/83/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie
stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Murzynowo
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Skwierzyna.
2. Nr IX/85/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna
w miejscowości Murzynowo.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 29 czerwca 2011r. Rada Miejska
w Skwierzynie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna
w miejscowości Murzynowo z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skwierzyna oraz w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Murzynowo.
Po dokonaniu analizy prawnej wymienionych na
wstępie uchwał organ nadzoru stwierdza, şe naruszają one istotnie prawo tj. art. 17 pkt 6 ppkt b tiret 2
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami) dalej „u.p.z.p” w zw. z art. 23
ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami).

Zgodnie z art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu
jego sporządzania, a takşe naruszenie właściwości
organów w tym zakresie, powodują niewaşność
uchwały w całości lub części.
Procedura dotycząca uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego znalazła kompleksowe
unormowanie w przepisach ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym kolejność czynności wykonywanych przez wójta gminy, po podjęciu uchwały o przystąpieniu do uchwalenia planu, zawarta została w przepisie art. 17
u.p.z.p. Jedną z tych czynności jest obowiązek
uzgodnienia projektu planu ze szczegółowo wskazanymi organami (art. 17 pkt 6 ppkt „b” u.p.z.p.), przy
jednoczesnym upowaşnieniu wójta do zakreślenia
terminu, nie krótszego niş 14 dni i nie dłuşszego niş
30 dni, do dokonania uzgodnień przez te organy (art.
25 u.p.z.p.). Przepis art. 17 pkt 6 ppkt „b” tiret 2
u.p.z.p. odsyła do obowiązku uzgodnienia projektu
planu z organami właściwymi na podstawie przepisów odrębnych. Takim przepisem jest art. 23 ust. 5
ustawy o ochronie przyrody zgodnie, z którym projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw i planów
zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej
strefy ekonomicznej, w części dotyczącej obszaru
chronionego krajobrazu, wymagają uzgodnienia
z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących
mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
Część obszaru mieszczącego się w granicach uchwalonego przez Radę Miejską w Skwierzynie miejsco-
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wego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Skwierzyna w miejscowości Murzynowo
znajduje się w części Obszaru Chronionego Krajobrazu o nazwie „4 – Dolina Warty i Dolnej Noteci”.
Dlatego teş na podstawie art. 17 pkt 6 ppkt b tiret 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw. z art. 23 ust. 5 ustawy o ochronie
przyrody burmistrz miał obowiązek wystąpić
o uzgodnienie planu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Jak wynika z zebranej dokumentacji Burmistrz Skwierzyny nie wystąpił
z wnioskiem o powyşsze uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który jest organem odpowiedzialnym za uzgodnienie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej obszaru chronionego krajobrazu (art. 23 ust. 5 o ochronie przyrody).
Jak wskazuje komentarz. do ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym pod redakcją
prof. Z. Niewiadomskiego jedynie pozytywne stanowisko organu uzgadniającego jest warunkiem
uchwalenia aktu planistycznego. Brak uzgodnienia
przez uprawniony organ, którym w tym przypadku
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oznacza niemoşność uchwalenia planu miejscowego
w projektowanym kształcie. W przypadku uchwalenia przez radę gminy planu miejscowego, mimo
braku uzgodnienia przez uprawniony organ, zgodnie
z dyspozycją art. 28 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwała taka
staje się niewaşna w całości lub w części.
Reasumując stwierdzić naleşy, şe podejmując
uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Murzynowo Rada Miejska
w Skwierzynie w sposób istotny naruszyła przepis
art. 17 pkt 6 u.p.z.p. w zw. z art. 23 ust. 5 o ochronie

Poz. 1884, 1885

przyrody, gdyş uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy braku uzgodnienia
projektu planu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska. Istotne naruszenie trybu postępowania
naleşy rozumieć, jako takie naruszenie trybu, które
prowadzi w konsekwencji do stwierdzenia niewaşności przedmiotowej uchwały.
Wobec powyşszego konsekwencją stwierdzenia
niewaşności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Skwierzyna w miejscowości Murzynowo jest
równieş stwierdzenie niewaşności uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Skwierzyna w miejscowości Murzynowo z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skwierzyna, która stanowi obligatoryjny element uchwalonego planu, co wynika z art. 20 ust. 1 u.p.z.p.
Mając na względzie powyşsze, orzeczono jak na
wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
w zakresie objętym stwierdzeniem niewaşności,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z upowaşnienia
Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.292.2011.AZIE
z dnia 27 lipca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 42, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
doręczonych wraz z dokumentacją prac planistycznych w dniu 14 lipca 2011r. uchwał:
1. Nr IX/84/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie
stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Skwierzyna.
2. Nr IX/86/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego gminy
w miejscowości Gościnowo.

Skwierzyna

UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 29 czerwca 2011r. Rada Miejska
w Skwierzynie podjęła uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna
w miejscowości Gościnowo z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skwierzyna oraz w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo.
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Po dokonaniu analizy prawnej wymienionych na
wstępie uchwał organ nadzoru stwierdza, şe naruszają one istotnie prawo tj. art. 17 pkt 6 ppkt b tiret 2
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami) dalej „u.p.z.p” w zw. z art. 23
ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami).
Zgodnie z art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym naruszenie zasad sporządzania planu miejscowego, istotne naruszenie trybu
jego sporządzania, a takşe naruszenie właściwości
organów w tym zakresie, powodują niewaşność
uchwały w całości lub części.
Procedura dotycząca uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego znalazła kompleksowe
unormowanie w przepisach ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przy czym kolejność czynności wykonywanych przez wójta gminy, po podjęciu uchwały o przystąpieniu do uchwalenia planu, zawarta została w przepisie art. 17
u.p.z.p. Jedną z tych czynności jest obowiązek
uzgodnienia projektu planu ze szczegółowo wskazanymi organami (art. 17 pkt 6 ppkt „b” u.p.z.p.), przy
jednoczesnym upowaşnieniu wójta do zakreślenia
terminu, nie krótszego niş 14 dni i nie dłuşszego niş
30 dni, do dokonania uzgodnień przez te organy
(art. 25 u.p.z.p.). Przepis art. 17 pkt 6 ppkt „b” tiret 2
u.p.z.p. odsyła do obowiązku uzgodnienia projektu
planu z organami właściwymi na podstawie przepisów odrębnych. Takim przepisem jest art. 23 ust. 5
ustawy o ochronie przyrody zgodnie, z którym projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw i planów
zagospodarowania przestrzennego morskich wód
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej
strefy ekonomicznej, w części dotyczącej obszaru
chronionego krajobrazu, wymagają uzgodnienia
z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących
mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.
Część obszaru mieszczącego się w granicach uchwalonego przez Radę Miejską w Skwierzynie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo
znajduje się w części Obszaru Chronionego Krajobrazu o nazwie „4 – Dolina Warty i Dolnej Noteci”.
Dlatego teş na podstawie art. 17 pkt 6 ppkt b tiret 2
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
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strzennym w zw. z art. 23 ust. 5 ustawy o ochronie
przyrody burmistrz miał obowiązek wystąpić
o uzgodnienie planu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Jak wynika z zebranej dokumentacji Burmistrz Skwierzyny nie wystąpił
z wnioskiem o powyşsze uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który jest organem odpowiedzialnym za uzgodnienie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej obszaru chronionego krajobrazu (art. 23 ust. 5 o ochronie przyrody).
Jak wskazuje komentarz. do ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym pod redakcją
prof. Z. Niewiadomskiego jedynie pozytywne stanowisko organu uzgadniającego jest warunkiem
uchwalenia aktu planistycznego. Brak uzgodnienia
przez uprawniony organ, którym w tym przypadku
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oznacza niemoşność uchwalenia planu miejscowego
w projektowanym kształcie. W przypadku uchwalenia przez radę gminy planu miejscowego, mimo
braku uzgodnienia przez uprawniony organ, zgodnie
z dyspozycją art. 28 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwała taka staje się
niewaşna w całości lub w części.
Reasumując stwierdzić naleşy, şe podejmując
uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo Rada Miejska
w Skwierzynie w sposób istotny naruszyła przepis
art. 17 pkt 6 u.p.z.p. w zw. z art. 23 ust. 5 o ochronie
przyrody, gdyş uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy braku uzgodnienia
projektu planu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska. Istotne naruszenie trybu postępowania
naleşy rozumieć, jako takie naruszenie trybu, które
prowadzi w konsekwencji do stwierdzenia niewaşności przedmiotowej uchwały.
Wobec powyşszego konsekwencją stwierdzenia
niewaşności uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Skwierzyna w miejscowości Gościnowo jest
równieş stwierdzenie niewaşności uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Skwierzyna w miejscowości Gościnowo z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skwierzyna, która stanowi obligatoryjny element uchwalonego planu, , co wynika z art. 20 ust. 1 u.p.z.p.
Mając na względzie powyşsze, orzeczono jak na
wstępie.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 98

– 9285 –

Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
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w zakresie objętym stwierdzeniem niewaşności,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Z upowaşnienia
Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.4131.295.2011.AZIE
z dnia 27 lipca 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r.
Nr 42, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
doręczonej w dniu 4 lipca 2011r. uchwały
Nr IX/133/11 z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez Gminę Şary
o statusie miejskim, w części: § 2 ust. 3 w zakresie
„zadeklarowanych przez rodziców (opiekunów
prawnych) w umowie cywilno – prawnej”, § 2 ust. 4
i 5, § 3, § 4, § 5 ust. 2 uchwały.
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 28 czerwca 2011r. Rada Miejska
w Şarach podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat
za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola
prowadzone przez Gminę Şary o statusie miejskim.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, şe uchwała w części § 2 ust. 3 w zakresie
„zadeklarowanych przez rodziców (opiekunów
prawnych ) w umowie cywilno – prawnej”, § 2 ust. 4
i 5, § 3, § 4, § 5 ust. 2 istotnie narusza prawo,
tj. art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j. t. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.- zwana dalej „ustawą”).
Zgodnie z dyspozycją art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy
o systemie oświaty - organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar
zajęć, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2. Zakres
uprawnień prawodawczych organu stanowiącego
został więc w powyşszym przepisie precyzyjnie zakreślony, obejmując jedynie kwestię wysokości
opłat za usługi świadczone przez przedszkole publiczne.
Wymogu powyşszego niewątpliwie nie spełniają
zapisy § 2 ust. 5 przedmiotowej uchwały stanowiące, iş: „Opłaty, o których mowa w pkt 3 i 4 wnoszone są przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia
15 kaşdego miesiąca, w którym udzielane jest
świadczenie”. Zapis ten naleşy traktować jako określenie trybu uiszczania opłat, którego uregulowanie
w kwestionowanej uchwale nie znajduje oparcia

w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Art. 14
ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty upowaşnia
radę wyłącznie do ustalenia opłaty za świadczenia
udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6
ust. 1 pkt 2, a zatem do wskazania konkretnej kwoty
za konkretne świadczenie udzielone przez przedszkole.
Wykraczającymi poza upowaşnienie ustawowe są
równieş zapisy § 3 ust. 1 badanej uchwały, z których
wynika, şe „Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną
liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym,
o których mowa w § 2 ust. 1.”. Stosownie natomiast
do § 3 ust. 2: „Szczegółowy zakres i odpłatność za
świadczenia, o których mowa w § 2 ust. 1 i 4 określa
umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym)
dziecka przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania
dziecka do przedszkola.”. Analiza powyşszych uregulowań, dokonana przez pryzmat delegacji ustawowej zawartej w art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, prowadzi do wniosku, iş nie mieszczą
się one w zakresie przyznanych Radzie Miejskiej
kompetencji prawotwórczych. Zarówno bowiem
wprowadzanie obowiązku deklarowania przez rodziców liczby godzin zajęć dodatkowych, z których korzystać będzie ich dziecko, jak i teş wskazywanie, şe
szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych regulowane będzie umową cywilnoprawną (co do której nadto formułuje się wymogi
treściowe oraz czas zawarcia), wykracza poza wskazane w delegacji uprawnienie do „ustalania opłat”.
Nie moşna równieş przyjąć, şe rada miała kompetencje do ustalenia podwyşszonych opłat, czy teş kar
umownych, co zostało uczynione w § 4 uchwały.
Z treści art. 14 ust. 5 ustawy wynika, şe zakres udzielonego radzie upowaşnienia sprowadza się do ustalenia opłaty. Opłata stanowi zaś instytucję prawnofinansową której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraŝnie wskazanymi
usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanymi w interesie kon-
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kretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą
zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego. Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać
poszczególne świadczenia oferowane przez przedszkole publiczne, a takşe co składa się na kaşde
z tych świadczeń. Organ samorządu terytorialnego,
ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość
za kaşde ze świadczeń z osobna. Powinien równieş
wykazać, iş wysokość opłaty pozostaje w związku
przyczynowym z oferowanym świadczeniem. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie
ekwiwalentności oraz przekonująco uzasadniony.
Ustalanie przedmiotowych opłat nie moşe mieć
cech arbitralności, dowolności, polegać winno zatem na precyzyjnym określeniu konkretnych opłat za
poszczególne świadczenia, a wyliczenie ich wysokości, oparte na zasadzie ekwiwalentności. Dlatego teş
w ocenie organu nadzoru uregulowania w zakresie
podwyşszonych opłat oraz kar pienięşnych podjęte
zostały bez upowaşnienia ustawowego.
Zakwestionowanie zapisów § 2 ust. 4 uchwały wynika natomiast z faktu, iş stanowi on powtórzenie
z modyfikacją zapisów ustawowych, tj. art. 67a
ust. 3 ustawy o systemie oświaty. W orzecznictwie
sądowoadministracyjnym utrwalone jest stanowisko, iş powtórzenie regulacji ustawowych bądŝ ich
modyfikacja oraz uzupełnienie przez przepisy stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego jest niezgodne z zasadami legislacji i stanowi jedną z form wykroczenia poza zakres ustawowego upowaşnienia. Uchwała rady gminy nie
moşe regulować jeszcze raz tego, co jest juş zawarte
w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest niewaşna. Zawsze bowiem tego rodzaju powtórzenie jest normatywnie
zbędne, gdyş powtarzany przepis juş obowiązuje.
Jest teş dezinformujące, bowiem trzeba liczyć się
z tym, şe powtórzony przepis będzie interpretowany
w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co
moşe prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy, a więc do naruszenia wymagania adekwatności. Uchwała nie powinna zatem
powtarzać przepisów ustawowych, jak teş nie moşe
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zawierać postanowień sprzecznych z ustawą (por.
wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
30 września 2009r., sygn. akt II OSK 1077/09, z dnia
7 kwietnia 2010r., sygn. akt II OSK 170/10, z dnia
10 listopada 2009r., sygn. akt II OSK 1256/09, z dnia
1 paŝdziernika 2008r., sygn. akt II OSK 955/08).
Ponadto z przedmiotowej uchwały naleşało wyeliminować takşe postanowienia § 5 ust. 2 zgodnie,
z którym: „Rodzice (opiekunowie prawni) mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora przedszkola, do
którego uczęszcza dziecko o udzielenie znişki, o której mowa w ust. 1.” W ocenie organu nadzoru powyşsza regulacja prowadzi w istocie do scedowania
uprawnienia do udzielania ulg w opłatach za przedszkola na dyrektora przedszkola. Tymczasem to rada
ustaliła w § 5 ust. 1 uchwały ulgi w opłatach za
przedszkola, a dyrekcja przedszkola jest obowiązana
ulgi te stosować po spełnieniu przez rodzica lub
opiekuna prawnego dziecka wymogów w tym przepisie zawartych.
W powyşszej sprawie na uwagę zasługuje wyrok
WSA w Gorzowie Wlkp. z dnia 27 stycznia 2011r.,
sygn. akt II SA/Go 875/10.
W świetle powyşszego stwierdzić naleşy, iş kwestionowana uchwała, w części wskazanej na wstępie,
w sposób istotny narusza obowiązujący porządek
prawny, stąd teş koniecznym jest stwierdzenie jej
niewaşności w tym zakresie.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie
w zakresie objętym stwierdzeniem niewaşności,
z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
Z upowaşnienia
Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna 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 sprzedaşy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłoşone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłoşone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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