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UCHWAŁA NR XXVII/158/05 
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ  

 
z dnia 29 listopada 2005r. 

 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwalim położonego w Gminie Kargowa 

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po 
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, 

uchwala się: 
Statut Sołectwa Chwalim

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi 
samorząd mieszkańców sołectwa. 

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa 
brzmi: Sołectwo Chwalim zwane dalej 
„sołectwem”. 

 Gminy Kargowa. 

utu. 

wa. 

tu a także:  

rgowa. 

j. 

ym. 

a. 

dor

komisje - określając cel i zakres ich 
dzia

j trwa  
4 la

i tych organów wykonują dotychczasowe 
organy. 

§ 2. Sołectwo Chwalim jest jednostką 
pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z 
innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową

§ 3. Sołectwo Chwalim położone jest na 
terenie Gminy Kargowa i obejmuje obszar 
1422,4389ha. Położenie i obszar Sołectwa 
przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do 
niniejszego stat

§ 4. Działalność społeczno - gospodarcza 
sołectwa prowadzona jest w ramach osobowości 
prawnej Gminy Kargo

§ 5. Sołectwo używa następujących pieczęci: 

1) nagłówkowej „Gmina Kargowa Sołectwo 
Chwalim”; 

2) imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa Chwalim”. 

§ 6. Samorząd Mieszkańców Sołectwa 
Chwalim działa na podstawie przepisów 
niniejszego statu

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  
z poz. zm.), 

- uchwały Nr IV/12/03 Rady Miejskiej w 
Kargowej z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie 
Statutu Gminy Ka

Rozdział II. 

Ogólne kompetencje sołectwa 

§ 7. 1. Podejmowanie działań w zakresie spraw 
socjalno - bytowych, kulturalno - oświatowych, 
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, estetyki 
wsi, utrzymania wiejskich obiektów urządzeń 
komunalnych i infrastruktury techniczne

2. Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych 
dla interesów mieszkańców sołectwa sprawach  
a w szczególności: 

1) planów zagospodarowania przestrzennego 
dotyczących obszarów położonych na terenie 
sołectwa; 

2) przepisów prawa miejscowego dotyczących 
sołectwa. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców  
i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 

4. Wykonywanie zwykłego zarządu nad 
administrowanym mieniem komunaln

5. Prowadzenie gospodarki finansowej  
w ramach budżetu gminy. 

6. Występowanie do organów gminy o 
rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 
możliwość sołectw

Rozdział III. 

Organy sołectwa i zakres ich działania 

§ 8. 1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie – organ stanowiący, 
uchwałodawczy; 

2) Sołtys – organ wykonawczy. 

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada 
Sołecka, która jest organem opiniodawczo - 

adczym. 

3. Zebranie Wiejskie może powoływać stałe 
lub doraźne 

łania. 

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckie
ta i odpowiada kadencji Rady Miejskiej. 

5. Do czasu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
obowiązk
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6. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z postanowie-
niami niniejszego statutu. 

§ 9. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego 
należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców 
Sołectwa, a w szczególności:  

- zajmowanie stanowiska, wyrażanie opinii  
i występowanie z wnioskami w sprawach 
istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, 

- wybór, odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy 
Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- ustalanie kierunków działania dla Sołtysa  
i Rady Sołeckiej, 

- wyrażanie opinii i podejmowanie uchwał  
w sprawach rozporządzania mieniem 
komunalnym oddanym sołectwu w zarząd i 
do korzystania, 

ia, 

szkańców 

- 

ia do nich wniosków 

- 
i przekazanie niezwłocznie 

- prawach określonych 

cę z samorządami mieszkańców 
sąsi

Sołtys wykonuje uchwały Zebrania 
Wie

Do obowiązków Sołtysa należy w 
s

2) rania 

 so-

5) 

6) 

ch 

 najszerszego kręgu 

7) 
dowisku; 

ienia i 

9) 

10) ch do 

11) u inkasa niektórych 

12

okre odrębną uchwałą Rady Miejskiej.  

w wykonywaniu jego zadań, a w szczególności: 

1) skiego  

a) przygotowanie porządku obrad Zebrania 

b anie projektów uchwał itp., 

- kształtowanie zasad współżycia społecznego, 

- organizowanie wspólnych prac na rzecz 
miejsca zamieszkan

- podejmowanie działań mających na celu 
poprawę stanu sanitarnego wsi, ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, 
oraz zapewnienie odpowiedniej opieki 
społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla 
mieszkańców będących w trudnej sytuacji 
życiowej bądź mie
niepełnosprawnych, 

współpraca z radnymi z terenu sołectwa  
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, 
dyżurów oraz kierowan
dotyczących sołectwa, 

uchwalanie rocznego planu finansowo - 
rzeczowego 
Skarbnikowi Gminy, 

stanowienie w innych s
odrębnymi przepisami. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
samorząd mieszkańców sołectwa nawiązuje 
współpra

ednich sołectw. 

§ 10. 1. 
jskiego.  

2. 
zczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich; 

działanie stosownie do wskazań Zeb
Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza; 

3) wykorzystanie aktywności mieszkańców
łectwa służącej poprawie gospodarki i warun-
ków życia w sołectwie; 

4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz; 

uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
sołtysów; 

współdziałanie z organami gminy w realizacji 
zadań i uchwał organów gminy, zebrania 
wiejskiego i rady sołeckiej dotyczący
sołectwa, a także umożliwienie zapoznania z 
uch-wałami jak
mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń; 

pełnienie funkcji męża zaufania w 
miejscowym śro

8) prowadzenie zarządu, administracji, 
gospodarki tymi składnikami m
środkami finansowymi, które gmina 
przekazała sołectwu do korzystania; 

występowanie z wnioskami dotyczącymi 
potrzeb sołectwa i jego mieszkańców; 

 wykonywanie innych zadań należący
Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących 
przepisów m.in. w zakresie obronności i 
ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania 
klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków; 

 dokonywanie pobor
lokalnych podatków i opłat zgodnie z 
odrębnymi uchwałami Rady podjętymi w 
oparciu o przepisy szczególne; 

) przekazywanie uchwał i opinii Zebrania 
Wiejskiego Burmistrzowi. 

3. Wykonując swoje obowiązki sołtys 
współpracuje z radą sołecką i może zwoływać jej 
posiedzenia. 

§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady 
Miejskiej. 

2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi 
przysługuje prawo występowania w sprawach 
dotyczących sołectwa jak i gminy. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach 
ślonych 

§ 12. 1. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa  

 w przygotowywaniu Zebrania Wiej
w tym: 

Wiejskiego, 

) opracow
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c) powiadamiania mieszkańców sołectwa 
o zebraniu; 

 

3) znie użyteczne dla 

4) 
niczącego Rady oraz  

 środków na cele rozwoju 

iż raz na kwartał. Obrady prowadzi jej 
przewodniczący. 

4. Przewodni ej może być 
soł

13. 1. Czynne prawo wyborcze organów 
soł ołectwa, 
upr eż osoby 
p
poby i na 
s

2 bierania osoby: 

1)

cnym 

wają 
się

a w 
term

ków rady sołeckiej 
odb

eniu 
wy

ranie Wiejskie na którym dokona się 
wy

niona przez niego osoba, jako 
prz

wn

się nazwisko i imiona, 
dat

w obecności co najmniej 1/10 
upr

wym, wybrana spośród obecnych na 
zeb

łonkiem komisji nie może być małżonek, 
wst

niu kandydata na sołtysa 
lub

nkami komisji zostają kandydaci, którzy 
uzy  
p dydat, który 
u  razie równej 
l aje kandydat 
najstars

1) łoszeń kandydatów; 

2)

sporządzenie protokółu z przeprowadzonych 

 
jej  

2) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu spraw 
sołectwa; 

inicjuje działania społec
sołectwa i jego mieszkańców; 

członkowie Rady Sołeckiej wybierają spośród 
swego grona przewod
Z-cę Przewodniczącego; 

5) podejmuje inicjatywy dotyczące przyznania 
finansowych
gospodarczego sołectwa. 

2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się nie 
mniej n

3. Rada Sołecka składa się z 3 - 6 osób. 

czącym rady sołecki
tys. 

Rozdział IV. 

Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej 

§ 
ectwa posiadają stali mieszkańcy s
awnieni do głosowania, w tym równi

rzebywające w sołectwie z zamiarem stałego 
tu, nawet jeśli nie są tam zameldowan

tałe. 

. Nie mają prawa wy

 pozbawione praw publicznych 
prawomocnym orzeczeniem właściwych 
organów; 

2) ubezwłasnowolnione prawomo
orzeczeniem sądowym. 

§ 14. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 
są powszechne, równe, bezpośrednie i odby

 na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym 
spośród nieograniczonej liczby kandydatów  

§ 15. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej po 
upływie kadencji zarządza Rada Miejsk

inie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady. 

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być 
dokonany wybór sołtysa i człon

ywa się w terminie nie późniejszym niż  
6 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej. 

3. Uchwały Rady Miejskiej o zarządz
boru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 

4. Zeb
boru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz 

określając miejsce, godzinę i dzień zebrania.  

5. Zebranie prowadzi Burmistrz lub 
upoważ

ewodniczący zebrania. 

§ 16. 1. Liczbę mieszkańców sołectwa upra-
ionych do głosowania określa Burmistrz na 

podstawie spisu sporządzonego w Urzędzie 
Miejskim.  

2. W spisie umieszcza 
ę urodzenia, oraz adres zamieszkania wyborcy. 

§ 17. 1. Zebranie Wiejskie jest upoważnione do 
przeprowadzania wyborów oraz podejmowania 
uchwał 

awnionych do głosowania osób. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 
quorum następne zebranie odbywa się po upływie 
30 min., bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu. 

§ 18. 1. Wybory lub odwołanie przeprowadza 
komisja skrutacyjna w składzie co najmniej  
3 - osobo

raniu osób posiadających prawo wybierania 
sołtysa i członków rady sołeckiej. 

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być 
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady 
sołeckiej. 

3. Cz
ępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty  

w tej samej linii lub stop
 członka rady sołeckiej, jak również osoba 

pozostająca z kandydatem w stosunku 
przysposobienia. 

4. Wybór członków komisji odbywa się  
w głosowaniu jawnym. 

5. Czło
skali kolejno największą liczbę głosów

rzewodniczącym komisji zostaje kan
zyskał największą liczbę głosów. W

iczby głosów, wybrany zost
zy wiekiem. 

§ 19. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

przyjęcie zg

 przeprowadzenie głosowania; 

3) ustalenie wyników wyborów; 

4) 
wyborów. 

2. Protokół podpisują członkowie komisji oraz
przewodniczący oraz przewodniczący zebrania 

i podaje go bezzwłocznie do publicznej 
wiadomości.  

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów 
stanowi załącznik do protokołu Zebrania 
Wiejskiego. 
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§ 20. 1. Wybory odbywają się przy 
nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bez

.  

ńcy 
soł

ebie kandydata na 
soł iej. 

 osoby, które otrzy-
m
r za się ponownie 
g
o

6

1)

zają 
pos

ebraniu, zwołanym 
w terminie do 30 dni od ostatniego zebrania.  

 głosowania w sprawie 
odw

Zebranie Wiejskie dla 
wyb

Rady 
Soł

tutu. 

a wyborów. 

inię na najbliższej 
sesji Rady Miejskie strzyga zasadność 
bądź bezzasadność 

 
Miej

b zwoływania Zebrań Wiejskich oraz 
 ważności podejmowania uchwał 

mają
posi

1)

jatywy lub na żądanie co najmniej 1/10 

trz. 

a Wiejskiego Sołtys 
pod

pośrednio przez uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić 
zgłoszenie i głosowanie dla dokonania wyboru 
sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się 
wybory członków rady sołeckiej

3. Wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

§ 21. 1. Uprawnieni do głosowania mieszka
ectwa głosują kartami do głosowania 

opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. 

2. Karty do głosowania dostarcza Burmistrz lub 
upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego, który 
wydaje odpowiednią liczbę kart do głosowania 
według listy obecności na Zebraniu Wiejskim. 

3. Odbiór karty kwituje się podpisem w spisie 
wyborców. 

4. Na karcie do głosowania na sołtysa, 
członków rady sołeckiej głosujący wpisuje imię i 
nazwisko wybranego przez si

tysa lub kandydatów do rady sołeck

5. Za wybrane uważa się
ały największą liczbę głosów. W przypadku 

ównej liczby głosów przeprowad
łosowanie pomiędzy kandydatami, którzy 
trzymali taką samą liczbę głosów. 

. Nieważne są głosy na kartkach: 

 całkowicie przedartych; 

2) innych niż ustalone w ust. 1; 

3) na których wpisano więcej niż 1 nazwisko 
przy wyborze sołtysa a przy wyborze rady 
sołeckiej więcej niż 6 nazwisk kandydatów. 

§ 22. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej 
rady sołeckiej zwołuje i prowadzi Sołtys. Na 
pierwszym posiedzeniu dokonuje się wyboru 
Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady 
Sołeckiej. 

§ 23. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie 
odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują swych obowiązków, narus

tanowienia statutu i uchwał zebrania lub 
dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii 
środowiska. 

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony 
przez co najmniej 30% osób uprawnionych do 
głosowania lub przez Burmistrza powinien być 
poddany pod głosowanie na z

3. Zebranie wiejskie w celu odwołania Sołtysa 
bądź członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. 

4. Przed zarządzeniem
ołania z zajmowanych funkcji należy 

wysłuchać zainteresowanych, chyba że się nie 
stawią bez uzasadnionych przyczyn.  

§ 24. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia 
Sołtysa Burmistrz zwołuje 

oru nowego Sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu 
eckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 

Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie 
Wiejskie zwołane przez sołtysa na zasadach 
wyrażonych w rozdziale IV sta

§ 25. 1. Protesty wyborcze wnosi się do Rady 
Miejskiej w terminie 7 dni od dni

2. Protesty bada Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej i przedkłada swoją op

j, która roz
protestu. 

3. W przypadku uwzględnienia protestu Rada
ska zarządza nowe wybory. 

4. Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w 
powyższych sprawach są ostateczne. 

Rozdział V. 

Zasady i try
warunki

§ 26. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim 
 wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa 

adający czynne prawo wyborcze. 

§ 27. Zebranie wiejskie zwołuje: 

 Sołtys; 

2) Burmistrz lub Rada Miejska z własnej 
inic
mieszkańców uprawnionych do udziału w 
zebraniu; 

3) na wniosek Przewodniczącego Rady Sołeckiej 
– Burmis

§ 28. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę 
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz  
w roku. 

2. Termin i miejsce Zebrani
aje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie 

na tablicy ogłoszeń lub w inny sposób przyjęty  
w sołectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 
mieszkańców, winno odbyć się w terminie 7 dni 
od złożenia wniosku, chyba, że wnioskodawca 
proponuje termin późniejszy.  
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§ 29. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni 
zgodnie z wymogami niniejszego statutu. 

 Wiejskie na 
pod

tów 
spr

elu udzielenia Sołtysowi stałej 
pom o 
kon

ejskiego 
zap . liczba 
gło

sowanie odbywa się w sposób jawny.  

i 
bio

ia wiejskiego. 

y 
Mie

tne interesy miesz-

kań y 
i djęty w obecności co 
n  sołectwa uprawnio-
n

doty dostarczenia dokumentacji  
z Zebrania Wiejskiego Burmistrz powiadamia  
o skiej. 

jmuje 
inte

e) ewentualnie in  elementy. 

ę 
od 

i
nazw nowiska lub funkcji. 

§ administruje mieniem 
kom  

mieszka

1)

2) 

adza 
się 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i 
przewodniczy jego obradom, a w razie jego 
nieobecności Przewodniczący Rady Sołeckiej lub 
Zebranie Wiejskie ustala inną osobę spośród 
obecnych wybraną w głosowaniu jawnym. 

3. Porządek obrad ustala Zebranie
stawie projektu przedłożonego przez 

prowadzącego zebranie. 

4. Obowiązkiem Sołtysa lub innej osoby 
prowadzącej zebranie jest zapewnienie referen

aw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku 
powstania trudności Sołtys winien zwrócić się do 
Burmistrza Kargowej lub do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej o udzielenie pomocy. 

§ 30. W c
ocy Burmistrz wyznacza osobę do stałeg

taktu z sołectwem i zapewnia pomoc 
techniczną w przygotowaniu materiałów i w 
organizacji zebrań. 

§ 31. 1. Uchwały i wnioski Zebrania Wi
adają zwykłą większością głosów, tzn
sów „za” musi być większa od liczby głosów 

„przeciw”, głosów wstrzymujących się nie bierze 
się pod uwagę. 

2. Gło

3. Uchwały podpisuje Sołtys a w przypadku 
jego nieobecności prowadzący zebranie i ogłasza 
je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Obrady zebrania są protokołowane. 

5. Uchwały i wnioski podejmowane przez 
Zebranie Wiejskie nie mogą naruszać uprawnień 
innych podmiotów do podejmowania decyzji lub 
uchwał . 

6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności 
własnoręcznie podpisaną przez głosujących 

rących udział w zebraniu, podjęte uchwały i 
wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje 
Burmistrzowi Kargowej najpóźniej do 7 dni od 
daty odbycia zebrania. Burmistrz zapewnia ich 
realizację, jeżeli są podjęte w trybie określonym 
nin. statutem, spełniają wszelkie wymogi 
formalnoprawne i są zgodne z obowiązującymi 
przepisami. O sposobie załatwienia uchwał, 
wniosków Burmistrz informuje Sołtysa pisemnie 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
dokumentacji z zebran

7. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub 
wniosków Zebrania Wiejskiego, a także braku od-
powiedzi w ustalonym terminie - samorząd miesz-
kańców sołectwa może wnieść sprzeciw do Rad

jskiej gdy uzna, że istniejący stan lub podjęte 
rozstrzygnięcia naruszają isto

ców. Sprzeciw powinien zawierać opis spraw
 konkretne zarzuty i być po
ajmniej 30% mieszkańców
ych do głosowania. 

8. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń 
czących terminów 

 powyższym Przewodniczącego Rady Miej

9. Przewodniczący Rady Miejskiej pode
rwencję dotyczącą ust. 7. 

§ 32. 1. Uchwały Zebrania powinny zawierać: 

a) tytuł, datę oraz numer, 

b) treść, 

c) określenie organu, któremu powierzono 
wykonanie uchwały, 

d) podpis osoby prowadzącej zebraniu,  

ne niezbędne

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego numeruje si
początku kadencji w kolejności ich podjęcia 

cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich 
podjęcia. Nową numerację zaczyna się z 
początkiem każdej kadencji. 

§ 33. Osoby biorące udział w Zebraniu 
podpisują listę obecności. Lista obecności zawiera 
datę  
 miejsce zebrania, liczbę porządkową, imię i 

isko oraz określenie sta

Rozdział VI. 

Mienie sołectwa i jego gospodarka finansowa 

 34. 1. Sołectwo 
unalnym położonym na jego terenie i korzysta 

z tego mienia w celach służących ogółu 
ńców. 

2. Sołectwo dysponuje mieniem w ramach 
zwykłego zarządu, do którego należy min: 

 załatwianie bieżących spraw związanych  
z eksploatacją mienia; 

utrzymanie go w stanie nie pogorszonym; 

3) wynajmowanie i wydzierżawianie mienia na 
imprezy okazjonalne. 

3. Do czynności przekraczających zwykły 
zarząd wymagana jest zgoda Burmistrza 
Kargowej. 

§ 35. 1. Inwentaryzacji mienia sołeckiego 
dokonuje się w księgach inwentarzowych 
znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Kargowej. 

2. Czynności inwentaryzacyjne przeprow
zgodnie z ustawą o rachunkowości. 
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§ 36. 1.Sołectwo prowadzi gospodarkę finan-
ą zgosow dnie z planem finansowo - rzeczowym  

w ramach budżetu gminy. 

ochodami określonymi w § 37, 
prz

je 
Bur

i Sołectwa mogą być: 

2
budż ne się je na dane 
s

miny. 

datkowane  
w s

2) prowadzenie świetlic, działalności o 
charakterze kulturalno-oświatowym lub 
charytatywnym; 

3) imprezy kulturalne, akcje społeczne oraz inne 
przedsięwzięcia 
warunków życ w; 

4) utr a. 

ą 
sołectwa sprawuje Burmistrz Kargowej za 

 

ziałalnością sołectwa 

§ 40. 1. Nadzór nad działalnością organów 
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium 
zgodności z prawem.  

2 ołectwa 
s a
c o

owych środków nadzoru należą 
w s

 prawo 
żąd

niach 
org

tywnego stanowiska przedstawić je wraz z 
uzasadnieniem. 

7. Rada Miejska lub Burmistrz jeżeli uznają 
uch

ę.  

przeczne z 
p żne. 

uchwał 
zebrania 
p a Radzie Miejskiej, 
która orzeka o nieważności uchwał w całości lub w 
części. 

owienia końcowe 

nywane: 

 

 

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Kargowej. 

2. Sołectwo gospodaruje środkami 
wydzielonymi do ich dyspozycji z budżetu gminy, 
oraz d

eznaczając je na realizację zadań określonych w 
§ 38 statutu.  

3. Plan finansowo – rzeczowy sołtys przekazu
mistrzowi do dnia 30 września roku 

poprzedzającego rok budżetowy.  

§ 37. 1. Dochodam

1) dobrowolne wpłaty ludności; 

2) środki pochodzące z darowizn na rzecz 
sołectwa; 

3) inne. 

. Dochody określone w ust. 1 wpływają do 
etu gminy i przeznaczo

ołectwo. 

3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa 
zapewnia Burmistrz w Urzędzie Miejskim w 
Kargowej w ramach wykonywania budżetu g

§ 38. Środki budżetowe, o których mowa w 
niniejszym statucie mogą być wy

zczególności na: 

1) utrzymanie boisk sportowych, placów zabaw; 

istotne dla poprawy 
ia mieszkańcó

zymania porządku na terenie sołectw

§ 39. 1. Gospodarka finansowa sołectwa 
podlega rocznej ocenie przez Zebranie Wiejskie. 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową 
sołectwa odpowiada Sołtys i Rada Sołecka. 

3. Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansow

pośrednictwem Skarbnika Gminy. 

 

 

Rozdział VII. 

Nadzór nad d

. Kontrola działalności organów s
pr wowana jest ponadto na podstawie kryteriów 
el wości, rzetelności i gospodarności. 

3. Organem kontroli i nadzoru nad 
działalnością organów sołectwa jest Rada Miejska 
i Burmistrz Kargowej a w sprawach finansowych 
Skarbnik Gminy. 

4. Do podstaw
zczególności: 

- dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji 
Rady Miejskiej, 

- przeprowadzanie oględzin sołectwa, 

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności 
sołectwa. 

5. Rada Miejska oraz Burmistrz mają
ania niezbędnych informacji i danych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa 
jak również mogą uczestniczyć w posiedze

anów sołectwa. 

6. Burmistrz powinien ustosunkować się do 
uchwał i opinii organów sołectwa, udzielając 
odpowiedzi w ciągu 14 dni, a w razie 
nega

wały sołectwa za wykraczające poza zakres 
przekazanych im kompetencji i sprzeczne z 
prawem, powinien wstrzymać ich realizacj

8. Uchwały organów sołectwa s
rawem i niniejszym statutem są niewa

9. Burmistrz wstrzymuje wykonanie 
wiejskiego sprzecznych z prawem i 

rzekazuje je do rozpoznani

Rozdział VIII. 

Postan

§ 41. 1. Zmiany niniejszego statutu następują  
w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

2. Zmiany mogą być doko

1) na wniosek Zebrania Wiejskiego; 

2) z inicjatywy Rady Miejskiej; 

3) na wniosek Burmistrza. 
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§ 43. Traci moc uchwała Rady Miejskiej  
w Kargowej Nr IX/58/95 z dnia 25 listopada 1995r. 
w sprawie statutów sołectw. 

§ 44. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu 

do publicznej wiadomości przez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń sołectw. 

Przewodniczący Rady 
Henryka Kamińczak



Dziennik Urzędowy                                                      - 1406 -                                                              poz. 477 
 Województwa Lubuskiego Nr 20 

Załącznik 
do uchwały Nr XXVII/158/05 

Rady Miejskiej w Kargowej  
z dnia 29 listopada 2005r. 
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UCHWAŁA NR XXVII/159/05 
 W

 
z dnia 29 listopada

 
ol

N  p
p  1
gmin
zm.) 
m s

§
s

2
brzm o Smolno Wielkie zwane dalej 
„soł

§
p m  
z innymi so ą wspólnotę 
s

§
teren
Smo
i ob
załąc

§
so e
praw

§ tępujących pieczęci: 

tysa „Sołtys Sołectwa Smolno 

§ 6. Samorz ołectwa Smolno 
Wie

142 poz. 1591  

atutu Gminy Kargowa. 

§ 7. 1. Podejmowanie dzia
s
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, estetyki 
w
k

2
dla interesów mieszkańców sołectwa sprawach,  
a

1) rzennego 

2) 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców  
i

4
administrowanym mieniem komunalnym. 

m

ny sołectwa i zakres ich działania 

organ stanowiący, 

- 
doradczym. 

3 ie Wiejskie może powoływać stałe 
lub dora
dzia

 trwa  
4 la

 

 

RADY MIEJSKIEJ  KARGOWEJ  

 2005r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sm
 

no Wielkie położonego w Gminie Kargowa 

Rozdział II. 

Ogólne kompetencje sołectwa 

łań w zakresie spraw 

a odstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 
kt  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
po przeprowadzeniu konsultacji z 

ie zkańcami sołectwa, uchwala się: 

Statut Sołectwa Smolno Wielkie

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi 
amorząd mieszkańców sołectwa. 

. Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa 
i: Sołectw

ectwem”. 

 2. Sołectwo Smolno Wielkie jest jednostką 
o ocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie 

łectwami tworz
amorządową Gminy Kargowa. 

 3. Sołectwo Smolno Wielkie położone jest na 
ie Gminy Kargowa i obejmuje z Sołectwem 
lno Małe obszar 1804,6393ha. Położenie  

szar Sołectwa przed-stawia mapa stanowiąca 
znik Nr 1 do niniejszego statutu. 

 4. Działalność społeczno - gospodarcza 
ł ctwa prowadzona jest w ramach osobowości 

nej Gminy Kargowa. 

 5. Sołectwo używa nas

3) nagłówkowej „Gmina Kargowa Sołectwo 
Smolno Wielkie”; 

Soł4) imiennej 
Wielkie”. 

ąd Mieszkańców S
lkie działa na podstawie przepisów niniejszego 

statutu a także:  

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
z poz. zm.), 

- uchwały Nr IV/12/03 Rady Miejskiej w 
Kargowej z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie 
St

 

 

ocjalno - bytowych, kulturalno - oświatowych, 

si, utrzymania wiejskich obiektów urządzeń 
omunalnych i infrastruktury technicznej. 

. Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych 

 w szczególności: 

planów zagospodarowania przest
dotyczących obszarów położonych na terenie 
sołectwa; 

przepisów prawa miejscowego dotyczących 
sołectwa. 

 wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 

. Wykonywanie zwykłego zarządu nad 

5. Prowadzenie gospodarki finansowej w ra-
ach budżetu gminy. 

6. Występowanie do organów gminy o 
rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 
możliwość sołectwa. 

Rozdział III. 

Orga

§ 8. 1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie – 
uchwałodawczy; 

2) Sołtys – organ wykonawczy. 

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada 
Sołecka, która jest organem opiniodawczo 

. Zebran
źne komisje - określając cel i zakres ich 

łania. 

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
ta i odpowiada kadencji Rady Miejskiej. 
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5. Do czasu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
iązki tych obow organów wykonują dotychczasowe 

o

6 rganów sołectwa 
s
p

§ Zebrania Wiejskiego 
n
S

- a, wyrażanie opinii  

łanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- z pracy 

alanie kierunków działania dla Sołtysa  
i Rady Sołecki

- ał  
m 

komunalnym twu w zarząd i 

- na celu 

pieki 

cami, 

o - 

i mieszkańców 
sąsi

ń wiejskich; 

2)

łectwa służącej poprawie gospodarki i 

ami gminy w realizacji 

szkańców poprzez wywieszenie na tablicy 

administracji, 

9)

 

azywanie uchwał i opinii Zebrania 

ązki Sołtys 
w zwoływać jej 
p

 sesjach Rady 
M

2 jach Rady Miejskiej sołtysowi 
prz

lonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.  

 

1)  

Wiejskiego, 

rgany. 

. Nadzór nad działalnością o
prawują organy gminy, zgodnie z 
ostanowieniami niniejszego statutu. 

 9. 1. Do kompetencji 
ależą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców 
ołectwa, a w szczególności:  

zajmowanie stanowisk
i występowanie z wnioskami w sprawach 
istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, 

- wybór, odwo

rozpatrywanie rocznych sprawozdań 
Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- ust
ej, 

wyrażanie opinii i podejmowanie uchw
w sprawach rozporządzania mienie

 oddanym sołec
do korzystania, 

- kształtowanie zasad współżycia społecznego, 

- organizowanie wspólnych prac na rzecz 
miejsca zamieszkania, 

podejmowanie działań mających 
poprawę stanu sanitarnego wsi, ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, 
oraz zapewnienie odpowiedniej o
społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla 
mieszkańców będących w trudnej sytuacji 
życiowej bądź mieszkańców 
niepełnosprawnych, 

- współpraca z radnymi z terenu sołectwa  
w zakresie organizacji spotkań z wybor
dyżurów oraz kierowania do nich wniosków 
dotyczących sołectwa, 

- uchwalanie rocznego planu finansow
rzeczowego i przekazanie niezwłocznie 
Skarbnikowi Gminy, 

- stanowienie w innych sprawach określonych 
odrębnymi przepisami. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
samorząd mieszkańców sołectwa nawiązuje 
współpracę z samorządam

ednich sołectw. 

§ 10. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania 
Wiejskiego.  

2. Do obowiązków sołtysa należy w 
szczególności: 

1) zwoływanie zebra

 działanie stosownie do wskazań Zebrania 
Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza; 

3) wykorzystanie aktywności mieszkańców 
so
warunków życia w sołectwie; 

4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz; 

5) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
sołtysów; 

6) współdziałanie z organ
zadań i uchwał organów gminy, zebrania 
wiejskiego i rady sołeckiej dotyczących 
sołectwa, a także umożliwienie zapoznania z 
uch-wałami jak najszerszego kręgu 
mie
ogłoszeń; 

7) pełnienie funkcji męża zaufania w 
miejscowym środowisku; 

8) prowadzenie zarządu, 
gospodarki tymi składnikami mienia i 
środkami finansowymi, które gmina 
przekazała sołectwu do korzystania; 

 występowanie z wnioskami dotyczącymi 
potrzeb sołectwa i jego mieszkańców; 

10) wykonywanie innych zadań należących do 
Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących 
przepisów m.in. w zakresie obronności i
ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania 
klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków; 

11) dokonywanie poboru inkasa niektórych 
lokalnych podatków i opłat zgodnie z 
odrębnymi uchwałami Rady podjętymi w 
oparciu o przepisy szczególne; 

12) przek
Wiejskiego Burmistrzowi. 

3. Wykonując swoje obowi
spółpracuje z Radą Sołecką i może 
osiedzenia. 

§ 11. 1. Sołtys bierze udział w
iejskiej. 

. Na ses
ysługuje prawo występowania w sprawach 

dotyczących sołectwa jak i gminy. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach 
okreś

§ 12. 1. Rada Sołecka wspomaga sołtysa 
w wykonywaniu jego zadań, a w szczególności: 

 w przygotowywaniu Zebrania Wiejskiego 
w tym: 

a) przygotowanie porządku obrad Zebrania 
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b) opracowanie projektów uchwał itp., 

c) powiadamiania mieszkańców sołectwa  
o zebraniu; 

1)

2)

wybierają spośród 

oju 

zenia Rady Sołeckiej odbywają się nie 
mn

ej może być 
Soł

iej 

e organów 
s ieszkańcy sołectwa, 
upra-wnieni do ż osoby 
p miarem stałego 
p
s

2

1)

ej po 
upł

iż 6 
mie

iu 
wy

ę i dzień zebrania.  

nia określa Burmistrz na 
pod

oraz podejmowania 
uch

ób. 

ywa się po upływie 
30 min., bez wzg zbę obecnych na 
zebraniu. 

 
kom iej  
3 -

j nie może być 
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady 
s

wstę
tej s
c
pozo kandydatem w stosunku 
przysposobienia. 

niu jawnym. 

ększą liczbę głosów. W razie równej 
liczby g

atów; 

4)

łocznie do publicznej 
wiadomości.  

 współdziała z sołtysem w prowadzeniu spraw 
sołectwa; 

 inicjuje działania społecznie użyteczne dla 
sołectwa i jego mieszkańców; 

3) członkowie rady sołeckiej 
swego grona przewodniczącego Rady oraz  
Z-cę Przewodniczącego; 

4) podejmuje inicjatywy dotyczące przyznania 
finansowych środków na cele rozw
gospodarczego sołectwa. 

2. Posied
iej niż raz na kwartał. Obrady prowadzi jej 

przewodniczący. 

3. Rada Sołecka składa się z 3 - 6 osób. 

4. Przewodniczącym rady sołecki
tys. 

Rozdział IV. 

Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeck

§ 13.1. Czynne prawo wyborcz
ołectwa posiadają stali m

głosowania, w tym równie
rzebywające w sołectwie z za
obytu, nawet jeśli nie są tam zameldowani na 
tałe. 

. Nie mają prawa wybierania osoby: 

 pozbawione praw publicznych 
prawomocnym orzeczeniem właściwych 
organów; 

2) ubezwłasnowolnione prawomocnym 
orzeczeniem sądowym. 

§ 14. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 
są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
się na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym 
spośród nieograniczonej liczby kandydatów  

§ 15. 1. Wybory sołtysa i rady sołecki
ywie kadencji zarządza Rada Miejska w 

terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady. 

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być 
dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
odbywa się w terminie nie późniejszym n

sięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej. 

3. Uchwały Rady Miejskiej o zarządzen
boru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołectwa. 

4. Zebranie Wiejskie na którym dokona się wy-
boru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz 
określając miejsce, godzin

5. Zebranie prowadzi Burmistrz lub 
upoważniona przez niego osoba, jako 
przewodniczący zebrania. 

§ 16. 1. Liczbę mieszkańców sołectwa upra-
wnionych do głosowa

stawie spisu sporządzonego w Urzędzie 
Miejskim.  

2. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, 
datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wyborcy. 

§ 17. 1. Zebranie Wiejskie jest upoważnione do 
przeprowadzania wyborów 

wał w obecności co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania os

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 
quorum następne zebranie odb

lędu na lic

§ 18. 1. Wybory lub odwołanie przeprowadza
isja skrutacyjna w składzie co najmn

 osobowym, wybrana spośród obecnych na 
zebraniu osób posiadających prawo wybierania 
sołtysa i członków rady sołeckiej.   

2. Członkiem komisji skrutacyjne

ołeckiej. 

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, 
pny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w 

amej linii lub stopniu kandydata na sołtysa lub 
złonka rady sołeckiej, jak również osoba 

stająca z 

4. Wybór członków komisji odbywa się w 
głosowa

5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy 
uzyskali kolejno największą liczbę głosów 
przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który 
uzyskał najwi

łosów, wybrany zostaje kandydat 
najstarszy wiekiem. 

§ 19. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandyd

2) przeprowadzenie głosowania; 

3) ustalenie wyników wyborów; 

 sporządzenie protokółu z przeprowadzonych 
wyborów. 

2. Protokół podpisują członkowie komisji oraz 
jej przewodniczący oraz przewodniczący zebrania  
i podaje go bezzw
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3. Protokół z przeprowadzonych wyborów 
stanowi załącznik do protokołu Zebrania 
Wiejskiego. 

§ 20. 1. Wybory odbywają się przy 
nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić 
zgłoszenie i głosowanie dla dokonania wyboru 
Soł

łosowania dostarcza Burmistrz lub 
upo y 
wy ia 
we

sołtysa, 
czło

wybrane uważa się osoby, które otrzy-
ma

ązków, naruszają 
pos

prz

gło ć 
pod ebraniu, zwołanym 
w terminie do 30 dni od ostatniego zebrania.  

e wiejskie w celu odwołania sołtysa 
bąd

4. P łosowania w sprawie 
odw ależy 
wys  nie 
staw  

dla uzupełnienia składu Rady 
Sołeckiej lub wybrania nowego sk

§ 25. 1. Protesty wyborcze wnosi się do Rady 
M

ezzasadność protestu. 

pow tateczne. 

ejmowania uchwał 

 
posiadaj

mniej 1/10 

czącego Rady Sołeckiej 

 w inny sposób przyjęty  
w s

ne na wniosek 
mieszkańców, winno odbyć się w terminie 7 dni 

tysa. W drugiej kolejności przeprowadza się 
wybory członków rady sołeckiej.  

3. Wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

§ 21. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy 
sołectwa głosują kartami do głosowania 
opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. 

2. Karty do g
ważniony pracownik Urzędu Miejskiego, któr

daje odpowiednią liczbę kart do głosowan
dług listy obecności na Zebraniu Wiejskim. 

3. Odbiór karty kwituje się podpisem w spisie 
wyborców. 

4. Na karcie do głosowania na 
nków rady sołeckiej głosujący wpisuje imię i 

nazwisko wybranego przez siebie kandydata na 
sołtysa lub kandydatów do rady sołeckiej. 

5. Za 
ły największą liczbę głosów. W przypadku 

równej liczby głosów przeprowadza się ponownie 
głosowanie pomiędzy kandydatami, którzy 
otrzymali taką samą liczbę głosów. 

6. Nieważne są głosy na kartkach: 

1) całkowicie przedartych; 

2) innych niż ustalone w ust. 1; 

3) na których wpisano więcej niż 1 nazwisko 
przy wyborze sołtysa a przy wyborze rady 
sołeckiej więcej niż 6 nazwisk kandydatów. 

§ 22. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej 
rady sołeckiej zwołuje i prowadzi Sołtys. Na 
pierwszym posiedzeniu dokonuje się wyboru 
Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady 
Sołeckiej. 

§ 23. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie 
odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują swych obowi

tanowienia statutu i uchwał zebrania lub 
dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii 
środowiska. 

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony 
ez co najmniej 30% osób uprawnionych do 

sowania lub przez Burmistrza powinien by
dany pod głosowanie na z

3. Zebrani
ź członków rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. 

rzed zarządzeniem g
ołania z zajmowanych funkcji n
łuchać zainteresowanych, chyba że się
ią bez uzasadnionych przyczyn.  

§ 24. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia 
Sołtysa Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie dla 
wyboru nowego Sołtysa. 

2. Wybory 
ładu całej rady 

sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie 
Wiejskie zwołane przez Sołtysa na zasadach 
wyrażonych  
w rozdziale IV statutu. 

iejskiej w terminie 7 dni od dnia wyborów. 

2. Protesty bada Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej i przedkłada swoją opinię na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej, która rozstrzyga zasadność 
bądź b

3. W przypadku uwzględnienia protestu Rada 
Miejska zarządza nowe wybory. 

4. Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w 
yższych sprawach są os

Rozdział V. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz 
warunki ważności pod

§ 26. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim 
mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa

ący czynne prawo wyborcze. 

§ 27. Zebranie wiejskie zwołuje: 

1) Sołtys; 

2) Burmistrz lub Rada Miejska z własnej 
inicjatywy lub na żądanie co naj
mieszkańców uprawnionych do udziału w 
zebraniu; 

3) na wniosek Przewodni
– Burmistrz. 

§ 28. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę 
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz  
w roku. 

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys 
podaje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie 
na tablicy ogłoszeń lub

ołectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwoływa
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od z
proponuje termin późniejszy.  

 Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy 
mie

Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i 
prz

nie. 

p
spra
powstania trudności sołtys winien zwrócić się do 
Burmistrza Kargowej lub do Przewodnicz
R

§ 30. W celu udzielenia Sołtysowi stałej 
pomocy Burmistrz wyznacza osob ego 
k oc 
tec

 tzn. liczba 
głosów „za” musi by

2. Głosowanie odbywa si

3. Uchwa
jego nie łasza 
je w

opinie Sołtys przekazuje 
Bur

ą podjęte w trybie określonym 
n . 
formalnoprawne i są zgodne z obowiązującymi 

rzepisami. O sposobie załatwienia uchwał, 
wniosków Burmistrz informuje sołtysa pisemnie w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentacji z 
zebrania wiejskiego. 

7. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub 
wniosków zebrania wiejskiego, a także braku od-
powiedzi w ustalonym terminie - samorząd miesz-

k c do Rady 
M j
r s
kańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy 
i ko

inów dostarczenia dokumentacji  
z Zebrania Wiejskiego Burmistrz powiadamia 

 
ątku kadencji w kolejności ich podjęcia 

cyframi arabskim przez rok ich 
podjęcia. N na się z 
początkiem k

 zawiera 
dat
i wą, imię i 
n b funkcji. 

odarka finansowa 

onym na jego terenie i korzysta  
z 

mieniem w ramach 
zwy

nie pogorszonym; 

3) wynajmowanie i wydzi
imprezy okazjonalne. 

3. Do czynności przekraczających zwykły 
zarząd wymagana jest zgoda Burmistrza 
Kargowej. 

§ 35. 1. Inwentaryzacji mienia sołeckiego
dokonuje się w księgach inwentarzowych 
znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

łożenia wniosku, chyba, że wnioskodawca 

§ 29. 1.
szkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni 

zgodnie z wymogami niniejszego statutu. 

2. 
ewodniczy jego obradom, a w razie jego 

nieobecności Przewodniczący Rady Sołeckiej lub 
Zebranie Wiejskie ustala inną osobę spośród 
obecnych wybraną w głosowaniu jawnym. 

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłożonego przez 
prowadzącego zebra

4. Obowiązkiem sołtysa lub innej osoby 
rowadzącej zebranie jest zapewnienie referentów 

w rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku 

ącego 
ady Miejskiej o udzielenie pomocy. 

ę do stał
ontaktu z sołectwem i zapewnia pom

hniczną w przygotowaniu materiałów i w 
organizacji zebrań. 

§ 31. 1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego 
zapadają zwykłą większością głosów,

ć większa od liczby głosów 
„przeciw”, głosów wstrzymujących się nie bierze 
się pod uwagę. 

ę w sposób jawny.  

ły podpisuje sołtys a w przypadku 
obecności prowadzący zebranie i og

 sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Obrady zebrania są protokołowane. 

5. Uchwały i wnioski podejmowane przez 
Zebranie Wiejskie nie mogą naruszać uprawnień 
innych podmiotów do podejmowania decyzji lub 
uchwał . 

6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności 
własnoręcznie podpisaną przez głosujących i 
biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i 
wnioski oraz 

mistrzowi Kargowej najpóźniej do 7 dni od 
daty odbycia zebrania. Burmistrz zapewnia ich 
realizację, jeżeli s

in statutem, spełniają wszelkie wymogi 

p

ań ów sołectwa może wnieść sprzeciw 
ie skiej gdy uzna, że istniejący stan lub podjęte 

oz trzygnięcia naruszają istotne interesy miesz-

nkretne zarzuty i być podjęty w obecności co 
najmniej 30% mieszkańców sołectwa uprawnio-
nych do głosowania. 

8. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń 
dotyczących term

 
o powyższym Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

9. Przewodniczący Rady Miejskiej podejmuje 
interwencję dotyczącą ust. 7. 

§ 32. 1. Uchwały Zebrania powinny zawierać: 

a) tytuł, datę oraz numer, 

b) treść, 

c) określenie organu, któremu powierzono 
wykonanie uchwały, 

d) podpis osoby prowadzącej zebraniu,  

e) ewentualnie inne niezbędne elementy. 

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego numeruje się
od pocz

i łamanymi 
ową numerację zaczy
ażdej kadencji. 

§ 33. Osoby biorące udział w zebraniu 
podpisują listę obecności. Lista obecności

ę  
 miejsce zebrania, liczbę porządko
azwisko oraz określenie stanowiska lu

Rozdział VI. 

Mienie sołectwa i jego gosp

§ 34. 1. Sołectwo administruje mieniem 
komunalnym położ

tego mienia w celach służących ogółu 
mieszkańców. 

2. Sołectwo dysponuje 
kłego zarządu, do którego należy min: 

1) załatwianie bieżących spraw związanych  
z eksploatacją mienia; 

2) utrzymanie go w stanie 

erżawianie mienia na 
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2. Czynności inwentaryzacyjne przeprowadza 
się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

§ 36. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę 
finansową zgodnie z planem finansowo - 
rzeczowym  
w ramach budżetu gminy. 

2. Sołectwo gospodaruje środkami 
wydzielonymi do ich dyspozycji z budżetu gminy, 
oraz dochodami określonymi w § 37, 
przeznaczając je na realizację zadań określonych w 
§ 38 statutu.  

3. Plan finansowo – rzeczowy sołtys przekazuje 
Burmistrzowi do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy.  

§ 37. 1. Dochodami Sołectwa mogą być: 

1) dobrowolne wpłaty ludności; 

2) środki pochodzące z darowizn na rzecz 
sołectwa; 

3) inne. 

2. Dochody określone w ust. 1 wpływają do 
budżetu gminy i przeznaczone się je na dane 
sołectwo. 

3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa 
zapewnia Burmistrz w Urzędzie Miejskim w Ka-
rgowej w ramach wykonywania budżetu gminy. 

§ 38. Środki budżetowe, o których mowa w 
niniejszym statucie mogą być wydatkowane  
w szczególności na: 

1) utrzymanie boisk sportowych, placów zabaw; 

2) prowadzenie świetlic, działalności o 
charakterze kulturalno-oświatowym lub 
charytatywnym; 

3) imprezy kulturalne, akcje społeczne oraz inne 
przedsięwzięcia istotne dla poprawy 
warunków życia mieszkańców; 

4) utrzymania porządku na terenie sołectwa. 

§ 39. 1. Gospodarka finansowa sołectwa 
podlega rocznej ocenie przez Zebranie Wiejskie. 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową 
sołectwa odpowiada Sołtys i Rada Sołecka. 

3. Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansową 
sołectwa sprawuje Burmistrz Kargowej za 
pośrednictwem Skarbnika Gminy. 

Rozdział VII. 

Nadzór nad działalnością sołectwa 

§ 40. 1. Nadzór nad działalnością organów 
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium 
zgodności z prawem.  

2. Kontrola działalności organów 
sprawowana jest pon
celowości, rzetelności i

3. Organem kontroli i nadzoru nad 
działalnością organów sołectwa jest Rada Miejska
i Burmistrz Kargowej a w sprawach finansowych
Skarbnik Gminy. 

4. Do podstawowych środków nadzoru należą
w szczególności: 

- dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesj
Rady Miejskiej, 

- przeprowadzanie oględzin sołectwa, 

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności
sołectwa. 

5. Rada Miejska oraz Burmistrz mają prawo 
żądania niezbędnych informacji i danych
dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa
jak również mogą uczestniczyć w posiedzeniach 
organów sołectwa. 

6. Burmistrz powinien ustosunkować się do 
uchwał i opinii organów sołectwa, udzielając
odpowiedzi w ciągu 14 dni, a w razie 
negatywnego stanowiska przedstawić je wraz z
uzasadnieniem. 

7. Rada Miejska lub Burmistrz jeżeli uznają
uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres 
przekazanych im kompetencji i sprzeczne z 
prawem, powinien wstrzymać ich realizację.  

8. Uchwały organów sołectwa sprzeczne 
z prawem i niniejszym statutem są nieważne. 

9. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwa
zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i 
przekazuje je do rozpoznania Radzie Miejskiej, 
która orzeka o nieważności uchwał w całości lub w
części. 

Rozdział VIII. 

Postanowienia końcowe 

§ 41. 1. Zmiany niniejszego statutu następują
w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

2. Zmiany mogą być dokonywane: 

1) na wniosek Zebrania Wiejskiego; 

2) z inicjatywy Rady Miejskiej; 

3) na wniosek Burmistrza. 

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się
Burmistrzowi Kargowej. 

§ 43. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w 
Kargowej Nr IX/58/95 z dnia 25 listopada 1995r
w sprawie statutów sołectw. 

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

sołectwa 
adto na podstawie kryteriów 

 gospodarności. 
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wym Województwa Lubuskiego i podlega podani
do publicznej wiadomości przez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń sołectw. 

Przewodniczący Rady 
Henryka Kamińczak

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik 
II/159/05 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

u 

do uchwały Nr XXV
Rady Miejskiej w Kargowej  

z dnia 29 listopada 2005r. 
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IEJ W

z dnia 29 listop

olno
 
N  p
pkt 1
gmin
zm.) rzeprowadzeniu konsultacji z 
m s

dział I. 

§
sam

2
brzm
„soł

§
pom
z 
sam a. 

§
teren
Smo bszar 1804,6393ha. Położenie  
i b
załącznik Nr 1 do niniejszego statutu. 

ołectwo używa następujących pieczęci: 

Małe”; 

ałe”. 

łectwa Smolno 
M
statu

1591  

- 

petencje sołectwa 

socjalno - bytowych, kulturalno - oświatowych, 
opi

lnych i infrastruktury technicznej. 

ów mieszkańców sołectwa sprawach,  
a w szczególno

łożonych na terenie 

ch 

w  
i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 

4. Wykonywanie zwykłego zarządu nad 
administrowanym mieniem komunalnym. 

5. Prowadzenie gospodarki finansowej w ra-
mach bud

roz
możliw . 

 

 
 
 

456
 

UCHWAŁA NR XXVII/160/05 
RADY MIEJSK  KARGOWEJ  

 
ada 2005r. 

 Małe położonego w Gminie Kargowa 
 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sm

a odstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 
 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

 po p
ie zkańcami sołectwa, uchwala się: 

Statut Sołectwa Smolno Małe 

Roz

Postanowienia ogólne 

 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi 
orząd mieszkańców sołectwa. 

. Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa 
i: Sołectwo Smolno Małe zwane dalej 

ectwem”. 

 2. Sołectwo Smolno Małe jest jednostką 
ocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie  
innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
orządową Gminy Kargow

 3. Sołectwo Smolno Małe położone jest na 
ie Gminy Kargowa i obejmuje z Sołectwem 
lno Wielkie o

 o szar Sołectwa przedstawia mapa stanowiąca 

§ 4. Działalność społeczno - gospodarcza 
sołectwa prowadzona jest w ramach osobowości 
prawnej Gminy Kargowa. 

§ 5. S

1) nagłówkowej „Gmina Kargowa Sołectwo 
Smolno 

2) imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa Smolno 
M

§ 6. Samorząd Mieszkańców So
ałe działa na podstawie przepisów niniejszego 

tu a także:  

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 
z poz. zm.), 

uchwały Nr IV/12/03 Rady Miejskiej w 
Kargowej z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie 
Statutu Gminy Kargowa. 

 

 

Rozdział II. 

Ogólne kom

§ 7. 1. Podejmowanie działań w zakresie spraw 

eki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, estetyki 
wsi, utrzymania wiejskich obiektów urządzeń 
komuna

2. Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych 
dla interes

ści: 

1) planów zagospodarowania przestrzennego 
dotyczących obszarów po
sołectwa; 

2) przepisów prawa miejscowego dotyczący
sołectwa. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańcó

żetu gminy. 

6. Występowanie do organów gminy o 
patrzenie spraw, których załatwienie przekracza 

ość sołectwa
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Rozdział III. 

Organy sołectwa i zakres ich działania 

2) zy. 

Sołe
dora

 trwa  
4 la

 

iej 
obowiązki tych o  dotychczasowe 
org

nal zkańców 
S

- pinii  

- 

łtysa  

  

- 

ających na celu 

łnosprawnych, 

-  

tyczących sołectwa, 

- 

ólnych przedsięwzięć 
sam

. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania 
Wie

2)

aktywności mieszkańców 

tysów; 

6)
ał organów gminy, zebrania 

nie funkcji męża zaufania w 

administracji, 

tóre gmina 
tania; 

10

klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 

 

§ 8. 1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie – organ stanowiący, 
uchwałodawczy; 

Sołtys – organ wykonawc

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada 
cka, która jest organem opiniodawczo - 
dczym. 

3. Zebranie Wiejskie może powoływać stałe 
lub doraźne komisje - określając cel i zakres ich 
działania. 

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej
ta i odpowiada kadencji Rady Miejskiej. 

 

5. Do czasu wyboru Sołtysa i Rady Sołeck
rganów wykonują

any. 

6. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego statutu. 

§ 9. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego 
eżą wszystkie sprawy istotne dla mies

ołectwa, a w szczególności:  

zajmowanie stanowiska, wyrażanie o
i występowanie z wnioskami w sprawach 
istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, 

wybór, odwołanie sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy 
Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- ustalanie kierunków działania dla So
i Rady Sołeckiej, 

- wyrażanie opinii i podejmowanie uchwał
w sprawach rozporządzania mieniem 
komunalnym oddanym sołectwu w zarząd i 
do korzystania, 

- kształtowanie zasad współżycia społecznego, 

organizowanie wspólnych prac na rzecz 
miejsca zamieszkania, 

- podejmowanie działań m
poprawę stanu sanitarnego wsi, ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, 
oraz zapewnienie odpowiedniej opieki 
społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla 
mieszkańców będących w trudnej sytuacji 
życiowej bądź mieszkańców 
niepe

współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, 
dyżurów oraz kierowania do nich wniosków 
do

uchwalanie rocznego planu finansowo - 
rzeczowego i przekazanie niezwłocznie 
Skarbnikowi Gminy, 

- stanowienie w innych sprawach określonych 
odrębnymi przepisami. 

2. Dla realizacji wsp
orząd mieszkańców sołectwa nawiązuje 

współpracę z samorządami mieszkańców 
sąsiednich sołectw. 

§ 10
jskiego.  

2. Do obowiązków sołtysa należy w 
szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich; 

 działanie stosownie do wskazań Zebrania 
Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza; 

3) wykorzystanie 
sołectwa służącej poprawie gospodarki i 
warunków życia w sołectwie; 

4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz; 

5) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
soł

 współdziałanie z organami gminy w realizacji 
zadań i uchw
wiejskiego i rady sołeckiej dotyczących 
sołectwa, a także umożliwienie zapoznania z 
uch-wałami jak najszerszego kręgu 
mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń; 

7) pełnie
miejscowym środowisku; 

8) prowadzenie zarządu, 
gospodarki tymi składnikami mienia i 
środkami finansowymi, k
przekazała sołectwu do korzys

9) występowanie z wnioskami dotyczącymi 
potrzeb sołectwa i jego mieszkańców; 

) wykonywanie innych zadań należących do 
Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących 
przepisów m.in. w zakresie obronności i 
ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania 

skutków; 

11) dokonywanie poboru inkasa niektórych
lokalnych podatków i opłat zgodnie z 
odrębnymi uchwałami Rady podjętymi w 
oparciu o przepisy szczególne; 
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12

że zwoływać jej 
pos

w sesjach Rady 
Mie

ania w sprawach 
dot

1)  

prowadzeniu spraw 

cznie użyteczne dla 
ców; 

ą spośród 

5) 

prz

oby 
prz

ych organów; 

2)

 członków rady sołeckiej 
są 

 Rada Miejska w 
term

być 
dok

kiej o zarządzeniu 
wyb

wa. 

 zwołuje Burmistrz 
określając miejsce, eń zebrania.  

 
u  
prze

 Urzędzie 
Mie

ie umieszcza się nazwisko i imiona, 
dat  urodzenia, oraz adres zamieszkania wyborcy. 

§
przeprowadzania wyborów oraz podejmowania 
uchwa
u

. 

b posiadających prawo wybierania 
sołt

 sołtysa 
lub

) przekazywanie uchwał i opinii Zebrania 
Wiejskiego Burmistrzowi. 

3. Wykonując swoje obowiązki sołtys 
współpracuje z radą sołecką i mo

iedzenia. 

§ 11. 1. Sołtys bierze udział 
jskiej. 

2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi 
przysługuje prawo występow

yczących sołectwa jak i gminy. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach 
określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.  

§ 12. 1. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa  
w wykonywaniu jego zadań, a w szczególności: 

 w przygotowywaniu Zebrania Wiejskiego 
w tym: 

a) przygotowanie porządku obrad Zebrania 
Wiejskiego, 

b) opracowanie projektów uchwał itp., 

c) powiadamiania mieszkańców sołectwa  
o zebraniu; 

2) współdziała z sołtysem w 
sołectwa; 

3) inicjuje działania społe
sołectwa i jego mieszkań

4) członkowie rady sołeckiej wybieraj
swego grona przewodniczącego Rady oraz  
Z-cę Przewodniczącego; 

podejmuje inicjatywy dotyczące przyznania 
finansowych środków na cele rozwoju 
gospodarczego sołectwa. 

2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się nie 
mniej niż raz na kwartał. Obrady prowadzi jej 

ewodniczący. 

3. Rada Sołecka składa się z 3 - 6 osób. 

4. Przewodniczącym rady sołeckiej może być 
Sołtys. 

Rozdział IV. 

Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej 

§ 13.1. Czynne prawo wyborcze organów 
sołectwa posiadają stali mieszkańcy sołectwa, 
upra-wnieni do głosowania, w tym również os

ebywające w sołectwie z zamiarem stałego 
pobytu, nawet jeśli nie są tam zameldowani na 
stałe. 

2. Nie mają prawa wybierania osoby: 

1) pozbawione praw publicznych prawomoc-
nym orzeczeniem właściw

 ubezwłasnowolnione prawomocnym 
orzeczeniem sądowym. 

§ 14. Wybory sołtysa i
powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 

się na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym 
spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

§ 15. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej po 
upływie kadencji zarządza

inie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady. 

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma 
onany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 

odbywa się w terminie nie późniejszym niż 6 
miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej. 

3. Uchwały Rady Miejs
oru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do 

wiadomości mieszkańców sołect

4. Zebranie Wiejskie na którym dokona się 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej

godzinę i dzi

5. Zebranie prowadzi Burmistrz lub
poważniona przez niego osoba, jako

wodniczący zebrania. 

§ 16. 1. Liczbę mieszkańców sołectwa upra-
wnionych do głosowania określa Burmistrz na 
podstawie spisu sporządzonego w

jskim.  

2. W spis
ę

 17. 1. Zebranie Wiejskie jest upoważnione do 

ł w obecności co najmniej 1/10 
prawnionych do głosowania osób. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 
quorum następne zebranie odbywa się po upływie 
30 min., bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu

§ 18. 1. Wybory lub odwołanie przeprowadza 
komisja skrutacyjna w składzie co najmniej  
3 - osobowym, wybrana spośród obecnych na 
zebraniu osó

ysa i członków rady sołeckiej.   

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być 
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady 
sołeckiej. 

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty  
w tej samej linii lub stopniu kandydata na

 członka rady sołeckiej, jak również osoba 
pozostająca z kandydatem w stosunku 
przysposobienia. 

4. Wybór członków komisji odbywa się w 
głosowaniu jawnym. 
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5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy 
uzyskali kolejno największą liczbę głosów 
przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który 
uzy

2)

 

w 
stanowi za
Wie

łoszonych 
bez stników 
zeb

W drugiej kolejności przeprowadza się 
wy

wy

otr

2)

3)  
przy wyborze rady 
isk kandydatów. 

rwsze posiedzenie nowo wybranej 
rad
pierws konuje się wyboru 
Przewodnicz
Soł

j są 
bez

statutu i uchwał zebrania lub 
dopu

 do 
głosowania lub przez Burmistrza powinien być 
poddany pod głosowanie na zebraniu, zwołanym 
w

łania z zajmowanych funkcji należy 
wy

so
wyboru nowego so

2. 
S
Sołe samodzielnie Zebranie 
Wie

 Rady 
Mie

ńcy sołectwa 
pos

 

skał największą liczbę głosów. W razie równej 
liczby głosów, wybrany zostaje kandydat 
najstarszy wiekiem. 

§ 19. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

 przeprowadzenie głosowania; 

3) ustalenie wyników wyborów; 

4) sporządzenie protokółu z przeprowadzonych
wyborów. 

2. Protokół podpisują członkowie komisji oraz 
jej przewodniczący oraz przewodniczący zebrania  
i podaje go bezzwłocznie do publicznej 
wiadomości.  

3. Protokół z przeprowadzonych wyboró
łącznik do protokołu Zebrania 

jskiego. 

§ 20. 1. Wybory odbywają się przy 
nieograniczonej liczbie kandydatów zg

pośrednio przez uprawnionych ucze
rania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić 
zgłoszenie i głosowanie dla dokonania wyboru 
Sołtysa. 

bory członków rady sołeckiej.  

3. Wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

§ 21. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy 
sołectwa głosują kartami do głosowania 
opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. 

2. Karty do głosowania dostarcza Burmistrz lub 
upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego, który 
wydaje odpowiednią liczbę kart do głosowania 
według listy obecności na Zebraniu Wiejskim. 

3. Odbiór karty kwituje się podpisem w spisie 
borców. 

4. Na karcie do głosowania na sołtysa, 
członków rady sołeckiej głosujący wpisuje imię i 
nazwisko wybranego przez siebie kandydata na 
sołtysa lub kandydatów do Rady Sołeckiej. 

5. Za wybrane uważa się osoby, które otrzy-
mały największą liczbę głosów. W przypadku 
równej liczby głosów przeprowadza się ponownie 
głosowanie pomiędzy kandydatami, którzy 

zymali taką samą liczbę głosów. 

6. Nieważne są głosy na kartkach: 

1) całkowicie przedartych; 
maj

 innych niż ustalone w ust. 1; 

 na których wpisano więcej niż 1 nazwisko
przy wyborze sołtysa a 
sołeckiej więcej niż 6 nazw

§ 22. Pie
y sołeckiej zwołuje i prowadzi sołtys. Na 

zym posiedzeniu do
ącego i Z-cy Przewodniczącego Rady 

eckiej. 

§ 23. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckie
pośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 

Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie 
odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują swych obowiązków, naruszają 
postanowienia 

ścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii 
środowiska. 

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony 
przez co najmniej 30% osób uprawnionych

 terminie do 30 dni od ostatniego zebrania.  

3. Zebranie wiejskie w celu odwołania Sołtysa 
bądź członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. 

4. Przed zarządzeniem głosowania w sprawie 
odwo

słuchać zainteresowanych, chyba że się nie 
stawią bez uzasadnionych przyczyn.  

§ 24. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia 
łtysa Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie dla 

łtysa. 

Wybory dla uzupełnienia składu Rady 
ołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 

ckiej przeprowadza 
jskie zwołane przez Sołtysa na zasadach 

wyrażonych w rozdziale IV statutu. 

§ 25. 1. Protesty wyborcze wnosi się do Rady 
Miejskiej w terminie 7 dni od dnia wyborów. 

2. Protesty bada Komisja Rewizyjna
jskiej i przedkłada swoją opinię na najbliższej 

sesji Rady Miejskiej, która rozstrzyga zasadność 
bądź bezzasadność protestu. 

3. W przypadku uwzględnienia protestu Rada 
Miejska zarządza nowe wybory. 

4. Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w 
powyższych sprawach są ostateczne. 

Rozdział V. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz 
warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 26. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim 
ą wszyscy pełnoletni mieszka
iadający czynne prawo wyborcze. 

§ 27. Zebranie wiejskie zwołuje:
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1) Sołtys; 

Burm2) istrz lub Rada Miejska z własnej 
wy lub na żądanie co najmniej 1/10 

niosek przewodniczącego Rady Sołeckiej 

z  
w r

ci publicznej przez ogłoszenie 
n  
w so

mies
od a wniosku, chyba, że wnioskodawca 
p

§
mies  nim powiadomieni 
z

jego 
nieobecno

ym. 

4. Obowiązkie lub innej osoby 
prowad entów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W 

enie pomocy. 

 pomoc 
tec

większością głosów, tzn. liczba 
gło

2

3. Uchwały podpisuje sołtys a w przypadku 
go nieobecności prowadzący zebranie i ogłasza 
 w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Obrady zebrania są protokołowane. 

5. Uchwały i wnioski podejmowane przez Ze-
ranie Wiejskie nie mogą naruszać uprawnień 

innych podmiotów do podejmowania decyzji lub 
u w

6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności 
wła

ą podjęte w trybie określonym 
nin

 
terminie 30 dni od dnia 

odpowiedzi w ustalonym terminie 

 lub 
pod

wnionych do głosowania. 

8. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń 
dotyczących  
z Zebrania Wiejskiego Burmistrz powiadamia  
o p

dejmuje 
inte

 zawierać: 

§ 33. Osoby biorące udzia
podpisują listę obecności. Li
datę  
i miejsce zebrania, liczbę porządkową, imię i 
nazwisko oraz określenie stanowiska lub funkcji. 

Rozdział VI. 

Mienie sołectwa i jego gospodarka finansowa 

§ 34. 1. Sołectwo administruje mieniem komu-
nalnym położonym na jego terenie i korzysta  

inicjaty
mieszkańców uprawnionych do udziału w 
zebraniu; 

3) na w
– Burmistrz. 

§ 28. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę 
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż ra

oku. 

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys 
podaje do wiadomoś

a tablicy ogłoszeń lub w inny sposób przyjęty 
łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 
zkańców, winno odbyć się w terminie 7 dni 

złożeni
roponuje termin późniejszy.  

 29. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy 
zkańcy sołectwa zostali o

godnie z wymogami niniejszego statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i 
przewodniczy jego obradom, a w razie 

ści Przewodniczący Rady Sołeckiej lub 
Zebranie Wiejskie ustala inną osobę spośród 
obecnych wybraną w głosowaniu jawn

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłożonego przez 
prowadzącego zebranie. 

m Sołtysa 
zącej zebranie jest zapewnienie refer

przypadku 
powstania trudności Sołtys winien zwrócić się do 
Burmistrza Kargowej lub do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej o udziel

§ 30. W celu udzielenia sołtysowi stałej 
pomocy Burmistrz wyznacza osobę do stałego 
kontaktu z sołectwem i zapewnia

hniczną w przygotowaniu materiałów i w 
organizacji zebrań. 

§ 31. 1. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego 
zapadają zwykłą 

sów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”, głosów wstrzymujących się nie bierze 
si  pod uwagę. ę

. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.  

je
je

b

ch ał . 

snoręcznie podpisaną przez głosujących i 
biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i 
wnioski oraz opinie Sołtys przekazuje 
Burmistrzowi Kargowej najpóźniej do 7 dni od 
daty odbycia zebrania. Burmistrz zapewnia ich 
realizację, jeżeli s

. statutem, spełniają wszelkie wymogi 
formalnoprawne i są zgodne z obowiązującymi 
przepisami. O sposobie załatwienia uchwał, 
wniosków Burmistrz informuje sołtysa pisemnie w

otrzymania dokumentacji z 
zebrania wiejskiego. 

7. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub 
wniosków zebrania wiejskiego, a także braku 

- samorząd 
mieszkańców sołectwa może wnieść sprzeciw do 
Rady Miejskiej gdy uzna, że istniejący stan

jęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy 
mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis 
sprawy i konkretne zarzuty i być podjęty w 
obecności co najmniej 30% mieszkańców sołectwa 
upra

terminów dostarczenia dokumentacji 

owyższym Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

9. Przewodniczący Rady Miejskiej po
rwencję dotyczącą ust. 7. 

§ 32. 1. Uchwały Zebrania powinny

a) tytuł, datę oraz numer, 

b) treść, 

c) określenie organu, któremu powierzono 
wykonanie uchwały, 

d) podpis osoby prowadzącej zebraniu,  

e) ewentualnie inne niezbędne elementy. 

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego numeruje się 
od początku kadencji w kolejności ich podjęcia 
cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich 
podjęcia. Nową numerację zaczyna się z 
początkiem każdej kadencji. 

ł w Zebraniu 
sta obecności zawiera 
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z tego mienia w celach służących ogółu mieszkań-
ców. 

2. Sołectwo dysponuje mieniem w ramach 
zwykłego zarządu, do którego należy min: 

1) załatwianie bieżących spraw związanych  
z eksploatacją mienia; 

2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym; 

3) wynajmowanie i wydzierżawianie mienia na 
imprezy okazjonalne. 

3. Do czynności przekraczających zwykły 
zarząd wymagana jest zgoda Burmistrza 
Kargowej. 

§ 35. 1. Inwentaryzacji mienia sołeckiego 
dokonuje się w księgach inwentarzowych 
znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Kargowej. 

2. Czynności inwentaryzacyjne przeprowadza 
się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

§ 36. 1.Sołectwo prowadzi gospodarkę 
finansową zgodnie z planem finansowo - 
rzeczowym  
w ramach budżetu gminy. 

2. Sołectwo gospodaruje środkami 
wydzielonymi do ich dyspozycji z budżetu gminy, 
oraz dochodami określonymi w § 37, 
przeznaczając je na realizację zadań określonych w 
§ 38 statutu.  

3. Plan finansowo – rzeczowy Sołtys przekazuje 
Burmistrzowi do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy.  

§ 37. 1.Dochodami Sołectwa mogą być: 

1) dobrowolne wpłaty ludności; 

2) środki pochodzące z darowizn na rzecz 
sołectwa; 

3) inne. 

2. Dochody określone w ust. 1 wpływają do 
budżetu gminy i przeznaczone się je na dane 
sołectwo. 

3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa 
zapewnia Burmistrz w Urzędzie Miejskim w Ka-
rgowej w ramach wykonywania budżetu gminy. 

§ 38. Środki budżetowe, o których mowa w 
niniejszym statucie mogą być wydatkowane  
w szczególności na: 

1) utrzymanie boisk sportowych, placów zabaw; 

2) prowadzenie świetlic, działalności o 
charakterze kulturalno-oświatowym lub 
charytatywnym; 

3) imprezy kulturalne, akcje społeczne oraz inne 
przedsięwzięcia istotne dla poprawy 
warunków życia mieszkańców; 

4) utrzymania porządku na terenie sołe

§ 39. 1. Gospo
podlega rocznej ocenie

2. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada Sołtys i Rada Sołecka. 

3. Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansową
sołectwa sprawuje Burmistrz Kargowej za 
pośrednictwem Skarbnika Gminy. 

Rozdział VII. 

Nadzór nad działalnością sołectwa 

§ 40. 1. Nadzór nad działalnością organów 
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem.  

2. Kontrola działalności organów sołectwa
sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów
celowości, rzetelności i gospodarności. 

3. Organem kontroli i nadzoru nad 
działalnością organów sołectwa jest Rada Miejska
i Burmistrz Kargowej a w sprawach finansowych
Skarbnik Gminy. 

4. Do podstawowych środków nadzoru należą
w szczególności: 

- dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesj
Rady Miejskiej, 

- przeprowadzanie oględzin sołectwa, 

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności
sołectwa. 

5. Rada Miejska oraz Burmistrz mają prawo 
żądania niezbędnych informacji i danych 
dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa
jak również mogą uczestniczyć w posiedzeniach 
organów sołectwa. 

6. Burmistrz powinien ustosunkować się do 
uchwał i opinii organów sołectwa, udzielając
odpowiedzi w ciągu 14 dni, a w razie 
negatywnego stanowiska przedstawić je wraz z
uzasadnieniem. 

7. Rada Miejska lub Burmistrz jeżeli uznają
uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres 
przekazanych im kompetencji i sprzeczne z 
prawem, powinien wstrzymać ich realizację.  

8. Uchwały organów sołectwa sprzeczne 
z prawem i niniejszym statutem są nieważne. 

9. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwa
zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i 
przekazuje je do rozpoznania Radzie Miejskiej, 
która orzeka o nieważności uchwał w całości lub w
części. 

Rozdział VIII. 

Postanowienia końcowe 

ctwa. 

darka finansowa sołectwa 
 przez Zebranie Wiejskie. 
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ł 

 



Dziennik Urzędowy                                                      - 1420 -                                                              poz. 477 
 Województwa Lubuskiego Nr 20 

§ 41. 1. Zmiany niniejszego statutu następuj
w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

2. Zmiany mogą być dokonywane

1) na wniosek Zebrania Wiejskieg

2) z inicjatywy Rady Miejskiej; 

3) na wniosek Burmistrza. 

§ 42. 

§ 43. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w 
Nr IX/58/95 z dnia 25 listopada 1995r.  

łectw. 

ła wchodzi w życie po upływie  
ogłoszenia w Dzienniku 

Województwa Lubuskiego i podlega 
o publicznej wiadomości przez 

Przewodniczący Rady 

 
 
 

do uchwały Nr XXVII/160/05 

z dnia 29 listopada 2005r. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

ą  
Kargowej 

: 
w sprawie statutów so

o; 
§ 44. Uchwa

14 dni od dnia 

Wykonanie uchwały powierza się 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń sołectw. 

Burmistrzowi Kargowej. 

 
 
 
 

Urzędowym 
podaniu d

Henryka Kamińczak

Załącznik  

Rady Miejskiej w Kargowej  
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 XXV
J W KA

opada
 
 Karsz  Gminie Kargowa 

 
N  p
pkt 1
gmin
zm.) niu konsultacji z 
mieszka

Rozdział I. 

Sołectwo Karszyn zwane dalej 
„so

ołectwo Karszyn jest jednostką 
pom

ądową Gminy Kargowa. 

 jest na terenie 
G
Poło
stanowi

§
sołe  ramach osobowości 
prawnej Gminy Kargowa. 

§ 5. Sołectwo używa następujących pieczęci: 

1) a Kargowa Sołectwo 

Samorząd Mieszkańców Sołectwa Karszyn 
dzia

- 
 

- 
ie 

§ 7. 1. Podejmowanie działań w zakresie spraw 
soc
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, estetyki 
wsi ządzeń 
kom

dla interesów mieszkańców sołectwa sprawach,  
a

1) agospodarowania przestrzennego 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

II/161/05 
RGOWEJ  

4

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIE

 
z dnia 29 list

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

 2005r. 

yn położonego w

a odstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 
 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

 po przeprowadze
ńcami sołectwa, uchwala się: 

Statut Sołectwa Karszyn

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi 
samorząd mieszkańców sołectwa. 

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa 
brzmi: 

łectwem”. 

§ 2. S
ocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie z 

innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorz

§ 3. Sołectwo Karszyn położone
miny Kargowa i obejmuje obszar 2754,9294ha. 

żenie i obszar Sołectwa przedstawia mapa 
ąca załącznik Nr 1 do niniejszego statutu. 

 4. Działalność społeczno - gospodarcza 
ctwa prowadzona jest w

nagłówkowej „Gmin
Karszyn”; 

2) imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa Karszyn”. 

§ 6. 
ła na podstawie przepisów niniejszego statutu 

a także:  

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 
z poz. zm.), 

uchwały Nr IV/12/03 Rady Miejskiej w 
Kargowej z dnia 14 lutego 2003r. w spraw
Statutu Gminy Kargowa. 

Rozdział II. 

Ogólne kompetencje sołectwa 

jalno - bytowych, kulturalno - oświatowych, 

, utrzymania wiejskich obiektów ur
unalnych i infrastruktury technicznej. 

2. Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych 

 w szczególności: 

planów z
dotyczących obszarów położonych na terenie 
sołectwa; 
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2) przepisów prawa miejscowego dotyczących 
sołectwa. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców  
i

4
administrowanym mieniem komunalnym. 

iny o 
roz ekracza 
mo

Rozdział III. 

Organy sołectwa i zakres ich działania 

1)

- 
dor

dora  ich 
d

4  i Rady Sołeckiej trwa  
4 la

żanie opinii  

 i Rady Sołeckiej, 

-  

anie opinii i podejmowanie uchwał  

ztałtowanie zasad współżycia społecznego, 

- 

- 

odpowiedniej opieki 

- 

 finansowo - 

wienie w innych sprawach określonych 

. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania 
Wie

iązków Sołtysa należy w 
szc

aktywności mieszkańców 
i 

ewnątrz; 

i szkoleniach 

chwał organów gminy, zebrania 

ńców poprzez wywieszenie na tablicy 

 

kańców; 

10
iązujących prze-

pisów m.in. w zakresie obronności i ochrony 

 wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 

. Wykonywanie zwykłego zarządu nad 

5. Prowadzenie gospodarki finansowej w ra-
mach budżetu gminy. 

6. Występowanie do organów gm
patrzenie spraw, których załatwienie prz
żliwość sołectwa. 

§ 8. 1. Organami sołectwa są: 

 Zebranie Wiejskie – organ stanowiący, 
uchwałodawczy; 

2) Sołtys – organ wykonawczy. 

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada 
Sołecka, która jest organem opiniodawczo 

adczym. 

3. Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub 
źne komisje - określając cel i zakres

ziałania. 

. Kadencja Sołtysa
ta i odpowiada kadencji Rady Miejskiej. 

5. Do czasu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
obowiązki tych organów wykonują dotychczasowe 
organy. 

6. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego statutu. 

§ 9. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego 
należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców 
sołectwa, a w szczególności:  

- zajmowanie stanowiska, wyra
i występowanie z wnioskami w sprawach 
istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, 

- wybór, odwołanie Sołtysa

- rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy 
Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

ustalanie kierunków działania dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, 

- wyraż
w sprawach rozporządzania mieniem 
komunalnym oddanym sołectwu w zarząd i 
do korzystania, 

- ks

organizowanie wspólnych prac na rzecz 
miejsca zamieszkania, 

podejmowanie działań mających na celu 
poprawę stanu sanitarnego wsi, ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, 
oraz zapewnienie 
społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla 
mieszkańców będących w trudnej sytuacji 
życiowej bądź mieszkańców 
niepełnosprawnych, 

współpraca z radnymi z terenu sołectwa  
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, 
dyżurów oraz kierowania do nich wniosków 
dotyczących sołectwa, 

- uchwalanie rocznego planu
rzeczowego i przekazanie niezwłocznie 
Skarbnikowi Gminy, 

- stano
odrębnymi przepisami. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
samorząd mieszkańców sołectwa nawiązuje 
współpracę z samorządami mieszkańców 
sąsiednich sołectw. 

§ 10
jskiego.  

2. Do obow
zególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich; 

2) działanie stosownie do wskazań Zebrania 
Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza; 

3) wykorzystanie 
sołectwa służącej poprawie gospodarki 
warunków życia w sołectwie; 

4) reprezentowanie sołectwa na z

5) uczestniczenie w naradach 
sołtysów; 

6) współdziałanie z organami gminy w realizacji 
zadań i u
wiejskiego i rady sołeckiej dotyczących 
sołectwa, a także umożliwienie zapoznania z 
uch-wałami jak najszerszego kręgu 
mieszka
ogłoszeń; 

7) pełnienie funkcji męża zaufania w
miejscowym środowisku; 

8) prowadzenie zarządu, administracji, 
gospodarki tymi składnikami mienia i 
środkami finansowymi, które gmina 
przekazała sołectwu do korzystania; 

9) występowanie z wnioskami dotyczącymi 
potrzeb sołectwa i jego miesz

) wykonywanie innych zadań należących do 
Sołtysa z mocy ogólnie obow
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przeciwpożarowej, zapobiegania klęskom ży-
wiołowym oraz usuwanie ich skutków; 

11) dokonywanie poboru inkasa niektórych 

nia 

onując swoje obowiązki Sołtys 
ws

dieta na zasadach 
okr iejskiej.  

 wspomaga sołtysa  
w  w szczególności: 

nia Wiejskiego  

a

 

2)

 oraz  

ę nie 
mn

łeckiej 

owani na stałe. 

nych 

e, bezpośrednie i 
odb

niczonej liczby 
kandydatów  

 
u  
term y. 

jszym niż 6 
mie jskiej. 

ały Rady Miejskiej o zarządzeniu 
wyboru so
w

4
wyboru so
okre

raz podejmowania 
uchwa

 ust. 1 
quorum nast

 składzie co najmniej  
3 - osobowym, wybrana spo

 

lokalnych podatków i opłat zgodnie z 
odrębnymi uchwałami Rady podjętymi w 
oparciu o przepisy szczególne; 

12) przekazywanie uchwał i opinii Zebra
Wiejskiego Burmistrzowi. 

3. Wyk
półpracuje z Radą Sołecką i może zwoływać jej 

posiedzenia. 

§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady 
Miejskiej. 

2. Na sesjach Rady Miejskiej sołtysowi 
przysługuje prawo występowania w sprawach 
dotyczących sołectwa jak i gminy. 

3. Sołtysowi przysługuje 
eślonych odrębną uchwałą Rady M

§ 12. 1. Rada Sołecka
 wykonywaniu jego zadań, a

1) w przygotowywaniu Zebra
w tym: 

) przygotowanie porządku obrad Zebrania 
Wiejskiego, 

b) opracowanie projektów uchwał itp., 

c) powiadamiania mieszkańców sołectwa 
o zebraniu; 

 współdziała z sołtysem w prowadzeniu spraw 
sołectwa; 

3) inicjuje działania społecznie użyteczne dla 
sołectwa i jego mieszkańców; 

4) członkowie rady sołeckiej wybierają spośród 
swego grona przewodniczącego Rady
Z-cę Przewodniczącego; 

5) podejmuje inicjatywy dotyczące przyznania 
finansowych środków na cele rozwoju 
gospodarczego sołectwa. 

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają si
iej niż raz na kwartał. Obrady prowadzi jej 

przewodniczący. 

3. Rada Sołecka składa się z 3 - 6 osób. 

4. Przewodniczącym Rady Sołeckiej może być 
Sołtys. 

Rozdział IV. 

Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa  
i Rady So

§ 13.1. Czynne prawo wyborcze organów so-
łectwa posiadają stali mieszkańcy sołectwa, upra-
wnieni do głosowania, w tym również osoby prze-

bywające w sołectwie z zamiarem stałego pobytu, 
nawet jeśli nie są tam zameld

2. Nie mają prawa wybierania osoby: 

1) pozbawione praw publicz
prawomocnym orzeczeniem właściwych 
organów; 

2) ubezwłasnowolnione prawomocnym 
orzeczeniem sądowym. 

§ 14. Wybory Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej są powszechne, równ

ywają się na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu 
tajnym spośród nieogra

§ 15. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej po
pływie kadencji zarządza Rada Miejska w

inie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rad

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być 
dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
odbywa się w terminie nie późnie

sięcy od wyboru nowej Rady Mie

3. Uchw
łtysa i rady sołeckiej podaje się do 

iadomości mieszkańców sołectwa. 

. Zebranie Wiejskie na którym dokona się 
łtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz 

ślając miejsce, godzinę i dzień zebrania.  

5. Zebranie prowadzi Burmistrz lub 
upoważniona przez niego osoba, jako 
przewodniczący zebrania. 

§ 16. 1. Liczbę mieszkańców sołectwa upra-
wnionych do głosowania określa Burmistrz na 
podstawie spisu sporządzonego w Urzędzie 
Miejskim.  

2. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, 
datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wyborcy. 

§ 17. 1. Zebranie Wiejskie jest upoważnione do 
przeprowadzania wyborów o

ł w obecności co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania osób. 

2. W przypadku braku określonego w
ępne zebranie odbywa się po upływie 

30 min., bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu. 

§ 18. 1. Wybory lub odwołanie przeprowadza 
komisja skrutacyjna w

śród obecnych na 
zebraniu osób posiadających prawo wybierania 
sołtysa i członków rady sołeckiej.   

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady 
sołeckiej. 
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3. Członkiem komisji nie może być małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty  
w t

 komisji zostaje kandydat, który 
uzy ej 
licz t 
naj

1)

2)

rów. 

 

 Rady Miejskiej. 

czło jący wpisuje imię i 
naz ranego przez siebie kandydata na 
sołtysa lub kandydatów do rady sołeckiej. 

trzy-
ma ów-
nej nie 
gło

rzedartych; 

2)

. 

§ 22. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej 
ra a 
pie

3. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bez

eli nie 
w
postanowienia statutu i uchwał zebrania lub 
dopu
ś

przez co najmniej 30% osób uprawnionych do 
gło

 
w terminie do 30 dni od ostatniego zebrania.  

istrz. 

ji należy 
wys

wołania lub ustąpienia 
sołtysa Burmistrz zwo

Rady 
Sołeckiej 

Rady 
Miejskiej w terminie 7 dni od dnia wyborów. 

ewizyjna Rady 
M
sesji  
bądź ść protestu. 

uwzględnienia protestu Rada 
Mie

ej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa 
lub członka rady sołeckiej, jak również osoba 
pozostająca z kandydatem w stosunku 
przysposobienia. 

4. Wybór członków komisji odbywa się w 
głosowaniu jawnym. 

5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy 
uzyskali kolejno największą liczbę głosów 
przewodniczącym

skał największą liczbę głosów. W razie równ
by głosów, wybrany zostaje kandyda
starszy wiekiem. 

§ 19. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

 przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

 przeprowadzenie głosowania; 

3) ustalenie wyników wyborów; 

4) sporządzenie protokółu z przeprowadzonych 
wybo

2. Protokół podpisują członkowie komisji oraz 
jej przewodniczący oraz przewodniczący zebrania 
i podaje go bezzwłocznie do publicznej 
wiadomości.  

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów 
stanowi załącznik do protokołu Zebrania 
Wiejskiego. 

§ 20. 1. Wybory odbywają się przy 
nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić 
zgłoszenie i głosowanie dla dokonania wyboru 
Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się 
wybory członków rady sołeckiej.  

3. Wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

§ 21. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy 
sołectwa głosują kartami do głosowania 
opatrzonymi pieczęcią

2. Karty do głosowania dostarcza Burmistrz lub 
upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego, który 
wydaje odpowiednią liczbę kart do głosowania 
według listy obecności na Zebraniu Wiejskim. 

3. Odbiór karty kwituje się podpisem w spisie 
wyborców. 

4. Na karcie do głosowania na sołtysa, 
nków rady sołeckiej głosu
wisko wyb

5. Za wybrane uważa się osoby, które o
ły największą liczbę głosów. W przypadku r
 liczby głosów przeprowadza się ponow
sowanie pomiędzy kandydatami, którzy 

otrzymali taką samą liczbę głosów. 

6. Nieważne są głosy na kartkach: 

1) całkowicie p

 innych niż ustalone w ust. 1; 

3) na których wpisano więcej niż 1 nazwisko 
przy wyborze sołtysa a przy wyborze rady 
sołeckiej więcej niż 6 nazwisk kandydatów

dy sołeckiej zwołuje i prowadzi sołtys. N
rwszym posiedzeniu dokonuje się wyboru 

Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady 
Sołeckiej. 

§ 2
pośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 

Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie 
odwołani przed upływem kadencji, jeż

ykonują swych obowiązków, naruszają 

ścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii 
rodowiska. 

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony 

sowania lub przez Burmistrza powinien być 
poddany pod głosowanie na zebraniu, zwołanym

3. Zebranie Wiejskie w celu odwołania Sołtysa 
bądź członków rady sołeckiej zwołuje Burm

4. Przed zarządzeniem głosowania w sprawie 
odwołania z zajmowanych funkc

łuchać zainteresowanych, chyba że się nie 
stawią bez uzasadnionych przyczyn.  

§ 24. 1. W przypadku od
łuje Zebranie Wiejskie dla 

wyboru nowego Sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady 
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej 

przeprowadza samodzielnie Zebranie 
Wiejskie zwołane przez Sołtysa na zasadach 
wyrażonych w rozdziale IV statutu. 

§ 25. 1. Protesty wyborcze wnosi się do 

2. Protesty bada Komisja R
iejskiej i przedkłada swoją opinię na najbliższej 

 Rady Miejskiej, która rozstrzyga zasadność
 bezzasadno

3. W przypadku 
jska zarządza nowe wybory. 
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4. Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w powyż-
szych sprawach są ostateczne. 

Rozdział V. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz 
warunki ważności podejmowania uchwał je

§ 26. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim 
ają wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa m

p

§

2) 
ie co najmniej 1/10 

 w 

ziej niż raz  
w r

icznej przez ogłoszenie 
na tablicy ogłosze  sposób przyjęty  
w sołec

iejszy.  

. 

e ustala inną osobę spośród 
obe

brad ustala zebranie wiejskie na 
p s
prow ie. 

4 j osoby 
prowadz
s a
powstania trudności sołtys winien zwrócić się do 
Burmistrza Kargowej lub do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej o udzielenie pomocy. 

§ 30. W celu udzielenia Sołtysowi stałej 
pomocy Burmistrz wyznacza osobę do stałego 
kontaktu z sołectwem i zapewnia pomoc 
techniczną w przygotowaniu materiałów i w 
organizacji zebrań. 

§ 31. 1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego 
zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od liczby głosów 

„pr

odpisuje sołtys a w przypadku 
g

Zeb

ści 
wła

ły i 
wn

ne z obowiązującymi przepisami. O sposobie 
załatwienia uch ków Burmistrz 
informuje so e 30 dni od 
dnia otrzymania dokumentacji z zebrania 
wie

wał lub 
wn akże braku 
odpowiedzi w ustalonym terminie - samorząd 
m przeciw do 
R tniejący stan lub 
podj ą istotne interesy 
m nien zawierać opis 
spr

łosowania. 

 
o p

 powinny zawierać: 

a) tytuł, datę oraz numer

b) treść, 

c) określenie organu, któremu powierzono 
wykonanie uchwały, 

d) podpis osoby prowadzącej zebraniu,  

e) ewentualnie inne niezbędne elementy. 

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego numeruje się
od początku kadencji w kolejności ich podjęcia
cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich 
podjęcia. Nową numerację zaczyna się z 
początkiem każdej kadencji. 

osiadający czynne prawo wyborcze. 

 27. Zebranie wiejskie zwołuje: 

1) Sołtys; 

Burmistrz lub Rada Miejska z własnej 
inicjatywy lub na żądan
mieszkańców uprawnionych do udziału
zebraniu; 

3) na wniosek Przewodniczącego Rady Sołeckiej 
– Burmistrz. 

§ 28. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę 
istniejących potrzeb, jednak nie rzad

oku. 

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys 
podaje do wiadomości publ

ń lub w inny
twie. 

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 
mieszkańców, winno odbyć się w terminie 7 dni 
od złożenia wniosku, chyba, że wnioskodawca 
proponuje termin późn

§ 29. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni 
zgodnie z wymogami niniejszego statutu

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i 
przewodniczy jego obradom, a w razie jego 
nieobecności Przewodniczący Rady Sołeckiej lub 
Zebranie Wiejski

cnych wybraną w głosowaniu jawnym. 

3. Porządek o
od tawie projektu przedłożonego przez 

adzącego zebran

. Obowiązkiem sołtysa lub inne
ącej zebranie jest zapewnienie referentów 

pr w rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku 

zeciw”, głosów wstrzymujących się nie bierze 
się pod uwagę. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.  

3. Uchwały p
o nieobecności prowadzący zebranie i ogłasza 

je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Obrady zebrania są protokołowane. 

5. Uchwały i wnioski podejmowane przez 
ranie Wiejskie nie mogą naruszać uprawnień 

innych podmiotów do podejmowania decyzji lub 
uchwał . 

6. Oryginał protokołu wraz z listą obecno
snoręcznie podpisaną przez głosujących i 

biorących udział w zebraniu, podjęte uchwa
ioski oraz opinie sołtys przekazuje Burmistrzowi 

Kargowej najpóźniej do 7 dni od daty odbycia 
zebrania. Burmistrz zapewnia ich realizację, jeżeli 
są podjęte w trybie określonym nin. statutem, 
spełniają wszelkie wymogi formalnoprawne i są 
zgod

wał, wnios
łtysa pisemnie w termini

jskiego. 

7. W przypadku odmowy realizacji uch
iosków zebrania wiejskiego, a t

ieszkańców sołectwa może wnieść s
ady Miejskiej gdy uzna, że is

ęte rozstrzygnięcia naruszaj
ieszkańców. Sprzeciw powi
awy i konkretne zarzuty i być podjęty w 

obecności co najmniej 30% mieszkańców sołectwa 
uprawnionych do g

8. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń 
dotyczących terminów dostarczenia dokumentacji  
z Zebrania Wiejskiego Burmistrz powiadamia 

owyższym Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

9. Przewodniczący Rady Miejskiej podejmuje 
interwencję dotyczącą ust. 7. 

§ 32. 1. Uchwały Zebrania

, 
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§ 33. Osoby biorące udział w zebraniu 
podpisują listę obecności. Lista obecności zawiera 
datę  
i miejsce zebrania, liczbę porządkową, imię i 
nazwisko oraz określenie stanowiska lub funkcji. 

Rozdział VI. 

Mienie sołectwa i jego gospodarka finansowa 

§ 34. 1. Sołectwo administruje mieniem 
komunalnym położonym na jego terenie i korzysta  
z tego mienia w celach służących ogółu 
mieszkańców. 

2. Sołectwo dysponuje mieniem w ramach 
zwykłego zarządu, do którego należy min: 

1) załatwianie bieżących spraw związanych  
z eksploatacją mienia; 

2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym; 

3) wynajmowanie i wydzierżawianie mienia na 
imprezy okazjonalne. 

3. Do czynności przekraczających zwykły 
zarząd wymagana jest zgoda Burmistrza 
Kargowej. 

§ 35. 1. Inwentaryzacji mienia sołeckiego 
dokonuje się w księgach inwentarzowych 
znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Kargowej. 

2. Czynności inwentaryzacyjne przeprowadza 
się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

§ 36. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę 
finansową zgodnie z planem finansowo - 
rzeczowym  
w ramach budżetu gminy. 

2. Sołectwo gospodaruje środkami 
wydzielonymi do ich dyspozycji z budżetu gminy, 
oraz dochodami określonymi w § 37, 
przeznaczając je na realizację zadań określonych w 
§ 38 statutu.  

3. Plan finansowo – rzeczowy sołtys przekazuje 
Burmistrzowi do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy.  

§ 37. 1. Dochodami Sołectwa mogą być: 

1) dobrowolne wpłaty ludności; 

2) środki pochodzące z darowizn na rzecz 
sołectwa; 

3) inne. 

2. Dochody określone w ust. 1 wpływają do 
budżetu gminy i przeznaczone się je na dane 
sołectwo. 

3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa 
zapewnia Burmistrz w Urzędzie Miejskim w Ka-
rgowej w ramach wykonywania budżetu gminy. 

§ 38. Środki budżetowe, o których m
niejszym statucie m
w szczególności na: 

1) utrzymanie boisk sp

2) prowadzenie świetlic, działalności o 
charakterze kulturalno-oświatowym lub 
charytatywnym; 

3) imprezy kulturalne, akcje społeczne oraz inne
przedsięwzięcia istotne dla poprawy 
warunków życia mieszkańców; 

4) utrzymania porządku na terenie sołectwa. 

§ 39. 1. Gospodarka finansowa sołectwa
podlega rocznej ocenie przez Zebranie Wiejskie. 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada Sołtys i Rada Sołecka. 

3. Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansową
sołectwa sprawuje Burmistrz Kargowej za 
pośrednictwem Skarbnika Gminy. 

Rozdział VII. 

Nadzór nad działalnością sołectwa 

§ 40. 1. Nadzór nad działalnością organów 
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem.  

2. Kontrola działalności organów sołectwa
sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów
celowości, rzetelności i gospodarności. 

3. Organem kontroli i nadzoru nad 
działalnością organów sołectwa jest Rada Miejska
i Burmistrz Kargowej a w sprawach finansowych
Skarbnik Gminy. 

4. Do podstawowych środków nadzoru należą
w szczególności: 

- dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesj
Rady Miejskiej, 

- przeprowadzanie oględzin sołectwa, 

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności
sołectwa. 

5. Rada Miejska oraz Burmistrz mają prawo 
żądania niezbędnych informacji i danych
dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa
jak również mogą uczestniczyć w posiedzeniach 
organów sołectwa. 

6. Burmistrz powinien ustosunkować się do 
uchwał i opinii organów sołectwa, udzielając
odpowiedzi w ciągu 14 dni, a w razie 
negatywnego stanowiska przedstawić je wraz z
uzasadnieniem. 

7. Rada Miejska lub Burmistrz jeżeli uznają
uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres 

owa w ni-
ogą być wydatkowane  

ortowych, placów zabaw; 
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przekazanych im kompetencji i sprzeczne z pra
wem, powinien wstrzymać ich realizację.  

8. Uchwały organów sołectw
z prawem i niniejszym statutem są 

9. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał 
zebrania wiejskiego sprzecznych z 
przekazuje je do rozpoznania Radzie Miejskiej, 
która orze
zęści. 

uchwalenia. 

2. Zmian

1) na wniosek Zebrania Wiejskiego; 

) z inicjatywy Rady Miejskiej; 

3) na wniosek Burmistrza. 

onanie uchwały powierza się 
gowej. 

aci moc uchwała Rady Miejskiej w 
IX/58/95 z dnia 25 listopada 1995r.  

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega 
podaniu i przez 
wy

 

 

 

k  

 w Kargowej 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

- 2

a sprzeczne  
§ 42. Wnieważne. yk

Burmistrzowi Kar

prawem i § 43. Tr
Kargowej Nr 

ka o nieważności uchwał w całości lub w w sprawie statutów sołectw. 

c

Rozdział VIII. 

Postanowienia końcowe 

§ 41. 1. Zmiany niniejszego statutu następują  
w trybie właściwym dla jego 

y mogą być dokonywane: 

 ogłoszen

do publicznej wiadomośc
wieszenie na tablicach ogłoszeń sołectw. 

Przewodniczący Rady 
Henryka Kamińczak

 
 

 
 

 

 
 

Załączni
do chwały Nr XXVII/160/05 
Rady Miejskiej

z dnia 29 listopada 2005r. 
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 XXVI
J W
 
pad

 położonego w Gminie Kargowa 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 
p  1
gmin
zm.) prowadzeniu konsultacji z 
m s

Wojnowo

. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi 
sam

 Samorządu Mieszkańców Sołectwa 
brz

est jednostką 
pomocnicz ńcy wspólnie z 
i
sam

Kargowa i obejmuje obszar 
219

ści 
pra

o”; 

2)
W

łectwa 
Wo
nin

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

I/162/05 

4
 

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIE  KARGOWEJ  

z dnia 29 listo
 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa W

a 2005r. 

ojnowo

kt  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 

 po prze
ie zkańcami sołectwa, uchwala się: 

Statut Sołectwa 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1
orząd mieszkańców sołectwa. 

2. Nazwa
mi: Sołectwo Wojnowo zwane dalej 

„sołectwem”. 

§ 2. Sołectwo Wojnowo j
ą gminy, której mieszka

nnymi sołectwami tworzą wspólnotę 
orządową Gminy Kargowa. 

§ 3. Sołectwo Wojnowo położone jest na 
terenie Gminy 

8,6417ha. Położenie i obszar Sołectwa 
przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do 
niniejszego statutu. 

§ 4. Działalność społeczno - gospodarcza 
sołectwa prowadzona jest w ramach osobowo

wnej Gminy Kargowa. 

§ 5. Sołectwo używa następujących pieczęci: 

1) nagłówkowej „Gmina Kargowa Sołectwo 
Wojnow

 imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa 
ojnowo”. 

§ 6. Samorząd Mieszkańców So
jnowo działa na podstawie przepisów 
iejszego statutu a także:  
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- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  

- dy Miejskiej w 

ych, kulturalno - oświatowych, 
opi
ws rządzeń 
kom

yrażanie opinii we wszystkich istotnych 
dla interesów mie łectwa sprawach,  
a w

1) planów zagospodarowania przestrzennego 

ców  
i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 

adm

mac

1)

 

 

adzór nad działalnością organów sołectwa 
spr

ka, wyrażanie opinii  

- 

ł  

rzystania, 

- 

rawę stanu sanitarnego wsi, ochrony 

ąsiedzkiej i innej dla 

wniosków 

finansowo - 
niezwłocznie 

ch określonych 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
sam

 10. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania 
Wie

 
szc

z poz. zm.), 

uchwały Nr IV/12/03 Ra
Kargowej z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie 
Statutu Gminy Kargowa. 

 

 

Rozdział II. 

Ogólne kompetencje sołectwa 

§ 7. 1. Podejmowanie działań w zakresie spraw 
socjalno - bytow

eki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, estetyki 
i, utrzymania wiejskich obiektów u

unalnych i infrastruktury technicznej. 

2. W
szkańców so

 szczególności: 

dotyczących obszarów położonych na terenie 
sołectwa; 

2) przepisów prawa miejscowego dotyczących 
sołectwa. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkań

4. Wykonywanie zwykłego zarządu nad 
inistrowanym mieniem komunalnym. 

5. Prowadzenie gospodarki finansowej w ra-
h budżetu gminy. 

6. Występowanie do organów gminy o 
rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 
możliwość sołectwa. 

Rozdział III. 

Organy sołectwa i zakres ich działania 

§ 8. 1. Organami sołectwa są: 

 Zebranie Wiejskie – organ stanowiący, 
uchwałodawczy; 

2) Sołtys – organ wykonawczy. 

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada 
Sołecka, która jest organem opiniodawczo - 
doradczym. 

3. Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub 
doraźne komisje - określając cel i zakres ich 
działania. 

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 
4 lata i odpowiada kadencji Rady Miejskiej. 

 

5. Do czasu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
obowiązki tych organów wykonują dotychczasowe 
organy. 

6. N
awują organy gminy, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego statutu. 

§ 9. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego 
należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców 
Sołectwa, a w szczególności:  

- zajmowanie stanowis
i występowanie z wnioskami w sprawach 
istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, 

- wybór, odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy 
Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- ustalanie kierunków działania dla Sołtysa  
i Rady Sołeckiej, 

- wyrażanie opinii i podejmowanie uchwa
w sprawach rozporządzania mieniem 
komunalnym oddanym sołectwu w zarząd i 
do ko

kształtowanie zasad współżycia społecznego, 

- organizowanie wspólnych prac na rzecz 
miejsca zamieszkania, 

- podejmowanie działań mających na celu 
pop
środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, 
oraz zapewnienie odpowiedniej opieki 
społecznej, pomocy s
mieszkańców będących w trudnej sytuacji 
życiowej bądź mieszkańców 
niepełnosprawnych, 

- współpraca z radnymi z terenu sołectwa  
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, 
dyżurów oraz kierowania do nich 
dotyczących sołectwa, 

- uchwalanie rocznego planu 
rzeczowego i przekazanie 
Skarbnikowi Gminy, 

- stanowienie w innych sprawa
odrębnymi przepisami. 

orząd mieszkańców sołectwa nawiązuje 
współpracę z samorządami mieszkańców 
sąsiednich sołectw. 

§
jskiego.  

2. Do obowiązków sołtysa należy w
zególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich; 
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2)

 gospodarki i 

 zewnątrz; 

6)

ęgu 

ń; 

7)

mi mienia i 

10 leżących do 
wiązujących 

kresie obronności i 
 zapobiegania 

usuwanie ich 

11)
e z 

prz

1)

ńców; 

4)
oraz  

 

ady prowadzi jej 
prz

3 - 6 osób. 

4. Przewodniczą ołeckiej może być 
s

sołe cy sołectwa, 
upra-wnieni do głosowania, w tym również osoby 
p e w sołectwie z zamiarem stałego 
p
stałe

2

m orzeczeniem właściwych 

czeniem sądowym. 

raniczonej liczby kandydatów  

 

 działanie stosownie do wskazań Zebrania 
Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza; 

3) wykorzystanie aktywności mieszkańców 
sołectwa służącej poprawie
warunków życia w sołectwie; 

4) reprezentowanie sołectwa na

5) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
sołtysów; 

 współdziałanie z organami gminy w realizacji 
zadań i uchwał organów gminy, zebrania 
wiejskiego i rady sołeckiej dotyczących 
sołectwa, a także umożliwienie zapoznania z 
uch-wałami jak najszerszego kr
mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłosze

 pełnienie funkcji męża zaufania w 
miejscowym środowisku; 

8) prowadzenie zarządu, administracji, 
gospodarki tymi składnika
środkami finansowymi, które gmina 
przekazała sołectwu do korzystania; 

9) występowanie z wnioskami dotyczącymi 
potrzeb sołectwa i jego mieszkańców; 

) wykonywanie innych zadań na
Sołtysa z mocy ogólnie obo
przepisów m.in. w za
ochrony przeciwpożarowej,
klęskom żywiołowym oraz 
skutków; 

 dokonywanie poboru inkasa niektórych 
lokalnych podatków i opłat zgodni
odrębnymi uchwałami Rady podjętymi w 
oparciu o przepisy szczególne; 

12) przekazywanie uchwał i opinii Zebrania 
Wiejskiego Burmistrzowi. 

3. Wykonując swoje obowiązki sołtys 
współpracuje z Radą Sołecką i może zwoływać jej 
posiedzenia. 

§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady 
Miejskiej. 

2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi 
ysługuje prawo występowania w sprawach 

dotyczących sołectwa jak i gminy. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach 
określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.  

§ 12. 1. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa  
w wykonywaniu jego zadań, a w szczególności: 

 w przygotowywaniu Zebrania Wiejskiego  
w tym: 

a) przygotowanie porządku obrad Zebrania 
Wiejskiego, 

b) opracowanie projektów uchwał itp., 

c) powiadamiania mieszkańców sołectwa  
o zebraniu; 

2) współdziała z sołtysem w prowadzeniu spraw 
sołectwa; 

3) inicjuje działania społecznie użyteczne dla 
sołectwa i jego mieszka

 członkowie Rady Sołeckiej wybierają spośród 
swego grona przewodniczącego Rady 
Z-cę Przewodniczącego; 

5) podejmuje inicjatywy dotyczące przyznania 
finansowych środków na cele rozwoju 
gospodarczego sołectwa.

2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się nie 
mniej niż raz na kwartał. Obr

ewodniczący. 

3. Rada Sołecka składa się z 

cym Rady S
ołtys. 

Rozdział IV. 

Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej 

§ 13.1. Czynne prawo wyborcze organów 
ctwa posiadają stali mieszkań

rzebywając
obytu, nawet jeśli nie są tam zameldowani na 

. 

. Nie mają prawa wybierania osoby: 

1) pozbawione praw publicznych 
prawomocny
organów; 

2) ubezwłasnowolnione prawomocnym 
orze

§ 14. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 
są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
się na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym 
spośród nieog

§ 15. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej po 
upływie kadencji zarządza Rada Miejska w 
terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady. 

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być 
dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
odbywa się w terminie nie późniejszym niż 6 
miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej.

3. Uchwały Rady Miejskiej o zarządzeniu 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do 
wiadomości mieszkańców sołectwa. 
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4. Zebranie Wiejskie na którym dokona się wy-
boru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz 
określając miejsce, godzinę i dzień zebrania.  

w Urzędzie 
Mie

dku braku określonego w ust. 1 
quo ie 
30 a 
zeb

zie co najmniej  
3 - ych na 
zeb

ndydująca na sołtysa lub członka rady 
soł

 

 
prz

4)

a  
i 

 
sta otokołu Zebrania 
Wie

. Wybory odbywają się przy 
nie
bezpoś nionych uczestników 
zebrania. 

ć 
zgło oru 
Soł

 lub 
upoważniony pracownik Urz
wydaje odpowiedn rt do głosowania 
w

ów rady sołeckiej głosujący wpisuje imię i 
naz

mały łosów. W przypadku 
równej liczby g
g rzy 
o

6  kartkach: 

2) innych 

e rady 

 wybranej 
rady so

 nie 
wy

ożony 
p rawnionych do 

5. Zebranie prowadzi Burmistrz lub 
upoważniona przez niego osoba, jako 
przewodniczący zebrania. 

§ 16. 1. Liczbę mieszkańców sołectwa upra-
wnionych do głosowania określa Burmistrz na 
podstawie spisu sporządzonego 

jskim.  

2. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, 
datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wyborcy. 

§ 17. 1. Zebranie Wiejskie jest upoważnione do 
przeprowadzania wyborów oraz podejmowania 
uchwał w obecności co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania osób. 

2. W przypa
rum następne zebranie odbywa się po upływ
min., bez względu na liczbę obecnych n
raniu. 

§ 18. 1. Wybory lub odwołanie przeprowadza 
komisja skrutacyjna w skład

 osobowym, wybrana spośród obecn
raniu osób posiadających prawo wybierania 

sołtysa i członków rady sołeckiej.   

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być 
osoba ka

eckiej. 

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty 
w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa 
lub członka rady sołeckiej, jak również osoba 
pozostająca z kandydatem w stosunku 
przysposobienia. 

4. Wybór członków komisji odbywa się w 
głosowaniu jawnym. 

5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy 
uzyskali kolejno największą liczbę głosów

ewodniczącym komisji zostaje kandydat, który 
uzyskał największą liczbę głosów. W razie równej 
liczby głosów, wybrany zostaje kandydat 
najstarszy wiekiem. 

§ 19. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

2) przeprowadzenie głosowania; 

3) ustalenie wyników wyborów; 

 sporządzenie protokółu z przeprowadzonych 
wyborów. 

2. Protokół podpisują członkowie komisji oraz 
jej przewodniczący oraz przewodniczący zebrani

ś

podaje go bezzwłocznie do publicznej 
wiadomości.  

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów
nowi załącznik do pr
jskiego. 

§ 20. 1
ograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

rednio przez upraw

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzi
szenie i głosowanie dla dokonania wyb

tysa. W drugiej kolejności przeprowadza się 
wybory członków rady sołeckiej.  

3. Wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
dokonuje się w głosowaniu tajnym. 

§ 21. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy 
sołectwa głosują kartami do głosowania 
opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. 

2. Karty do głosowania dostarcza Burmistrz
ędu Miejskiego, który 

ią liczbę ka
edług listy obecności na Zebraniu Wiejskim. 

3. Odbiór karty kwituje się podpisem w spisie 
wyborców. 

4. Na karcie do głosowania na sołtysa, 
członk

wisko wybranego przez siebie kandydata na 
sołtysa lub kandydatów do rady sołeckiej. 

5. Za wybrane uważa się osoby, które otrzy-
 największą liczbę g

łosów przeprowadza się ponownie 
łosowanie pomiędzy kandydatami, któ
trzymali taką samą liczbę głosów. 

. Nieważne są głosy na

1) całkowicie przedartych; 

niż ustalone w ust. 1; 

3) na których wpisano więcej niż 1 nazwisko 
przy wyborze sołtysa a przy wyborz
sołeckiej więcej niż 6 nazwisk kandydatów. 

§ 22. Pierwsze posiedzenie nowo
łeckiej zwołuje i prowadzi Sołtys. Na 

pierwszym posiedzeniu dokonuje się wyboru 
Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady 
Sołeckiej. 

§ 23. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie 
odwołani przed upływem kadencji, jeżeli

konują swych obowiązków, naruszają 
postanowienia statutu i uchwał zebrania lub 
dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii 
rodowiska. 

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie zł
rzez co najmniej 30% osób up
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g
poddany pod głosowanie na zebraniu, zwołanym 
w terminie do 30 dni od ostatniego zebrania.  

zed zarządzeniem głosowania w sprawie 
odw

S
S
Wiej
wyra  w rozdziale IV statutu. 

Miej

2. Protesty bada Komisja Rewizyjna Rady 
M  
sesj  

 V. 

Zasady i tryb zwo ń Wiejskich oraz 
warunki wa ł 

własnej 

rzewodniczącego Rady Sołeckiej 

ie Wiejskie odbywa się w miarę 
i
w ro

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys 
odaje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie 
a tablicy ogłoszeń lub w inny sposób przyjęty  
 sołectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 
ieszkańców, winno odbyć się w terminie 7 dni 

od z odawca 
p p

§ 29. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy 
mie

wodniczący Rady Sołeckiej lub 
Zeb

 
pro

zypadku 
pow

nizacji zebrań. 

§ 31. 1. Uchwał brania Wiejskiego 
zapadają zw  tzn. liczba 
głosów „za” musi by

 jawny.  

 przypadku 
j ebranie i ogłasza 
je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

wnioski podejmowane przez 
Zebranie Wiejskie nie mog  

ia ich realizację, jeżeli 
są podjęte w trybie okreś
spełniają wszelkie wymogi 
zgodne z obowiązującymi przepisami. O 
załatwienia uchwał, wniosków Burmistrz 
informuje sołtysa pisemnie w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania dokumentacji z Zebrania 
Wiejskiego. 

7. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub 
wniosków zebrania wiejskiego, a także braku od-
powiedzi w ustalonym terminie - samorząd miesz-

łosowania lub przez Burmistrza powinien być 

3. Zebranie wiejskie w celu odwołania Sołtysa 
bądź członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. 

4. Pr
ołania z zajmowanych funkcji należy 

wysłuchać zainteresowanych, chyba że się nie 
stawią bez uzasadnionych przyczyn.  

§ 24. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia 
Sołtysa Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie dla 
wyboru nowego Sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady 
ołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
ołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie 

skie zwołane przez sołtysa na zasadach 
żonych

§ 25. 1. Protesty wyborcze wnosi się do Rady 
skiej w terminie 7 dni od dnia wyborów. 

iejskiej i przedkłada swoją opinię na najbliższej
i Rady Miejskiej, która rozstrzyga zasadność

bądź bezzasadność protestu. 

3. W przypadku uwzględnienia protestu Rada 
Miejska zarządza nowe wybory. 

4. Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w 
powyższych sprawach są ostateczne. 

Rozdział

ływania Zebra
żności podejmowania uchwa

§ 26. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim 
mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa 
posiadający czynne prawo wyborcze. 

§ 27. Zebranie wiejskie zwołuje: 

1) Sołtys; 

2) Burmistrz lub Rada Miejska z 
inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w 
zebraniu; 

3) na wniosek P
– Burmistrz. 

§ 28. 1. Zebran
stniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz  

ku. 

p
n
w

m

łożenia wniosku, chyba, że wniosk
ro onuje termin późniejszy.  

szkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni 
zgodnie z wymogami niniejszego statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i 
przewodniczy jego obradom, a w razie jego 
nieobecności Prze

ranie Wiejskie ustala inną osobę spośród 
obecnych wybraną w głosowaniu jawnym. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na 
podstawie projektu przedłożonego przez

wadzącego zebranie. 

4. Obowiązkiem sołtysa lub innej osoby 
prowadzącej zebranie jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W pr

stania trudności sołtys winien zwrócić się do 
Burmistrza Kargowej lub do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej o udzielenie pomocy. 

§ 30. W celu udzielenia Sołtysowi stałej 
pomocy Burmistrz wyznacza osobę do stałego 
kontaktu z sołectwem i zapewnia pomoc 
techniczną w przygotowaniu materiałów i w 
orga

y i wnioski Ze
ykłą większością głosów,

ć większa od liczby głosów 
„przeciw”, głosów wstrzymujących się nie bierze 
się pod uwagę. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób

3. Uchwały podpisuje Sołtys a w
ego nieobecności prowadzący z

4. Obrady zebrania są protokołowane. 

5. Uchwały i 
ą naruszać uprawnień

innych podmiotów do podejmowania decyzji lub 
uchwał . 

6. Oryginał protokółu wraz z listą obecności 
własnoręcznie podpisaną przez głosujących i 
biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i 
wnioski oraz opinie sołtys przekazuje Burmistrzowi 
Kargowej najpóźniej do 7 dni od daty odbycia 
zebrania. Burmistrz zapewn

lonym nin. statutem, 
formalnoprawne i są 

sposobie 
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kańców sołectwa może wnieść sprzeciw do Rady 
Miejskiej gdy uzna, że istniejący stan lub podjęte 
rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy miesz-
kańców. Sprzeciw powinien zawierać opis sprawy 
i konkretne zarzuty i być podjęty w obecności co 
najmniej 30% mieszkańców sołectwa uprawnio-
nych do głosowania. 

8. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń 
dotyczących terminów dostarczenia dokumentacji  
z Zebrania Wiejskiego Burmistrz powiadamia  
o powyższym Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

9. Przewodniczący Rady Miejskiej podejmuje 
interwencję dotyczącą ust. 7. 

§ 32. 1. Uchwały zebrania powinny zawierać: 

a) tytuł, datę oraz numer, 

b) treść, 

c) określenie organu, któremu powierzono 
wykonanie uchwały, 

d) podpis osoby prowadzącej zebraniu,  

e) ewentualnie inne niezbędne elementy. 

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego numeruje się 
od początku kadencji w kolejności ich podjęcia 
cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich 
podjęcia. Nową numerację zaczyna się z 
początkiem każdej kadencji. 

§ 33. Osoby biorące udział w zebraniu 
podpisują listę obecności. Lista obecności zawiera 
datę  
i miejsce zebrania, liczbę porządkową, imię i 
nazwisko oraz określenie stanowiska lub funkcji. 

Rozdział VI. 

Mienie sołectwa i jego gospodarka finansowa 

§ 34. 1. Sołectwo administruje mieniem 
komunalnym położonym na jego terenie i korzysta  
z tego mienia w celach służących ogółu 
mieszkańców. 

2. Sołectwo dysponuje mieniem w ramach 
zwykłego zarządu, do którego należy min: 

1) załatwianie bieżących spraw związanych  
z eksploatacją mienia; 

2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym; 

3) wynajmowanie i wydzierżawianie mienia na 
imprezy okazjonalne. 

3. Do czynności przekraczających zwykły 
zarząd wymagana jest zgoda Burmistrza 
Kargowej. 

§ 35. 1. Inwentaryzacji mienia sołeckiego 
dokonuje się w księgach inwentarzowych 
znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Kargowej. 

2. Czynności inwentaryzacyjne przeprowadza 
się zgodnie z ustawą 

§ 36. 1. Sołectw
finansową zgodnie z 
rzeczowym  
w ramach budżetu gminy. 

2. Sołectwo gospodaruje środkam
wydzielonymi do ich dyspozycji z budżetu gminy
oraz dochodami określonymi w § 37, 
przeznaczając je na realizację zadań określonych w
§ 38 statutu.  

3. Plan finansowo – rzeczowy Sołtys przekazuje
Burmistrzowi do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy.  

§ 37. 1. Dochodami Sołectwa mogą być: 

1) dobrowolne wpłaty ludności; 

2) środki pochodzące z darowizn na rzecz 
sołectwa; 

3) inne. 

2. Dochody określone w ust. 1 wpływają do 
budżetu gminy i przeznaczone się je na dane 
sołectwo. 

3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa
zapewnia Burmistrz w Urzędzie Miejskim w Ka-
rgowej w ramach wykonywania budżetu gminy. 

§ 38. Środki budżetowe, o których mowa w 
niniejszym statucie mogą być wydatkowane 
w szczególności na: 

1) utrzymanie boisk sportowych, placów zabaw; 

2) prowadzenie świetlic, działalności o 
charakterze kulturalno-oświatowym lub 
charytatywnym; 

3) imprezy kulturalne, akcje społeczne oraz inne
przedsięwzięcia istotne dla poprawy 
warunków życia mieszkańców; 

4) utrzymania porządku na terenie sołectwa. 

§ 39. 1. Gospodarka finansowa sołectwa
podlega rocznej ocenie przez Zebranie Wiejskie. 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową
sołectwa odpowiada Sołtys i Rada Sołecka. 

3. Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansową
sołectwa sprawuje Burmistrz Kargowej za 
pośrednictwem Skarbnika Gminy. 

Rozdział VII. 

Nadzór nad działalnością sołectwa 

§ 40. 1. Nadzór nad działalnością organów 
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium
zgodności z prawem.  

o rachunkowości. 

o prowadzi gospodarkę 
planem finansowo - 

i 
, 
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2. Kontrola działalności organów sołectw
sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów 
celowości, rzetelności i gospodarnośc

3. Organem kontroli i 
działalnością organów sołectwa jest Rada Miejska 
i Burmistrz Kargowej a w sprawach f
Skarbnik Gminy. 

4. 
 szczególności: 

zdań z działalności 
sołe

5. Rada Miejska oraz Burmistrz mają prawo 
żądania niezb h 
dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa 
jak 

 w ciągu 14 dni, a w razie 
negatywnego stanowiska przedstawi

ykraczające poza zakres 
przekazanych 

8. Uchwały organów sołectwa sprzeczne  
ą nieważne. 

rz wstrzymuje wykonanie uchwał 
ego sprzecznych z prawem i 

rozpoznania Radzie Miejskiej, 
o nieważności uchwał w całości lub w 

Postanowienia ko cowe 

§ 41. 1. Zmiany ępują  
w trybie w

3)

wej. 

Karg
w sp tów sołectw. 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym

a Kamińczak

 

 
cznik 

kiej w Kargowej 

 
 
 

 

 
 
 
 

a 
z prawem i niniejszym statutem s

i. 
9. Burmist

nadzoru nad zebrania wiejski
przekazuje je do 

inansowych która orzeka 
części. 

Do podstawowych środków nadzoru należą Rozdział VIII. 
w

- dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji 
Rady Miejskiej, 

- przeprowadzanie oględzin sołectwa, 

- rozpatrywanie sprawo
ctwa. 

ędnych informacji i danyc

również mogą uczestniczyć w posiedzeniach 
organów sołectwa. 

6. Burmistrz powinien ustosunkować się do 
uchwał i opinii organów sołectwa, udzielając 
odpowiedzi

ć je wraz z 
uzasadnieniem. 

7. Rada Miejska lub Burmistrz jeżeli uznają 
uchwały sołectwa za w

im kompetencji i sprzeczne z 
prawem, powinien wstrzymać ich realizację.  

 
 

ń

niniejszego statutu nast
łaściwym dla jego uchwalenia. 

2. Zmiany mogą być dokonywane: 

1) na wniosek Zebrania Wiejskiego; 

2) z inicjatywy Rady Miejskiej; 

 na wniosek Burmistrza. 

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Kargo

§ 43. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w 
owej Nr IX/58/95 z dnia 25 listopada 1995r.  
rawie statu

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

 Województwa Lubuskiego i podlega podaniu 
do publicznej wiadomości przez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeń sołectw. 

Przewodniczący Rady 
Henryk

 
 

Załą
do uchwały Nr XXVII/162/05 

Rady Miejs
z dnia 29 listopada 2005r. 
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UCHWAŁA NR 

 
o
 
r

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 

. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm

mierz

sam

łectwa 
brz  dalej 
„so
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XXVII/163/05 
 W KARGOWEJ  RADY MIEJSKIEJ

z dnia 29 list

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sta
 

pada 2005r. 

y Jaromierz położonego w Gminie Kargowa 

40 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz

.) po przeprowadzeniu konsultacji z 
mieszkańcami sołectwa, uchwala się: 

Statut Sołectwa Stary Jaro

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi 
orząd mieszkańców sołectwa. 

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców So
mi: Sołectwo Stary Jaromierz zwane
łectwem”. 
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§ 2. Sołectwo Stary Jaromierz jest jednostką 
ocniczą gmpom iny, której mieszkańcy wspólnie  

z
s

t
2253
prze łącznik Nr 1 do 
n

§
sołe  ramach osobowości 
pra

1) łectwo 

omierz”. 

§ 6. Samorząd w Sołectwa Stary 
Jaro w 
niniejszego statu

- 
 

awie 

tetyki 
wsi

nych 
dla  

ch na terenie 

 

nad 
adm

żetu gminy. 

Rozdział III. 

iejskiej. 

wieniami niniejszego statutu. 

prawy istotne dla mieszkańców 
Soł

 

r, odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- y 

łtysa  

anie uchwał  

 innymi sołectwami tworzą wspólnotę 
amorządową Gminy Kargowa. 

§ 3. Sołectwo Stary Jaromierz położone jest na 
erenie Gminy Kargowa i obejmuje obszar 

,539ha. Położenie i obszar Sołectwa 
dstawia mapa stanowiąca za

iniejszego statutu. 

 4. Działalność społeczno - gospodarcza 
ctwa prowadzona jest w

wnej Gminy Kargowa. 

§ 5. Sołectwo używa następujących pieczęci: 

 nagłówkowej „Gmina Kargowa So
Stary Jaromierz”; 

2) imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa Stary 
Jar

 Mieszkańcó
mierz działa na podstawie przepisó

tu a także:  

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 
z poz. zm.), 

- uchwały Nr IV/12/03 Rady Miejskiej w 
Kargowej z dnia 14 lutego 2003r. w spr
Statutu Gminy Kargowa. 

 

 

Rozdział II. 

Ogólne kompetencje sołectwa 

§ 7. 1. Podejmowanie działań w zakresie spraw 
socjalno - bytowych, kulturalno - oświatowych, 
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, es

, utrzymania wiejskich obiektów urządzeń 
komunalnych i infrastruktury technicznej. 

2. Wyrażanie opinii we wszystkich istot
 interesów mieszkańców sołectwa sprawach, 

a w szczególności: 

1) planów zagospodarowania przestrzennego 
dotyczących obszarów położony
sołectwa; 

2) przepisów prawa miejscowego dotyczących 
sołectwa. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców 
i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 

4. Wykonywanie zwykłego zarządu 
inistrowanym mieniem komunalnym. 

5. Prowadzenie gospodarki finansowej w ra-
mach bud

6. Występowanie do organów gminy o rozpa-
trzenie spraw, których załatwienie przekracza moż-
liwość sołectwa. 

Organy sołectwa i zakres ich działania 

§ 8. 1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie – organ stanowiący, 
uchwałodawczy; 

2) Sołtys – organ wykonawczy. 

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada 
Sołecka, która jest organem opiniodawczo - 
doradczym. 

3. Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub 
doraźne komisje - określając cel i zakres ich 
działania. 

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa  
4 lata i odpowiada kadencji Rady M

 

 

5. Do czasu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
obowiązki tych organów wykonują dotychczasowe 
organy. 

6. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z 
postano

§ 9. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego 
należą wszystkie s

ectwa, a w szczególności:  

- zajmowanie stanowiska, wyrażanie opinii 
i występowanie z wnioskami w sprawach 
istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, 

- wybó

rozpatrywanie rocznych sprawozdań z prac
Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- ustalanie kierunków działania dla So
i Rady Sołeckiej, 

- wyrażanie opinii i podejmow
w sprawach rozporządzania mieniem 
komunalnym oddanym sołectwu w zarząd i 
do korzystania, 

- kształtowanie zasad współżycia społecznego, 

- organizowanie wspólnych prac na rzecz 
miejsca zamieszkania, 

- podejmowanie działań mających na celu po-
prawę stanu sanitarnego wsi, ochrony śro-
dowiska, ochrony przeciwpowodziowej, oraz 
zapewnienie odpowiedniej opieki społecznej, 
pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców 
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będących w trudnej sytuacji życiowej bądź 
mieszkańców niepełnosprawnych, 

- współpraca z radnymi z terenu sołectwa  
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, 

- 

- 

zuje 
ws

ołectw. 

ści mieszkańców 
ospodarki i 

 zewnątrz; 

6) zacji 

eń; 

9)

ści i 

 

nych podatków i opłat zgodnie z odrębnymi 

12

je obowiązki Sołtys 
wsp

wspomaga Sołtysa  
w w

rania Wiejskiego  

u obrad Zebrania 
Wiejskiego, 

c wa  

3) użyteczne dla 
 i jego mieszkańców; 

 

o sołectwa. 

niczący. 

łego 
pob

dyżurów oraz kierowania do nich wniosków 
dotyczących sołectwa, 

uchwalanie rocznego planu finansowo - 
rzeczowego i przekazanie niezwłocznie 
Skarbnikowi Gminy, 

stanowienie w innych sprawach określonych 
odrębnymi przepisami. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
samorząd mieszkańców sołectwa nawią

półpracę z samorządami mieszkańców 
sąsiednich s

§ 10. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania 
Wiejskiego.  

2. Do obowiązków Sołtysa należy w 
szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich; 

2) działanie stosownie do wskazań Zebrania 
Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza; 

3) wykorzystanie aktywno
sołectwa służącej poprawie g
warunków życia w sołectwie; 

4) reprezentowanie sołectwa na

5) uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
sołtysów; 

współdziałanie z organami gminy w reali
zadań i uchwał organów gminy, zebrania 
wiejskiego i rady sołeckiej dotyczących 
sołectwa, a także umożliwienie zapoznania z 
uch-wałami jak najszerszego kręgu 
mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłosz

7) pełnienie funkcji męża zaufania w 
miejscowym środowisku; 

8) prowadzenie zarządu, administracji, 
gospodarki tymi składnikami mienia i 
środkami finansowymi, które gmina 
przekazała sołectwu do korzystania; 

 występowanie z wnioskami dotyczącymi 
potrzeb sołectwa i jego mieszkańców; 

10) wykonywanie innych zadań należących do 
Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących 
przepisów m.in. w zakresie obronno
ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania 
klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich
skutków; 

11) dokonywanie poboru inkasa niektórych lokal-

uchwałami Rady podjętymi w oparciu o prze-
pisy szczególne; 

) przekazywanie uchwał i opinii Zebrania 
Wiejskiego Burmistrzowi. 

3. Wykonując swo
ółpracuje z Radą Sołecką i może zwoływać jej 

posiedzenia. 

§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady 
Miejskiej. 

2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi 
przysługuje prawo występowania w sprawach 
dotyczących sołectwa jak i gminy. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach 
określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.  

§ 12. 1. Rada Sołecka 
ykonywaniu jego zadań, a w szczególności: 

1) w przygotowywaniu Zeb
w tym: 

a) przygotowanie porządk

b) opracowanie projektów uchwał itp., 

) powiadamiania mieszkańców sołect
o zebraniu; 

2) współdziała z sołtysem w prowadzeniu spraw 
sołectwa; 

 inicjuje działania społecznie 
sołectwa

4) członkowie Rady Sołeckiej wybierają spośród 
swego grona przewodniczącego Rady oraz 
Z-cę Przewodniczącego; 

5) podejmuje inicjatywy dotyczące przyznania 
finansowych środków na cele rozwoju 
gospodarczeg

2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się nie 
mniej niż raz na kwartał. Obrady prowadzi jej 
przewod

3. Rada Sołecka składa się z 3 - 6 osób. 

4. Przewodniczącym Rady Sołeckiej może być 
Sołtys. 

Rozdział IV. 

Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej 

§ 13.1. Czynne prawo wyborcze organów 
sołectwa posiadają stali mieszkańcy sołectwa, 
upra-wnieni do głosowania, w tym również osoby 
przebywające w sołectwie z zamiarem sta

ytu, nawet jeśli nie są tam zameldowani na 
stałe. 

2. Nie mają prawa wybierania osoby: 
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1) pozbawione praw publicznych 
prawomocnym orzeczeniem właściwych 

ądowym. 

Miejska w 
term

iż 6 
mie

ię 
wy rz 
okr

osoba, jako 
prz

  

kom

dzeństwo oraz powinowaty  
w t

 
u szą liczbę głosów 
p staje kandydat, który 
u większą liczbę głosów. W razie równej 
lic
n

§ 19. 1. Do zada eży: 

2) przeprowadzenie 

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów 
stanowi załącznik do protokołu Zebrania 
W

ia. 

wyboru 
So
w

3. Wybór So ej 
d

sołe mi do głosowania 
opa

 
upo

m. 

z siebie kandydata na 
sołtysa lub kandydatów do rady so

wnie 
głosowanie pomi

 na kartkach: 

1)

organów; 

2) ubezwłasnowolnione prawomocnym 
orzeczeniem s

§ 14. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 
są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają 
się na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym 
spośród nieograniczonej liczby kandydatów  

§ 15. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej po 
upływie kadencji zarządza Rada 

inie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady. 

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być 
dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
odbywa się w terminie nie późniejszym n

sięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej. 

3. Uchwały Rady Miejskiej o zarządzeniu 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do 
wiadomości mieszkańców sołectwa. 

4. Zebranie Wiejskie na którym dokona s
boru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmist
eślając miejsce, godzinę i dzień zebrania.  

5. Zebranie prowadzi Burmistrz lub 
upoważniona przez niego 

ewodniczący zebrania. 

§ 16. 1. Liczbę mieszkańców sołectwa upra-
wnionych do głosowania określa Burmistrz na 
podstawie spisu sporządzonego w Urzędzie 
Miejskim.

2. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, 
datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wyborcy. 

§ 17. 1. Zebranie Wiejskie jest upoważnione do 
przeprowadzania wyborów oraz podejmowania 
uchwał w obecności co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania osób. 

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 
quorum następne zebranie odbywa się po upływie 
30 min., bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu. 

§ 18. 1. Wybory lub odwołanie przeprowadza 
isja skrutacyjna w składzie co najmniej  

3 - osobowym, wybrana spośród obecnych na 
zebraniu osób posiadających prawo wybierania 
sołtysa i członków rady sołeckiej.   

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być 
osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady 
sołeckiej. 

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, 
wstępny, zstępny, ro

ej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa 
lub członka rady sołeckiej, jak również osoba 
pozostająca z kandydatem w stosunku 
przysposobienia. 

4. Wybór członków komisji odbywa się w 
głosowaniu jawnym. 

5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy
zyskali kolejno najwięk
rzewodniczącym komisji zo
zyskał naj
zby głosów, wybrany zostaje kandydat 

ajstarszy wiekiem. 

ń komisji skrutacyjnej nal

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

głosowania; 

3) ustalenie wyników wyborów; 

4) sporządzenie protokółu z przeprowadzonych 
wyborów. 

2. Protokół podpisują członkowie komisji oraz 
jej przewodniczący oraz przewodniczący zebrania  
i podaje go bezzwłocznie do publicznej 
wiadomości.  

iejskiego. 

§ 20. 1. Wybory odbywają się przy 
nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników 
zebran

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić 
zgłoszenie i głosowanie dla dokonania 

łtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się 
ybory członków rady sołeckiej.  

łtysa i członków Rady Sołecki
okonuje się w głosowaniu tajnym. 

§ 21. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy 
ctwa głosują karta
trzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. 

2. Karty do głosowania dostarcza Burmistrz lub
ważniony pracownik Urzędu Miejskiego, który 

wydaje odpowiednią liczbę kart do głosowania 
według listy obecności na Zebraniu Wiejski

3. Odbiór karty kwituje się podpisem w spisie 
wyborców. 

4. Na karcie do głosowania na Sołtysa, 
członków Rady Sołeckiej głosujący wpisuje imię i 
nazwisko wybranego prze

łeckiej. 

5. Za wybrane uważa się osoby, które otrzy-
mały największą liczbę głosów. W przypadku 
równej liczby głosów przeprowadza się pono

ędzy kandydatami, którzy 
otrzymali taką samą liczbę głosów. 

6. Nieważne są głosy

 całkowicie przedartych; 
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2) innych niż ustalone w ust. 1; 

3) na których wpisano więcej niż 1 nazwisko 
przy wyborze sołtysa a przy wyborze rady 

 więcej niż 6 nazwisk kandydatów. 

niczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady 
Soł

 
Wie

obowiązków, naruszają 
postanowienia statutu i uchwa
d
ś

2
przez co najmniej 30% osób uprawnionych do 
g
podd
w terminie do 30 dni od ostatniego zebrania.  

ysa 
bąd

rawie 
odwo

2. Wybory dl ia składu Rady 
Sołeckie
Sołeckiej 
Wie

ę do Rady 
Mie

ższej 
ses

ą ostateczne. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz 
warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 26. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim 
ają wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa 

osiadający czynne prawo wyborcze. 

§

2) z lub Rada Miejska z własnej 

wca 
pro

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i 
przewodniczy jego obradom, a w razie jego 
nieobecnośc ołeckiej lub 
Zeb

wiejskie na 
pod go przez 
p

ub innej osoby 
prowadz
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku 
pow

ej lub do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej o udzielenie pomocy. 

 osobę do stałego 
kontaktu z so

ą głosów, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od 
„przeciw”, głosów wstrzymu
się pod uwagę. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.  

3. Uchwały podpisuje Sołtys a w przypadku 
jego nieobecności prowadzący zebranie i ogłasza 
je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Obrady zebrania są protokołowane. 

sołeckiej

§ 22. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej 
Rady Sołeckiej zwołuje i prowadzi Sołtys. Na 
pierwszym posiedzeniu dokonuje się wyboru 
Przewod

eckiej. 

§ 23. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem

jskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie 
odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują swych 

ł zebrania lub 
opuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii 
rodowiska. 

. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony 

łosowania lub przez Burmistrza powinien być 
any pod głosowanie na zebraniu, zwołanym 

3. Zebranie wiejskie w celu odwołania Sołt
ź członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. 

4. Przed zarządzeniem głosowania w sp
łania z zajmowanych funkcji należy 

wysłuchać zainteresowanych, chyba że się nie 
stawią bez uzasadnionych przyczyn.  

§ 24. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia 
sołtysa Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie dla 
wyboru nowego Sołtysa. 

a uzupełnien
j lub wybrania nowego składu całej Rady 

przeprowadza samodzielnie Zebranie 
jskie zwołane przez sołtysa na zasadach 

wyrażonych w rozdziale IV statutu. 

§ 25. 1. Protesty wyborcze wnosi si
jskiej w terminie 7 dni od dnia wyborów. 

2. Protesty bada Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej i przedkłada swoją opinię na najbli

ji Rady Miejskiej, która rozstrzyga zasadność 
bądź bezzasadność protestu. 

3. W przypadku uwzględnienia protestu Rada 
Miejska zarządza nowe wybory. 

4. Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w 
powyższych sprawach s

Rozdział V. 

m
p

 27. Zebranie wiejskie zwołuje: 

1) Sołtys; 

Burmistr
inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w 
zebraniu; 

3) na wniosek Przewodniczącego Rady Sołeckiej 
– Burmistrz. 

§ 28. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę 
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz  
w roku. 

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys 
podaje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie 
na tablicy ogłoszeń lub w inny sposób przyjęty  
w sołectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 
mieszkańców, winno odbyć się w terminie 7 dni 
od złożenia wniosku, chyba, że wnioskoda

ponuje termin późniejszy.  

§ 29. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni 
zgodnie z wymogami niniejszego statutu. 

i Przewodniczący Rady S
ranie Wiejskie ustala inną osobę spośród 

obecnych wybraną w głosowaniu jawnym. 

3. Porządek obrad ustala zebranie 
stawie projektu przedłożone

rowadzącego zebranie. 

4. Obowiązkiem Sołtysa l
ącej zebranie jest zapewnienie referentów 

stania trudności sołtys winien zwrócić się do 
Burmistrza Kargow

§ 30. W celu udzielenia Sołtysowi stałej 
pomocy Burmistrz wyznacza

łectwem i zapewnia pomoc 
techniczną w przygotowaniu materiałów i w 
organizacji zebrań. 

§ 31. 1. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego 
zapadają zwykłą większości

liczby głosów 
jących się nie bierze 
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5. Uchwały i wnioski podejmowane przez Ze-
branie Wiejskie nie mogą naruszać uprawnień 
innych podmiotów do podejmowania decyzji lub 
uchwał . 

6. Oryginał protokółu wraz z listą obecności 
własnoręcznie podpisaną przez głosujących i 
biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i 
wnioski oraz opinie sołtys przekazuje Burmistrzowi 
Kargowej najpóźniej do 7 dni od daty odbycia 
zebrania. Burmistrz zapewnia ich realizację, jeżeli 
są podjęte w trybie określonym nin. statutem, 
spełniają wszelkie wymogi formalnoprawne i są 
zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie 
załatwienia uchwał, wniosków Burmistrz 
informuje sołtysa pisemnie w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania dokumentacji z Zebrania 
Wiejskiego. 

7. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub 
wniosków Zebrania Wiejskiego, a także braku 
odpowiedzi w ustalonym terminie - samorząd 
mieszkańców sołectwa może wnieść sprzeciw do 
Rady Miejskiej gdy uzna, że istniejący stan lub 
podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy 
mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis 
sprawy i konkretne zarzuty i być podjęty w 
obecności co najmniej 30% mieszkańców sołectwa 
uprawnionych do głosowania. 

8. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń 
dotyczących terminów dostarczenia dokumentacji  
z Zebrania Wiejskiego Burmistrz powiadamia  
o powyższym Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

9. Przewodniczący Rady Miejskiej podejmuje 
interwencję dotyczącą ust. 7. 

§ 32. 1. Uchwały Zebrania powinny zawierać: 

a) tytuł, datę oraz numer, 

b) treść, 

c) określenie organu, któremu powierzono 
wykonanie uchwały, 

d) podpis osoby prowadzącej zebraniu,  

e) ewentualnie inne niezbędne elementy. 

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego numeruje się 
od początku kadencji w kolejności ich podjęcia 
cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich 
podjęcia. Nową numerację zaczyna się z 
początkiem każdej kadencji. 

§ 33. Osoby biorące udział w Zebraniu 
podpisują listę obecności. Lista obecności zawiera 
datę  
i miejsce zebrania, liczbę porządkową, imię i 
nazwisko oraz określenie stanowiska lub funkcji. 

Rozdział VI. 

Mienie sołectwa i jego gospodarka finansowa 

§ 34. 1. Sołectwo administruje mieniem 
komunalnym położon
z tego mienia w 
mieszkańców. 

2. Sołectwo dysponuje mieniem w ramach 
zwykłego zarządu, do którego należy min: 

1) załatwianie bieżących spraw związanych  
z eksploatacją mienia; 

2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym; 

3) wynajmowanie i wydzierżawianie mienia na
imprezy okazjonalne. 

3. Do czynności przekraczających zwykły
zarząd wymagana jest zgoda Burmistrza 
Kargowej. 

§ 35. 1. Inwentaryzacji mienia sołeckiego
dokonuje się w księgach inwentarzowych 
znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Kargowej

2. Czynności inwentaryzacyjne przeprowadza 
się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

§ 36. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę
finansową zgodnie z planem finansowo 
rzeczowym  
w ramach budżetu gminy. 

2. Sołectwo gospodaruje środkam
wydzielonymi do ich dyspozycji z budżetu gminy
oraz dochodami określonymi w § 37, 
przeznaczając je na realizację zadań określonych w
§ 38 statutu.  

3. Plan finansowo – rzeczowy sołtys przekazuje
Burmistrzowi do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy.  

§ 37. 1. Dochodami Sołectwa mogą być: 

1) dobrowolne wpłaty ludności; 

2) środki pochodzące z darowizn na rzecz 
sołectwa; 

3) inne. 

2. Dochody określone w ust. 1 wpływają do
budżetu gminy i przeznaczone się je na dane 
sołectwo. 

3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa
zapewnia Burmistrz w Urzędzie Miejskim w Ka-
rgowej w ramach wykonywania budżetu gminy. 

§ 38. Środki budżetowe, o których mowa w 
niniejszym statucie mogą być wydatkowane 
w szczególności na: 

1) utrzymanie boisk sportowych, placów zabaw; 

2) prowadzenie świetlic, działalności o 
charakterze kulturalno – oświatowym lub 
charytatywnym; 

ym na jego terenie i korzysta  
celach służących ogółu 
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3) imprezy kulturalne, akcje społeczne oraz inn
przedsięwzięcia istotne dla poprawy warun-
ków życia mieszkańców; 

4) utrzymania porządku na teren

§ 39. 1. Gospodarka finansowa 
podlega rocznej ocenie przez Zebranie 

2. 
ołectwa odpowiada So

 

§ 40. 1. Nadzór nad działalnością organów 
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium 
zgodności z p

tawie kryteriów 
cel

ią organów sołectwa jest Rada Miejska 
i B

- 

ywanie sprawozdań z działalności 

h informacji i danych 
dot a 
jak równie
o

6. Burmistrz powinien ustosunkować się do 
ł i opinii organów sołectwa, udzielając od-

ągu 14 dni, a w razie negatywnego 
stawić je wraz z uzasadnieniem. 

Miejska lub Burmistrz jeżeli uznają 
łectwa za wykraczające poza zakres 

ne z 

8. Uchwały o łectwa sprzeczne  
z prawem ne. 

 niniejszego statutu następują  
w

2

2) y Rady Miejskiej; 

3)

ę 
Bur

Kar  
ectw. 

 

wództwa Lubuskiego i podlega 
podaniu do pu iadomości przez 
wywieszenie na tab eń sołectw. 

Rady 
nryka Kamińczak

 
 
 

 
 
 
 

e 
uchwa

ie sołectwa. 
ed

sołectwa 
Wiejskie. 

7. Rada 
uchwały so

Za prawidłową gospodarkę finansową 
łtys i Rada Sołecka. 

przekazanych im kompetencji i sprzecz
prawem, powinien wstrzymać ich realizację.  s

3. Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansową 
sołectwa sprawuje Burmistrz Kargowej za 
pośrednictwem Skarbnika Gminy. 

Rozdział VII. 

Nadzór nad działalnością sołectwa

rawem.  

2. Kontrola działalności organów sołectwa 
sprawowana jest ponadto na pods

owości, rzetelności i gospodarności. 

3. Organem kontroli i nadzoru nad 
działalnośc

urmistrz Kargowej a w sprawach finansowych 
Skarbnik Gminy. 

4. Do podstawowych środków nadzoru należą 
w szczególności: 

dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji 
Rady Miejskiej, 

- przeprowadzanie oględzin sołectwa, 

- rozpatr
sołectwa. 

5. Rada Miejska oraz Burmistrz mają prawo 
żądania niezbędnyc

yczących organizacji i funkcjonowania sołectw
ż mogą uczestniczyć w posiedzeniach 

rganów sołectwa. 

powiedzi w ci
stanowiska prz

rganów so
 i niniejszym statutem są nieważ

9. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał 
zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i 
przekazuje je do rozpoznania Radzie Miejskiej, 
która orzeka o nieważności uchwał w całości lub w 
części. 

Rozdział VIII. 

Postanowienia końcowe 

§ 41. 1. Zmiany
 trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

. Zmiany mogą być dokonywane: 

1) na wniosek Zebrania Wiejskiego; 

z inicjatyw

 na wniosek Burmistrza. 

§ 42. Wykonanie uchwały powierza si
mistrzowi Kargowej. 

§ 43. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w 
gowej Nr IX/58/95 z dnia 25 listopada 1995r. 

w sprawie statutów soł

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Woje

blicznej w
licach ogłosz

Przewodniczący 
He

 
 

Załącznik  
do uchwały Nr XXVII/163/05 

Rady Miejskiej w Kargowej 
z dnia 29 listopada 2005r. 
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UCHWAŁA NR II/164/05
KARGOWEJ  

w sprawie uchwalenia Statut romierz położonego w Gminie Kargowa 
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N
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
g
z
mies  się: 

. 

§
sam ctwa. 

nostką 
pom

mi sołectwami tworzą wspólnotę 
samorządową Gmin

st 
na ar 
207,347ha. Po zar Sołectwa 
prz

ęci: 

- 

- 

ych, 
opi

nów zagospodarowania przestrzennego 

2)

 
iejsca zamieszkania. 

owadzenie gospodarki finansowej w ra-
ma

Organami sołectwa są: 

1)

, która jest organem opiniodawczo - 
dor

jskie może powoływać stałe lub 
dor

 

dy Sołeckiej 
obowi
o

anów sołectwa 
s
postanowieniami niniejszego statutu. 

zajmowanie stanowiska, wyrażanie opinii  

- 

a podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 

minnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
m.) po przeprowadzeniu konsultacji z 

zkańcami sołectwa, uchwala

Statut Sołectwa Nowy Jaromierz

Rozdział I

Postanowienia ogólne 

 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi 
orząd mieszkańców sołe

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa 
brzmi: Sołectwo Nowy Jaromierz zwane dalej 
„sołectwem”. 

§ 2. Sołectwo Nowy Jaromierz jest jed
ocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie  

z inny
y Kargowa. 

§ 3. Sołectwo Nowy Jaromierz położone je
terenie Gminy Kargowa i obejmuje obsz

łożenie i obs
edstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do 

niniejszego statutu. 

§ 4. Działalność społeczno - gospodarcza 
sołectwa prowadzona jest w ramach osobowości 
prawnej Gminy Kargowa. 

§ 5. Sołectwo używa następujących piecz

1) nagłówkowej „Gmina Kargowa Sołectwo 
Nowy Jaromierz”; 

2) imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa Nowy 
Jaromierz”. 

§ 6. Samorząd Mieszkańców Sołectwa Nowy 
Jaromierz działa na podstawie przepisów 
niniejszego statutu a także:  

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  
z poz. zm.), 

uchwały Nr IV/12/03 Rady Miejskiej w 
Kargowej z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie 
Statutu Gminy Kargowa. 

 

 

Rozdział II. 

Ogólne kompetencje sołectwa 

§ 7. 1. Podejmowanie działań w zakresie spraw 
socjalno - bytowych, kulturalno - oświatow

eki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, estetyki 
wsi, utrzymania wiejskich obiektów urządzeń 
komunalnych i infrastruktury technicznej. 

2. Wyrażanie opinii we wszystkich istotnych 
dla interesów mieszkańców sołectwa sprawach,  
a w szczególności: 

1) pla
dotyczących obszarów położonych na terenie 
sołectwa; 

 przepisów prawa miejscowego dotyczących 
sołectwa. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców 
i wspólnych prac na rzecz m

4. Wykonywanie zwykłego zarządu nad 
administrowanym mieniem komunalnym. 

5. Pr
ch budżetu gminy. 

6. Występowanie do organów gminy o 
rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 
możliwość sołectwa. 

Rozdział III. 

Organy sołectwa i zakres ich działania 

§ 8. 1. 

 Zebranie Wiejskie – organ stanowiący, 
uchwałodawczy; 

2) Sołtys – organ wykonawczy. 

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada 
Sołecka

adczym. 

3. Zebranie wie
aźne komisje - określając cel i zakres ich 

działania. 

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 
4 lata i odpowiada kadencji Rady Miejskiej. 

 

 

5. Do czasu wyboru Sołtysa i Ra
ązki tych organów wykonują dotychczasowe 

rgany. 

6. Nadzór nad działalnością org
prawują organy gminy, zgodnie z 

§ 9. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego 
należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców 
Sołectwa, a w szczególności:  

- 
i występowanie z wnioskami w sprawach 
istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, 

wybór, odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy 
Sołtysa i Rady Sołeckiej, 
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- 

ania mieniem 

- 

ieki 

ńców będących w trudnej sytuacji 

 z wyborcami, 

- określonych 

 przedsięwzięć 
s twa nawiązuje 
w
sąsie

§ ania 
Wie

wanie Zebrań Wiejskich; 

2)

5)

cych 

 

8)

ymi, które gmina 

lnie obowiązujących 

ania 

 opłat zgodnie z 

12

3. Wykonując swoje obowiązki sołtys 
współpracuje z rad oże zwoływać jej 
p

§ dy 
Mie

 sprawach 
dot

owi przysługuje dieta na zasadach 
okreś

§  
w w

pracowanie projektów uchwał itp., 

ała z Sołtysem w prowadzeniu spraw 

j wybierają spośród 

yznania 

ustalanie kierunków działania dla Sołtysa  
i Rady Sołeckiej, 

- wyrażanie opinii i podejmowanie uchwał  
w sprawach rozporządz
komunalnym oddanym sołectwu w zarząd i 
do korzystania, 

kształtowanie zasad współżycia społecznego, 

- organizowanie wspólnych prac na rzecz 
miejsca zamieszkania, 

- podejmowanie działań mających na celu 
poprawę stanu sanitarnego wsi, ochrony 
środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, 
oraz zapewnienie odpowiedniej op
społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla 
mieszka
życiowej bądź mieszkańców 
niepełnosprawnych, 

- współpraca z radnymi z terenu sołectwa  
w zakresie organizacji spotkań
dyżurów oraz kierowania do nich wniosków 
dotyczących sołectwa, 

- uchwalanie rocznego planu finansowo - 
rzeczowego i przekazanie niezwłocznie 
Skarbnikowi Gminy, 

stanowienie w innych sprawach 
odrębnymi przepisami. 

2. Dla realizacji wspólnych
amorząd mieszkańców sołec
spółpracę z samorządami mieszkańców 

dnich sołectw. 

 10. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebr
jskiego.  

2. Do obowiązków Sołtysa należy w 
szczególności: 

1) zwoły

 działanie stosownie do wskazań Zebrania 
Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza; 

3) wykorzystanie aktywności mieszkańców 
sołectwa służącej poprawie gospodarki i 
warunków życia w sołectwie; 

4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz; 

 uczestniczenie w naradach i szkoleniach 
sołtysów; 

6) współdziałanie z organami gminy w realizacji 
zadań i uchwał organów gminy, zebrania 
wiejskiego i rady sołeckiej dotyczą
sołectwa, a także umożliwienie zapoznania z 
uch-wałami jak najszerszego kręgu
mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń; 

7) pełnienie funkcji męża zaufania w miejsco-
wym środowisku; 

 prowadzenie zarządu, administracji, 
gospodarki tymi składnikami mienia i 
środkami finansow
przekazała sołectwu do korzystania; 

9) występowanie z wnioskami dotyczącymi 
potrzeb sołectwa i jego mieszkańców; 

10) wykonywanie innych zadań należących do 
Sołtysa z mocy ogó
przepisów m.in. w zakresie obronności i 
ochrony przeciwpożarowej, zapobieg
klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków; 

11) dokonywanie poboru inkasa niektórych 
lokalnych podatków i
odrębnymi uchwałami Rady podjętymi w 
oparciu o przepisy szczególne; 

) przekazywanie uchwał i opinii Zebrania 
Wiejskiego Burmistrzowi. 

ą sołecką i m
osiedzenia. 

 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Ra
jskiej. 

2. Na sesjach Rady Miejskiej Sołtysowi 
przysługuje prawo występowania w

yczących sołectwa jak i gminy. 

3. Sołtys
lonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.  

 12. 1. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa 
ykonywaniu jego zadań, a w szczególności: 

1) w przygotowywaniu Zebrania Wiejskiego  
w tym: 

a) przygotowanie porządku obrad Zebrania 
Wiejskiego, 

b) o

c) powiadamiania mieszkańców sołectwa  
o zebraniu; 

2) współdzi
sołectwa; 

3) inicjuje działania społecznie użyteczne dla 
sołectwa i jego mieszkańców; 

4) członkowie Rady Sołeckie
swego grona przewodniczącego Rady oraz  
Z-cę Przewodniczącego; 

5) podejmuje inicjatywy dotyczące prz
finansowych środków na cele rozwoju 
gospodarczego sołectwa. 
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2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie 
mniej niż raz na kwartał. Obrady prowadzi jej 
prz

cym Rady Sołeckiej może być 
Soł

soł

i na 
sta

2) ubezw

rednie i odbywają 
się  tajnym 
spo

 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady. 

upo

bywa się po upływie 
30 a 
zeb

ołanie przeprowadza 
k rutacyjna w składzie co najmniej  
3 - osobowym, wybrana spo
z
sołty  sołeckiej.   

oże być 
o  rady 
sołecki

 

y sołeckiej, jak również osoba 
pozostaj

5. Członkami ko  kandydaci, którzy 
uzyskali kolejno 
pr y 
uzy

9. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

3) orów; 

ch 

2 złonkowie komisji oraz 
jej przewodnicz   

łoszonych 
bez

ci należy przeprowadzić 
zgło

ej 
dok

rtami do głosowania 
pa

ewodniczący. 

3. Rada Sołecka składa się z 3 - 6 osób. 

4. Przewodniczą
tys. 

Rozdział IV. 

Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej 

§ 13.1. Czynne prawo wyborcze organów 
ectwa posiadają stali mieszkańcy sołectwa, 

upra-wnieni do głosowania, w tym również osoby 
przebywające w sołectwie z zamiarem stałego 
pobytu, nawet jeśli nie są tam zameldowan

łe. 

2. Nie mają prawa wybierania osoby: 

1) pozbawione praw publicznych 
prawomocnym orzeczeniem właściwych 
organów; 

łasnowolnione prawomocnym 
orzeczeniem sądowym. 

§ 14. Wybory sołtysa i członków rady sołeckiej 
są powszechne, równe, bezpoś

 na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu
śród nieograniczonej liczby kandydatów. 

§ 15. 1. Wybory sołtysa i rady sołeckiej po 
upływie kadencji zarządza Rada Miejska w 
terminie 3

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być 
dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
odbywa się w terminie nie późniejszym niż 6 
miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej. 

3. Uchwały Rady Miejskiej o zarządzeniu 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do 
wiadomości mieszkańców sołectwa. 

4. Zebranie Wiejskie na którym dokona się 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej zwołuje Burmistrz 
określając miejsce, godzinę i dzień zebrania.  

5. Zebranie prowadzi Burmistrz lub 
ważniona przez niego osoba, jako 

przewodniczący zebrania. 

§ 16. 1. Liczbę mieszkańców sołectwa upra-
wnionych do głosowania określa Burmistrz na 
podstawie spisu sporządzonego w Urzędzie 
Miejskim.  

2. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, 
datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wyborcy. 

§ 17. 1. Zebranie Wiejskie jest upoważnione do 
przeprowadzania wyborów oraz podejmowania 
uchwał w obecności co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania osób. o

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 
quorum następne zebranie od

min., bez względu na liczbę obecnych n
raniu. 

§ 18. 1. Wybory lub odw
omisja sk

śród obecnych na 
ebraniu osób posiadających prawo wybierania 

sa i członków rady

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie m
soba kandydująca na sołtysa lub członka

ej. 

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty 
w tej samej linii lub stopniu kandydata na sołtysa 
lub członka rad

ąca z kandydatem w stosunku 
przysposobienia. 

4. Wybór członków komisji odbywa się w 
głosowaniu jawnym. 

misji zostają
największą liczbę głosów 

zewodniczącym komisji zostaje kandydat, któr
skał największą liczbę głosów. W razie równej 

liczby głosów, wybrany zostaje kandydat 
najstarszy wiekiem. 

§ 1

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

2) przeprowadzenie głosowania; 

ustalenie wyników wyb

4) sporządzenie protokółu z przeprowadzony
wyborów. 

. Protokół podpisują c
ący oraz przewodniczący zebrania

i podaje go bezzwłocznie do publicznej 
wiadomości.  

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów 
stanowi załącznik do protokołu Zebrania 
Wiejskiego. 

§ 20. 1. Wybory odbywają się przy 
nieograniczonej liczbie kandydatów zg

pośrednio przez uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. W pierwszej kolejnoś
szenie i głosowanie dla dokonania wyboru 

Sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza się 
wybory członków rady sołeckiej.  

3. Wybór sołtysa i członków rady sołecki
onuje się w głosowaniu tajnym. 

§ 21. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy 
sołectwa głosują ka

trzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. 
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2. Karty do głosowania dostarcza Burmistrz lub 
u
w
wed ty obecności na Zebraniu Wiejskim. 

r karty kwituje się podpisem w spisie 
wy

 rady sołeckiej głosujący wpisuje imię i 
naz

-
ma

dzy kandydatami, którzy 
otrzymali tak

1) 

2) innych niż ustalone w ust. 1; 

isk kandydatów. 

nej 
Rad

boru 
Przewodnicz

 kadencji, jeżeli nie 
wykonują swyc ków, naruszają 
postanowienia statutu i uchwa
dopuśc  opinii 
śro

% osób uprawnionych do 
gło

zajmowanych funkcji należy 
wy

§
sołtysa Burmistrz zwo
wyboru nowego So

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady 
ołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
ołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie 
iejskie zwołane przez Sołtysa na zasadach 
yrażonych w rozdziale IV statutu. 

§ Rady 
M j

2. Protesty bada Komisja Rewizyjna Rady 
Mie

owe wybory. 

a

ołectwa 
pos

1)

zebraniu; 

3) na wniosek Przewodnicz łeckiej 
– Burmi

 niż raz  
w r

iego Sołtys 
p  ogłoszenie 
n sposób przyjęty  
w so

ku, chyba, że wnioskodawca 
pro

 nim powiadomieni 
zgo

inną osobę spośród 
obecnych wybraną w głosow

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłożonego przez 
prowadzącego zebranie. 

4. Obowiązkiem Sołtysa lub innej osoby pro-
wadzącej zebranie jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku 
powstania trudności Sołtys winien zwrócić się do 

poważniony pracownik Urzędu Miejskiego, który 
ydaje odpowiednią liczbę kart do głosowania 
ług lis

3. Odbió
borców. 

4. Na karcie do głosowania na sołtysa, 
członków

wisko wybranego przez siebie kandydata na 
sołtysa lub kandydatów do rady sołeckiej. 

5. Za wybrane uważa się osoby, które otrzy
ły największą liczbę głosów. W przypadku 

równej liczby głosów przeprowadza się ponownie 
głosowanie pomię

Z

ą samą liczbę głosów. 

6. Nieważne są głosy na kartkach: 

całkowicie przedartych; 

3) na których wpisano więcej niż 1 nazwisko 
przy wyborze sołtysa a przy wyborze rady 
sołeckiej więcej niż 6 nazw

§ 22. Pierwsze posiedzenie nowo wybra
y Sołeckiej zwołuje i prowadzi Sołtys. Na 

pierwszym posiedzeniu dokonuje się wy
ącego i Z-cy Przewodniczącego Rady 

Sołeckiej. 

§ 23. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie 
odwołani przed upływem

h obowiąz
ł zebrania lub 

ili się czynu dyskwalifikującego ich w
dowiska. 

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony 
przez co najmniej 30

sowania lub przez Burmistrza powinien być 
poddany pod głosowanie na zebraniu, zwołanym 
w terminie do 30 dni od ostatniego zebrania.  

3. Zebranie wiejskie w celu odwołania Sołtysa 
bądź członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. 

4. Przed zarządzeniem głosowania w sprawie 
odwołania z 

słuchać zainteresowanych, chyba że się nie 
stawią bez uzasadnionych przyczyn.  

 24. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia 
łuje Zebranie Wiejskie dla 

łtysa. 

S
S
W
w

 25. 1. Protesty wyborcze wnosi się do 
ie skiej w terminie 7 dni od dnia wyborów. 

jskiej i przedkłada swoją opinię na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej, która rozstrzyga zasadność 
bądź bezzasadność protestu. 

3. W przypadku uwzględnienia protestu Rada 
Miejska zarządza n

4. Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w 
powyższych sprawach są ostateczne. 

Rozdział V. 

sady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz 
warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 26. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim 
mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy s

iadający czynne prawo wyborcze. 

§ 27. Zebranie wiejskie zwołuje: 

 Sołtys; 

2) Burmistrz lub Rada Miejska z własnej 
inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w 

ącego Rady So
strz. 

§ 28. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę 
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej

oku. 

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejsk
odaje do wiadomości publicznej przez
a tablicy ogłoszeń lub w inny 

łectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 
mieszkańców, winno odbyć się w terminie 7 dni 
od złożenia wnios

ponuje termin późniejszy.  

§ 29. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy 
mieszkańcy sołectwa zostali o

dnie z wymogami niniejszego statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i 
przewodniczy jego obradom, a w razie jego 
nieobecności Przewodniczący Rady Sołeckiej lub 
Zebranie Wiejskie ustala 

aniu jawnym. 
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Burmistrza Kargowej lub do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej o udzielenie pomocy. 

§ 30. W celu udzielenia sołtysowi stałej 
pomocy Burmistrz wyznacza osobę do stałego 
kontaktu z sołectwem i zapewnia pomoc 
techniczną w przygotowaniu materiałów i w 
organizacji zebrań. 

§ 31. 1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego 
zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”, głosów wstrzymujących się nie bierze 
się pod uwagę. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.  

3. Uchwały podpisuje Sołtys a w przypadku 
jego nieobecności prowadzący zebranie i ogłasza 
je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Obrady zebrania są protokołowane. 

5. Uchwały i wnioski podejmowane przez 
Zebranie Wiejskie nie mogą naruszać uprawnień 
innych podmiotów do podejmowania decyzji lub 
uchwał . 

6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności 
własnoręcznie podpisaną przez głosujących i 
biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i 
wnioski oraz opinie sołtys przekazuje Burmistrzowi 
Kargowej najpóźniej do 7 dni od daty odbycia 
zebrania. Burmistrz zapewnia ich realizację, jeżeli 
są podjęte w trybie określonym nin. statutem, 
spełniają wszelkie wymogi formalnoprawne i są 
zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie 
załatwienia uchwał, wniosków Burmistrz 
informuje sołtysa pisemnie w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania dokumentacji z Zebrania 
Wiejskiego. 

7. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub 
wniosków Zebrania Wiejskiego, a także braku 
odpowiedzi w ustalonym terminie - samorząd 
mieszkańców sołectwa może wnieść sprzeciw do 
Rady Miejskiej gdy uzna, że istniejący stan lub 
podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy 
mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis 
sprawy i konkretne zarzuty i być podjęty w 
obecności co najmniej 30% mieszkańców sołectwa 
uprawnionych do głosowania. 

8. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń 
dotyczących terminów dostarczenia dokumentacji  
z Zebrania Wiejskiego Burmistrz powiadamia  
o powyższym Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

9. Przewodniczący Rady Miejskiej podejmuje 
interwencję dotyczącą ust. 7. 

§ 32. 1. Uchwały Zebrania powinny zawierać: 

a) tytuł, datę oraz numer, 

b) treść, 

c) określenie organu, któremu powierzono 
wykonanie uchw

d) podpis osoby prow

e) ewentualnie inne niezbędne elementy. 

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego numeruje się
od początku kadencji w kolejności ich podjęcia
cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich 
podjęcia. Nową numerację zaczyna się z 
początkiem każdej kadencji. 

§ 33. Osoby biorące udział w Zebraniu 
podpisują listę obecności. Lista obecności zawiera
datę  
i miejsce zebrania, liczbę porządkową, imię i 
nazwisko oraz określenie stanowiska lub funkcji. 

Rozdział VI. 

Mienie sołectwa i jego gospodarka finansowa 

§ 34. 1. Sołectwo administruje mieniem 
komunalnym położonym na jego terenie i korzysta
z tego mienia w celach służących ogółu
mieszkańców. 

2. Sołectwo dysponuje mieniem w ramach 
zwykłego zarządu, do którego należy min: 

1) załatwianie bieżących spraw związanych  
z eksploatacją mienia; 

2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym; 

3) wynajmowanie i wydzierżawianie mienia na 
imprezy okazjonalne. 

3. Do czynności przekraczających zwykły
zarząd wymagana jest zgoda Burmistrza 
Kargowej. 

§ 35. 1. Inwentaryzacji mienia sołeckiego
dokonuje się w księgach inwentarzowych 
znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

2. Czynności inwentaryzacyjne przeprowadza 
się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

§ 36. 1.Sołectwo prowadzi gospodarkę
finansową zgodnie z planem finansowo - 
rzeczowym  
w ramach budżetu gminy. 

2. Sołectwo gospodaruje środkam
wydzielonymi do ich dyspozycji z budżetu gminy
oraz dochodami określonymi w § 37, 
przeznaczając je na realizację zadań określonych w
§ 38 statutu.  

3. Plan finansowo – rzeczowy sołtys przekazuje
Burmistrzowi do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok budżetowy.  

§ 37. 1.Dochodami Sołectwa mogą być: 

1) dobrowolne wpłaty ludności; 

ały, 

adzącej zebraniu,  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

i 
, 

 

 



Dziennik Urzędowy                                                      - 1448 -                                                              poz. 477 
 Województwa Lubuskiego Nr 20 

2) środki pochodzące z darowizn na rzecz sołe
twa; 

3) inne. 

2. Dochody określone w ust. 
budżetu gminy i przeznaczone się je na dane 
sołectwo. 

3. Ob
apewnia

wych, placów zabaw; 

2) prowa lności o 
charakterze kulturalno - oświatowym lub 
charytatywnym; 

3) 

; 

. 1. Gospodarka finansowa sołectwa 
podlega rocznej ocenie przez Zebranie Wiejskie. 

ad gospodarką finansową 
soł

 nad działalnością sołectwa 

 

a 
s
c

d
i Burmistrz Kargowej a w sprawach finansowych 
Ska

 

rozpatrywanie sprawozdań z działalności 
sołectwa. 

iejska oraz Burmistrz mają prawo 
ych informacji i danych dotyczą-

funkcjonowania sołectwa jak 
gą uczestniczyć w posiedzeniach or-
twa. 

 się do 
uchwał i opinii organów sołectwa, udzielając 
odpowiedzi w ciągu 14 dni, a w razie 
negatywnego stanowiska przedstawić je wraz z 
uzasadnieniem. 

7. Ra li uznają 
uch

 
ażne. 

rozpoznania Radzie Miejskiej, 
k
cz

Rozdział VIII. 

2) 

strza. 

§ 43. Traci moc uchwa
Kargowej Nr IX/58 5 listopada 1995r.  
w spr

ływie  
14 dni od 
U
podaniu do publicznej wiadomości przez 
w  sołectw. 

 
 
 
 
 

c- - 

1 wpływają do 
żądania niezbędn
cych organizacji i 

sługę gospodarki finansowej sołectwa 
 Burmistrz w Urzędzie Miejskim w Ka-

6. Burmistrz powinien ustosunkować
z
rgowej w ramach wykonywania budżetu gminy. 

§ 38. Środki budżetowe, o których mowa w 
niniejszym statucie mogą być wydatkowane  
w szczególności na: 

1) utrzymanie boisk sporto

dzenie świetlic, działa

imprezy kulturalne, akcje społeczne oraz inne 
przedsięwzięcia istotne dla poprawy 
warunków życia mieszkańców

4) utrzymania porządku na terenie sołectwa. 

§ 39

2. Za prawidłową gospodarkę finansową 
sołectwa odpowiada Sołtys i Rada Sołecka. 

3. Bieżącą kontrolę n
ectwa sprawuje Burmistrz Kargowej za 

pośrednictwem Skarbnika Gminy. 

Rozdział VII. 

Nadzór

§ 40. 1. Nadzór nad działalnością organów 
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium 
zgodności z prawem. 

2. Kontrola działalności organów sołectw
prawowana jest ponadto na podstawie kryteriów 
elowości, rzetelności i gospodarności. 

3. Organem kontroli i nadzoru nad 
ziałalnością organów sołectwa jest Rada Miejska 

rbnik Gminy. 

4. Do podstawowych środków nadzoru należą 
w szczególności:

- dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji 
Rady Miejskiej, 

- przeprowadzanie oględzin sołectwa, 

5. Rada M

również mo
ganów sołec

da Miejska lub Burmistrz jeże
wały sołectwa za wykraczające poza zakres 

przekazanych im kompetencji i sprzeczne z 
prawem, powinien wstrzymać ich realizację.  

8. Uchwały organów sołectwa sprzeczne 
z prawem i niniejszym statutem są niew

9. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał 
zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i 
przekazuje je do 
tóra orzeka o nieważności uchwał w całości lub w 
ęści. 

Postanowienia końcowe 

§ 41. 1. Zmiany niniejszego statutu następują  
w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

2. Zmiany mogą być dokonywane: 

1) na wniosek Zebrania Wiejskiego; 

z inicjatywy Rady Miejskiej; 

3) na wniosek Burmi

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Kargowej. 

ła Rady Miejskiej w 
/95 z dnia 2

awie statutów sołectw. 

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po up
dnia ogłoszenia w Dzienniku 

rzędowym Województwa Lubuskiego i podlega 

ywieszenie na tablicach ogłoszeń

Przewodniczący Rady 
Henryka Kamińczak



Dziennik Urzędowy                                                      - 1449 -                                                              poz. 477 
 Województwa Lubuskiego Nr 20 

Załącznik  
do uchwały Nr XXVII/164/05 

Rady Miejskiej w Kargowej 
005r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

z dnia 29 listopada 2
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461 
 
 

RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ  
 

 

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 
pkt 1 ustawy z dnia 8 1990r. o samorządzie 
gm

ectwa, uchwala się: 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ogół mieszka łectwa stanowi 
sam

2. Nazwa Samorz ńców Sołectwa 
brz

 
ę 

sam

teren szar 
4
p
ninie

2)

nin

142 poz. 1591  

 

. Podejmowanie działań w zakresie spraw 
soc

tkich istotnych 
dla

w zagospodarowania przestrzennego 

rganizowanie samopomocy mieszkańców  
i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 

nie zwykłego zarządu nad 
administrowanym mieniem komunalnym. 

 sołectwa. 

iałania 

 stanowiący, 

2) an wykonawczy. 

 

 

UCHWAŁA NR XXVII/165/05 

z dnia 29 listopada 2005r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa D

40 ust. 2 
marca 

ąbrówka położonego w Gminie Kargowa 

 

innym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z 
mieszkańcami soł

Statut Sołectwa Dąbrówka

Rozdział I. 

ńców so
orząd mieszkańców sołectwa. 

ądu Mieszka
mi: Sołectwo Dąbrówka zwane dalej 

„sołectwem”. 

§ 2. Sołectwo Dąbrówka jest jednostką 
pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie 
z innymi sołectwami tworzą wspólnot

orządową Gminy Kargowa. 

§ 3. Sołectwo Dąbrówka położone jest na 
ie Gminy Kargowa i obejmuje ob

74,7011ha. Położenie i obszar Sołectwa 
rzedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do 

jszego statutu. 

§ 4. Działalność społeczno - gospodarcza 
sołectwa prowadzona jest w ramach osobowości 
prawnej Gminy Kargowa. 

§ 5. Sołectwo używa następujących pieczęci: 

1) nagłówkowej „Gmina Kargowa Sołectwo 
Dąbrówka”; 

 imiennej Sołtysa „Sołtys Sołectwa 
Dąbrówka”. 

§ 6. Samorząd Mieszkańców Sołectwa 
Dąbrówka działa na podstawie przepisów 

iejszego statutu a także:  

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 
z poz. zm.), 

- uchwały Nr IV/12/03 Rady Miejskiej w 
Kargowej z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie 
Statutu Gminy Kargowa. 

 

Rozdział II. 

Ogólne kompetencje sołectwa 

§ 7. 1
jalno - bytowych, kulturalno - oświatowych, 

opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, estetyki 
wsi, utrzymania wiejskich obiektów urządzeń 
komunalnych i infrastruktury technicznej. 

2. Wyrażanie opinii we wszys
 interesów mieszkańców sołectwa sprawach,  

a w szczególności: 

1) planó
dotyczących obszarów położonych na terenie 
sołectwa; 

2) przepisów prawa miejscowego dotyczących 
sołectwa. 

3. O

4. Wykonywa

5. Prowadzenie gospodarki finansowej w ra-
mach budżetu gminy. 

6. Występowanie do organów gminy o 
rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 
możliwość

Rozdział III. 

Organy sołectwa i zakres ich dz

§ 8. 1. Organami sołectwa są: 

1) Zebranie Wiejskie – organ
uchwałodawczy; 

Sołtys – org

2. Działalność sołtysa wspomaga Rada 
Sołecka, która jest organem opiniodawczo - 
doradczym. 

3. Zebranie Wiejskie może powoływać stałe 
lub doraźne komisje - określając cel i zakres ich 
działania. 

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 
4 lata i odpowiada kadencji Rady Miejskiej. 
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5. Do czasu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej 
obowiązki tych organów wykonują dotychczasowe 
organy. 

6. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
spr

. 

- 

, 

 i Rady Sołeckiej, 

 

wanie uchwał  

ących na celu 
 wsi, ochrony 
iwpowodziowej, 

acji 

 

2)

wności mieszkańców 

adach i szkoleniach 

izacji 

wieszenie na tablicy 

w 

 administracji, 
gospodarki t ikami mienia i 

 

9)

leżących do 
owiązujących 
obronności i 

 przeciwpożarowej, zapobiegania 

11)

episy szczególne; 

ołtys bierze udział w sesjach Rady 
Miej

ny. 

Sołtysa  
w w

ądku obrad Zebrania 
Wiejskiego, 

awują organy gminy, zgodnie z 
postanowieniami niniejszego statutu

§ 9. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego 
należą wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców 
Sołectwa, a w szczególności:  

zajmowanie stanowiska, wyrażanie opinii  
i występowanie z wnioskami w sprawach 
istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, 

- wybór, odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej

- rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy 
Sołtysa

- ustalanie kierunków działania dla Sołtysa 
i Rady Sołeckiej, 

- wyrażanie opinii i podejmo
w sprawach rozporządzania mieniem 
komunalnym oddanym sołectwu w zarząd i 
do korzystania, 

- kształtowanie zasad współżycia społecznego, 

- organizowanie wspólnych prac na rzecz 
miejsca zamieszkania, 

- podejmowanie działań maj
poprawę stanu sanitarnego
środowiska, ochrony przec
oraz zapewnienie odpowiedniej opieki 
społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla 
mieszkańców będących w trudnej sytu
życiowej bądź mieszkańców 
niepełnosprawnych, 

- współpraca z radnymi z terenu sołectwa 
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, 
dyżurów oraz kierowania do nich wniosków 
dotyczących sołectwa, 

- uchwalanie rocznego planu finansowo - 
rzeczowego i przekazanie niezwłocznie 
Skarbnikowi Gminy, 

- stanowienie w innych sprawach określonych 
odrębnymi przepisami. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć 
samorząd mieszkańców sołectwa nawiązuje 
współpracę z samorządami mieszkańców 
sąsiednich sołectw. 

§ 10. 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania 
Wiejskiego.  

2. Do obowiązków Sołtysa należy w 
szczególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich; 

 działanie stosownie do wskazań Zebrania 
Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza; 

3) wykorzystanie akty
sołectwa służącej poprawie gospodarki i 
warunków życia w sołectwie; 

4) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz; 

5) uczestniczenie w nar
sołtysów; 

6) współdziałanie z organami gminy w real
zadań i uchwał organów gminy, Zebrania 
Wiejskiego i Rady Sołeckiej dotyczących 
sołectwa, a także umożliwienie zapoznania  
z uchwałami jak najszerszego kręgu 
mieszkańców poprzez wy
ogłoszeń; 

7) pełnienie funkcji męża zaufania 
miejscowym środowisku; 

8) prowadzenie zarządu,
ymi składn

środkami finansowymi, które gmina
przekazała sołectwu do korzystania; 

 występowanie z wnioskami dotyczącymi 
potrzeb sołectwa i jego mieszkańców; 

10) wykonywanie innych zadań na
Sołtysa z mocy ogólnie ob
przepisów m.in. w zakresie 
ochrony
klęskom żywiołowym oraz usuwanie ich 
skutków; 

 dokonywanie poboru inkasa niektórych 
lokalnych podatków i opłat zgodnie z 
odrębnymi uchwałami Rady podjętymi w 
oparciu o prz

12) przekazywanie uchwał i opinii Zebrania 
Wiejskiego Burmistrzowi. 

3. Wykonując swoje obowiązki sołtys 
współpracuje z Radą Sołecką i może zwoływać jej 
posiedzenia. 

§ 11. 1. S
skiej. 

2. Na sesjach Rady Miejskiej sołtysowi 
przysługuje prawo występowania w sprawach 
dotyczących sołectwa jak i gmi

3. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach 
określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.  

§ 12. 1. Rada Sołecka wspomaga 
ykonywaniu jego zadań, a w szczególności: 

1) w przygotowywaniu Zebrania Wiejskiego  
w tym: 

a) przygotowanie porz
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b) opracowanie projektów uchwał itp., 

c) powiadamiania mieszkańców sołectwa 
o zebraniu; 

 

ą spośród 
 

 

ni do głosowania, w tym również osoby 
prz

y 
Sołecki

 w terminie nie późniejszym 
niż 

-
b iej zwołuje Burmistrz 
o  dzień zebrania.  

branie prowadzi Burmistrz lub 
u
prze ia. 

a upra-
wnionych do trz na 
p zędzie 
Mie

nie Wiejskie jest upoważnione do 
przeprowadzania wyborów oraz podejmowania 

t. 1 
quorum następne zebranie odbywa się po upływie 
30 min., bez wzg bę obecnych na 
ze

iu osób posiadających prawo wybierania 
sołtysa i

oże być 
osoba kandyduj
S

3. Cz
w aty  
w
lu
pozostaj w stosunku 
prz

gło

 
łosów 

prz
zie równej 

licz

ji skrutacyjnej należy: 

1)

jej rania  
i do publicznej 
wiadomo

2) współdziała z sołtysem w prowadzeniu spraw 
sołectwa; 

3) inicjuje działania społecznie użyteczne dla 
sołectwa i jego mieszkańców; 

4) członkowie rady sołeckiej wybieraj
swego grona przewodniczącego Rady oraz 
Z-cę Przewodniczącego; 

5) podejmuje inicjatywy dotyczące przyznania
finansowych środków na cele rozwoju 
gospodarczego sołectwa. 

2. Posiedzenia rady sołeckiej odbywają się nie 
mniej niż raz na kwartał. Obrady prowadzi jej 
przewodniczący. 

3. Rada Sołecka składa się z 3 - 6 osób. 

4. Przewodniczącym Rady Sołeckiej może być 
Sołtys. 

Rozdział IV. 

Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej 

§ 13.1. Czynne prawo wyborcze organów 
sołectwa posiadają stali mieszkańcy sołectwa, 
upra-wnie

ebywające w sołectwie z zamiarem stałego 
pobytu, nawet jeśli nie są tam zameldowani na 
stałe. 

2. Nie mają prawa wybierania osoby: 

1) pozbawione praw publicznych 
prawomocnym orzeczeniem właściwych 
organów; 

2) ubezwłasnowolnione prawomocnym 
orzeczeniem sądowym. 

§ 14. Wybory Sołtysa i członków Rad
ej są powszechne, równe, bezpośrednie i 

odbywają się na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu 
tajnym spośród nieograniczonej liczby 
kandydatów  

§ 15. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej po 
upływie kadencji zarządza Rada Miejska w 
terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rady. 

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być 
dokonany wybór Sołtysa i członków Rady 
Sołeckiej odbywa się

6 miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej. 

3. Uchwały Rady Miejskiej o zarządzeniu 
wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do 
wiadomości mieszkańców sołectwa. 

4. Zebranie Wiejskie na którym dokona się wy
oru Sołtysa i Rady Sołeck
kreślając miejsce, godzinę i

5. Ze
poważniona przez niego osoba, jako 

wodniczący zebran

§ 16. 1. Liczbę mieszkańców sołectw
głosowania określa Burmis

odstawie spisu sporządzonego w Ur
jskim.  

2. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, 
datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wyborcy. 

§ 17. 1. Zebra

uchwał w obecności co najmniej 1/10 
uprawnionych do głosowania osób. 

2. W przypadku braku określonego w us

lędu na licz
braniu. 

§ 18. 1. Wybory lub odwołanie przeprowadza 
komisja skrutacyjna w składzie co najmniej  
3 - osobowym, wybrana spośród obecnych na 
zebran

 członków rady sołeckiej.   

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie m
ąca na Sołtysa lub członka Rady 

ołeckiej. 

łonkiem komisji nie może być małżonek, 
stępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinow
 tej samej linii lub stopniu kandydata na Sołtysa 
b członka Rady Sołeckiej, jak również osoba 

ąca z kandydatem 
ysposobienia. 

4. Wybór członków komisji odbywa się w 
sowaniu jawnym. 

5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy
uzyskali kolejno największą liczbę g

ewodniczącym komisji zostaje kandydat, który 
uzyskał największą liczbę głosów. W ra

by głosów, wybrany zostaje kandydat 
najstarszy wiekiem. 

§ 19. 1. Do zadań komis

 przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

2) przeprowadzenie głosowania; 

3) ustalenie wyników wyborów; 

4) sporządzenie protokółu z przeprowadzonych 
wyborów. 

2. Protokół podpisują członkowie komisji oraz 
przewodniczący oraz przewodniczący zeb

 podaje go bezzwłocznie 
ści.  
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3. Protokół z przeprowadzonych wyborów 
stanowi załącznik do protokołu Zebrania 
W

. 

ię 
wy

waniu tajnym. 

s
opat

2. Karty do głosowania dostarcza Burmistrz lub 
u
wyd
wed raniu Wiejskim. 

isie 
wyborców. 

łtysa, 
członków rady 

iej. 

rowadza się ponownie 
głosowanie pom ydatami, którzy 
otrzymali tak

e w ust. 1; 

datów. 

 i Z-cy Przewodniczącego Rady 
Soł

s i członkowie rady sołeckiej są 
b p
Wiej yć przez Zebranie Wiejskie 

dwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
ykonują swych obowiązków, naruszają 
ostanowienia statutu i uchwał zebrania lub 
opuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii 
rodowiska. 

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie złożony 
rzez co najmniej 30% osób uprawnionych do 

g s ien być 
p d
w e

resowanych, chyba że się nie 
sta

asadach 
wy

Mie

 bezzasadność protestu. 

3. W przypadk ia protestu Rada 
Miejska zarzą

jskich oraz 
uchwał 

braniu Wiejskim 
m ieszkańcy sołectwa 
posiadaj

iejskie zwołuje: 

1)

ie co najmniej 1/10 

§ 28. 1. Zebranie Wiejskie
istniejących potrzeb, jednak
w roku. 

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys 
podaje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie 
na tablicy ogłoszeń lub w inny sposób przyjęty  
w sołectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 
mieszkańców, winno odbyć się w terminie 7 dni 

iejskiego. 

§ 20. 1. Wybory odbywają się przy 
nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 
bezpośrednio przez uprawnionych uczestników 
zebrania

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić 
zgłoszenie i głosowanie dla dokonania wyboru 
sołtysa. W drugiej kolejności przeprowadza s

bory członków rady sołeckiej.  

3. Wybór Sołtysa i członków Rady Sołeckiej 
dokonuje się w głoso

§ 21. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy 
ołectwa głosują kartami do głosowania 

rzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. 

poważniony pracownik Urzędu Miejskiego, który 
aje odpowiednią liczbę kart do głosowania 
ług listy obecności na Zeb

3. Odbiór karty kwituje się podpisem w sp

4. Na karcie do głosowania na so
sołeckiej głosujący wpisuje imię i 

nazwisko wybranego przez siebie kandydata na 
Sołtysa lub kandydatów do rady sołeck

5. Za wybrane uważa się osoby, które otrzy-
mały największą liczbę głosów. W przypadku 
równej liczby głosów przep

iędzy kand
ą samą liczbę głosów. 

6. Nieważne są głosy na kartkach: 

1) całkowicie przedartych; 

2) innych niż ustalon

3) na których wpisano więcej niż 1 nazwisko 
przy wyborze sołtysa a przy wyborze rady 
sołeckiej więcej niż 6 nazwisk kandy

§ 22. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej 
rady sołeckiej zwołuje i prowadzi Sołtys. Na 
pierwszym posiedzeniu dokonuje się wyboru 
Przewodniczącego

eckiej. 

§ 23. 1. Sołty
ez ośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 

skim i mogą b
o
w
p
d
ś

p

ło owania lub przez Burmistrza powin
od any pod głosowanie na zebraniu, zwołanym 
 t rminie do 30 dni od ostatniego zebrania.  

3. Zebranie wiejskie w celu odwołania sołtysa 
bądź członków rady sołeckiej zwołuje Burmistrz. 

4. Przed zarządzeniem głosowania w sprawie 
odwołania z zajmowanych funkcji należy 
wysłuchać zainte

wią bez uzasadnionych przyczyn.  

§ 24. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia 
sołtysa Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie dla 
wyboru nowego Sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia składu Rady 
Sołeckiej lub wybrania nowego składu całej Rady 
Sołeckiej przeprowadza samodzielnie Zebranie 
Wiejskie zwołane przez Sołtysa na z

rażonych w rozdziale IV statutu. 

§ 25. 1. Protesty wyborcze wnosi się do Rady 
jskiej w terminie 7 dni od dnia wyborów. 

2. Protesty bada Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej i przedkłada swoją opinię na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej, która rozstrzyga zasadność 
bądź

u uwzględnien
dza nowe wybory. 

4. Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w 
powyższych sprawach są ostateczne. 

Rozdział V. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wie
warunki ważności podejmowania 

§ 26. Prawo do udziału w Ze
ają wszyscy pełnoletni m

ący czynne prawo wyborcze. 

§ 27. Zebranie w

 Sołtys; 

2) Burmistrz lub Rada Miejska z własnej 
inicjatywy lub na żądan
mieszkańców uprawnionych do udziału w 
zebraniu; 

3) na wniosek Przewodniczącego Rady Sołeckiej 
– Burmistrz. 

 odbywa się w miarę 
 nie rzadziej niż raz  
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od złożenia wniosku, chyba, że wnioskodawca 
proponuje termin późniejszy.  

§ 29. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni 
zgodnie z wymogami niniejszego statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i 
przewodniczy jego obradom, a w razie jego 
nieobecności Przewodniczący Rady Sołeckiej lub 
Zebranie Wiejskie ustala inną osobę spośród 
obecnych wybraną w głosowaniu jawnym. 

3. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na 
podstawie projektu przedłożonego przez 
prowadzącego zebranie. 

4. Obowiązkiem sołtysa lub innej osoby 
prowadzącej zebranie jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku 
powstania trudności sołtys winien zwrócić się do 
Burmistrza Kargowej lub do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej o udzielenie pomocy. 

§ 30. W celu udzielenia Sołtysowi stałej 
pomocy Burmistrz wyznacza osobę do stałego 
kontaktu z sołectwem i zapewnia pomoc 
techniczną w przygotowaniu materiałów i w 
organizacji zebrań. 

§ 31. 1. Uchwały i wnioski zebrania wiejskiego 
zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”, głosów wstrzymujących się nie bierze 
się pod uwagę. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.  

3. Uchwały podpisuje Sołtys a w przypadku 
jego nieobecności prowadzący zebranie i ogłasza 
je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Obrady zebrania są protokołowane. 

5. Uchwały i wnioski podejmowane przez 
Zebranie Wiejskie nie mogą naruszać uprawnień 
innych podmiotów do podejmowania decyzji lub 
uchwał . 

6. Oryginał protokołu wraz z listą obecności 
własnoręcznie podpisaną przez głosujących i 
biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i 
wnioski oraz opinie sołtys przekazuje Burmistrzowi 
Kargowej najpóźniej do 7 dni od daty odbycia 
zebrania. Burmistrz zapewnia ich realizację, jeżeli 
są podjęte w trybie określonym nin. statutem, 
spełniają wszelkie wymogi formalnoprawne i są 
zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie 
załatwienia uchwał, wniosków Burmistrz 
informuje sołtysa pisemnie w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania dokumentacji z Zebrania 
Wiejskiego. 

7. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub 
wniosków Zebrania Wiejskiego, a także braku od-
powiedzi w ustalonym terminie - samorząd miesz-

kańców sołectwa może wnieść sprzeciw
Miejskiej gdy uzna, ż
rozstrzygnięcia narusz
kańców. Sprzeciw powin
i konkretne zarzuty i być
najmniej 30% mieszkańców sołectwa uprawnio-
nych do głosowania. 

8. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń
dotyczących terminów dostarczenia dokumentacj
z Zebrania Wiejskiego Burmistrz powiadamia 
o powyższym Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

9. Przewodniczący Rady Miejskiej podejmuje 
interwencję dotyczącą ust. 7. 

§ 32. 1. Uchwały zebrania powinny zawierać: 

a) tytuł, datę oraz numer, 

b) treść, 

c) określenie organu, któremu powierzono 
wykonanie uchwały, 

d) podpis osoby prowadzącej zebraniu,  

e) ewentualnie inne niezbędne elementy. 

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego numeruje się
od początku kadencji w kolejności ich podjęcia
cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich 
podjęcia. Nową numerację zaczyna się z 
początkiem każdej kadencji. 

§ 33. Osoby biorące udział w zebraniu 
podpisują listę obecności. Lista obecności zawiera
datę  
i miejsce zebrania, liczbę porządkową, imię i 
nazwisko oraz określenie stanowiska lub funkcji. 

Rozdział VI. 

Mienie sołectwa i jego gospodarka finansowa 

§ 34. 1. Sołectwo administruje mieniem 
komunalnym położonym na jego terenie i korzysta
z tego mienia w celach służących ogółu
mieszkańców. 

2. Sołectwo dysponuje mieniem w ramach 
zwykłego zarządu, do którego należy min: 

1) załatwianie bieżących spraw związanych  
z eksploatacją mienia; 

2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym; 

3) wynajmowanie i wydzierżawianie mienia na
imprezy okazjonalne. 

3. Do czynności przekraczających zwykły
zarząd wymagana jest zgoda Burmistrza 
Kargowej. 

§ 35. 1. Inwentaryzacji mienia sołeckiego
dokonuje się w księgach inwentarzowych 
znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Kargowej

 do Rady 
e istniejący stan lub podjęte 

ają istotne interesy miesz-
ien zawierać opis sprawy 
 podjęty w obecności co 

 
i  

 

 
 

 

  
 

 

 

 

. 
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2. Czynności inwentaryzacyjne przeprowadz
się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

§ 36. 1. Sołectwo prowadzi
finansową zgodnie z planem 
rzeczowym  
w ramach budżetu gminy. 

2. Sołectwo gospodaruje środkami 
wydzielo

raz dochodami określonymi w § 37, 

wy.  

§ 37. 1. yć: 

1) dobrowolne wp ci; 

2) środki p n na rzecz 

. 

ie świetlic, działalności o 

e, akcje społeczne oraz inne 
y 

4) rządku na terenie sołectwa. 

podlega rocznej ocenie przez Zebranie Wiejskie. 

ntrolę nad gospodarką finansową 
s ectwa sprawuje Burmistrz Kargowej za 
pośr

Rozdział VII. 

§ 40. 1. Nadzór nad działalnością organów 
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium 
zgodności z prawem.  

2. Kontrola działalności organów sołectwa 
jest ponadto na podstawie kryteriów 

ści i gospodarności. 

 kontroli i nadzoru nad 
łectwa jest Rada Miejska 

argowej a w sprawach finansowych 
iny. 

 należą 
w szczególności: 

- dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji 
Rady

- 

ają prawo 
żądania niezb

uchw
odpowiedzi w ciągu 14 dni, a w razie 
n

s 
przekazanych 

 

 

ważności uchwał w całości lub w 
części. 

we 

w

ne: 

1) 

42. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmis

kiej w 
Kargowej Nr IX/58/95 z dnia 25 listopada 1995r.  
w sprawie statutów sołectw. 

 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

a 
sprawowana 

 gospodarkę 
celowości, rzetelno

finansowo - 3. Organem
działalnością organów so

nymi do ich dyspozycji z budżetu gminy, 4. Do podstawowych środków nadzoru
o
przeznaczając je na realizację zadań określonych w 
§ 38 statutu.  

3. Plan finansowo – rzeczowy sołtys przekazuje 
Burmistrzowi do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok budżeto

 Dochodami Sołectwa mogą b

łaty ludnoś

ochodzące z darowiz
sołectwa; 

3) inne. 

2. Dochody określone w ust. 1 wpływają do 
budżetu gminy i przeznaczone się je na dane 
sołectwo

3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa 
zapewnia Burmistrz w Urzędzie Miejskim w Ka-
rgowej w ramach wykonywania budżetu gminy. 

uzasadnieniem. 

§ 38. Środki budżetowe, o których mowa w 
niniejszym statucie mogą być wydatkowane  
w szczególności na: 

1) utrzymanie boisk sportowych, placów zabaw; 

2) prowadzen
charakterze kulturalno-oświatowym lub 
charytatywnym; 

3) imprezy kulturaln
przedsięwzięcia istotne dla popraw
warunków życia mieszkańców; 

utrzymania po

§ 39. 1. Gospodarka finansowa sołectwa 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową 
sołectwa odpowiada Sołtys i Rada Sołecka. 

3. Bieżącą ko
oł

ednictwem Skarbnika Gminy. 

Nadzór nad działalnością sołectwa 

i Burmistrz K
Skarbnik Gm

 Miejskiej, 

przeprowadzanie oględzin sołectwa, 

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności 
sołectwa. 

5. Rada Miejska oraz Burmistrz m
ędnych informacji i danych 

dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa 
jak również mogą uczestniczyć w posiedzeniach 
organów sołectwa. 

6. Burmistrz powinien ustosunkować się do 
ał i opinii organów sołectwa, udzielając 

egatywnego stanowiska przedstawić je wraz z 

7. Rada Miejska lub Burmistrz jeżeli uznają 
uchwały sołectwa za wykraczające poza zakre

im kompetencji i sprzeczne z 
prawem, powinien wstrzymać ich realizację.  

8. Uchwały organów sołectwa sprzeczne 
z prawem i niniejszym statutem są nieważne. 

9. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał
zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i 
przekazuje je do rozpoznania Radzie Miejskiej, 
która orzeka o nie

Rozdział VIII. 

Postanowienia końco

§ 41. 1. Zmiany niniejszego statutu następują  
 trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

2. Zmiany mogą być dokonywa

na wniosek Zebrania Wiejskiego; 

2) z inicjatywy Rady Miejskiej; 

3) na wniosek Burmistrza. 

§ 
trzowi Kargowej. 

§ 43. Traci moc uchwała Rady Miejs

§
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wy

 ogłoszeń sołectw. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

m Województwa Lubuskiego i podlega podaniu 
do publicznej wiadomości przez wywieszenie na 
tablicach

Przewodniczący Rady 
Henryka Kamińczak

 
 

 
 

Załącznik 
do uchwały Nr XXVII/165/05 

Rady Miejskiej w Kargowej  
z dnia 29 listopada 2005r. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Dziennik Urzędowy                                                      - 1457 -                                                              poz. 477 
 Województwa Lubuskiego Nr 20 

 
 
 
 

 
462 

 

RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ  
 

 
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ob

 
Na . 2 
pkt 1
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 1591 z późn. 
zm

sam

brzm  Dolna zwane dalej 
„so

lnotę 
sam

szar 
128

gospodarcza 
soł

ujących pieczęci: 

2) imiennej 

amorząd Mieszkańców Sołectwa Obra 
Dolna działa na podstawie przepisów niniejszego 
statutu a także:  

- 

- 

ompetencje sołectwa 

rażanie opinii we wszystkich istotnych 
dla ,  
a

ych na terenie 

nistrowanym mieniem komunalnym. 

 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR XXVII/166/05 

z dnia 29 listopada 2005r. 

ra Dolna położonego w Gminie Kargowa 

podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust
 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

142, poz. 
.) po przeprowadzeniu konsultacji z 

mieszkańcami sołectwa, uchwala się: 

Statut Sołectwa Obra Dolna

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa stanowi 
orząd mieszkańców sołectwa. 

2. Nazwa Samorządu Mieszkańców Sołectwa 
i: Sołectwo Obra

łectwem”. 

§ 2. Sołectwo Obra Dolna jest jednostką 
pomocniczą gminy, której mieszkańcy wspólnie  
z innymi sołectwami tworzą wspó

orządową Gminy Kargowa. 

§ 3. Sołectwo Obra Dolna położone jest na 
terenie Gminy Kargowa i obejmuje ob

0,5789ha. Położenie i obszar Sołectwa 
przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do 
niniejszego statutu. 

§ 4. Działalność społeczno - 
ectwa prowadzona jest w ramach osobowości 

prawnej Gminy Kargowa. 

§ 5. Sołectwo używa następ

1) nagłówkowej „Gmina Kargowa Sołectwo 
Obra Dolna”; 

Sołtysa „Sołtys Sołectwa Obra 
Dolna”. 

§ 6. S

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591  
z poz. zm.), 

uchwały Nr IV/12/03 Rady Miejskiej w 
Kargowej z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie 
Statutu Gminy Kargowa. 

 

 

Rozdział II. 

Ogólne k

§ 7. 1. Podejmowanie działań w zakresie spraw 
socjalno - bytowych, kulturalno - oświatowych, 
opieki zdrowotnej, sportu i wypoczynku, estetyki 
wsi, utrzymania wiejskich obiektów urządzeń 
komunalnych i infrastruktury technicznej. 

2. Wy
 interesów mieszkańców sołectwa sprawach

 w szczególności: 

1) planów zagospodarowania przestrzennego 
dotyczących obszarów położon
sołectwa; 

2) przepisów prawa miejscowego dotyczących 
sołectwa. 

3. Organizowanie samopomocy mieszkańców  
i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania. 

4. Wykonywanie zwykłego zarządu nad 
admi

5. Prowadzenie gospodarki finansowej w ra-
mach budżetu gminy. 

6. Występowanie do organów gminy o 
rozpatrzenie spraw, których załatwienie przekracza 
możliwość sołectwa. 
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Rozdział III. 

Organy sołectwa i zakres ich działania 

§ 8. 1. Organami sołectwa są: 

1)

2)

 
- 

dor

łeckiej 
obo

 

n tne dla mieszkańców 
s

- 

ego, 

ony 

 

- 

ania do nich wniosków 

prawach określonych 

ęć 
sam

 uchwały Zebrania 
Wie

tysa należy w 
szc

 

2) działanie stos ń Zebrania 

3) 

nątrz; 

5) i szkoleniach 
; 

 poprzez wywieszenie na tablicy 

jscowym środowisku; 

ła sołectwu do korzystania; 

ań należących do 

nie ich 

zczególne; 

 Zebranie Wiejskie – organ stanowiący, 
uchwałodawczy; 

 Sołtys – organ wykonawczy. 

2. Działalność Sołtysa wspomaga Rada
Sołecka, która jest organem opiniodawczo 

adczym. 

3. Zebranie wiejskie może powoływać stałe lub 
doraźne komisje - określając cel i zakres ich 
działania. 

4. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa  
4 lata i odpowiada kadencji Rady Miejskiej. 

 

 

5. Do czasu wyboru Sołtysa i Rady So
wiązki tych organów wykonują dotychczasowe 

organy. 

6. Nadzór nad działalnością organów sołectwa 
sprawują organy gminy, zgodnie z
postanowieniami niniejszego statutu. 

§ 9. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego 
ależą wszystkie sprawy isto
ołectwa, a w szczególności:  

- zajmowanie stanowiska, wyrażanie opinii  
i występowanie z wnioskami w sprawach 
istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców, 

wybór, odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy 
Sołtysa i Rady Sołeckiej, 

- ustalanie kierunków działania dla Sołtysa  
i Rady Sołeckiej, 

- wyrażanie opinii i podejmowanie uchwał  
w sprawach rozporządzania mieniem 
komunalnym oddanym sołectwu w zarząd i 
do korzystania, 

- kształtowanie zasad współżycia społeczn

- organizowanie wspólnych prac na rzecz 
miejsca zamieszkania, 

- podejmowanie działań mających na celu 
poprawę stanu sanitarnego wsi, ochr
środowiska, ochrony przeciwpowodziowej, 
oraz zapewnienie odpowiedniej opieki 
społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla
mieszkańców będących w trudnej sytuacji 
życiowej bądź mieszkańców 
niepełnosprawnych, 

współpraca z radnymi z terenu sołectwa  
w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, 
dyżurów oraz kierow
dotyczących sołectwa, 

- uchwalanie rocznego planu finansowo - 
rzeczowego i przekazanie niezwłocznie 
Skarbnikowi Gminy, 

- stanowienie w innych s
odrębnymi przepisami. 

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzi
orząd mieszkańców sołectwa nawiązuje 

współpracę z samorządami mieszkańców 
sąsiednich sołectw. 

§ 10. 1. Sołtys wykonuje
jskiego.  

2. Do obowiązków Soł
zególności: 

1) zwoływanie zebrań wiejskich;

ownie do wskaza
Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza; 

wykorzystanie aktywności mieszkańców 
sołectwa służącej poprawie gospodarki i 
warunków życia w sołectwie; 

4) reprezentowanie sołectwa na zew

 uczestniczenie w naradach 
sołtysów

6) współdziałanie z organami gminy w realizacji 
zadań i uchwał organów gminy, zebrania 
wiejskiego i rady sołeckiej dotyczących 
sołectwa, a także umożliwienie zapoznania z 
uch-wałami jak najszerszego kręgu 
mieszkańców
ogłoszeń; 

7) pełnienie funkcji męża zaufania w 
mie

8) prowadzenie zarządu, administracji, 
gospodarki tymi składnikami mienia i 
środkami finansowymi, które gmina 
przekaza

9) występowanie z wnioskami dotyczącymi 
potrzeb sołectwa i jego mieszkańców; 

10) wykonywanie innych zad
Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących 
przepisów m.in. w zakresie obronności i 
ochrony przeciwpożarowej, zapobiegania 
klęskom żywiołowym oraz usuwa
skutków; 

11) dokonywanie poboru inkasa niektórych 
lokalnych podatków i opłat zgodnie z 
odrębnymi uchwałami Rady podjętymi w 
oparciu o przepisy s
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12

ązki Sołtys 
ws

j Sołtysowi 
prz

ia 

ańców sołectwa  

2)

twa i jego mieszkańców; 

4)
 

z zamiarem stałego 
pob

1)

2)  
 

ybory sołtysa i członków rady sołeckiej 
s hne, równe, bezpośrednie i odbywają 
s
spoś j liczby kandydatów  

kiej po 
up
t Rady. 

się 
wyboru Sołtysa i rady so  zwołuje Burmistrz 
określając miejsce, eń zebrania.  

 
upo

ych do głosowania określa Burmistrz na 
pod

datę amieszkania wyborcy. 

do 
przeprowadzania wyborów oraz podejmowania 
u
upra ia osób. 

 
30 

wadza 
kom

soł

łtysa lub członka rady 
soł

łtysa 
lub

ię w 
g

) przekazywanie uchwał i opinii Zebrania 
Wiejskiego Burmistrzowi. 

3. Wykonując swoje obowi
półpracuje z Radą Sołecką i może zwoływać jej 

posiedzenia. 

§ 11. 1. Sołtys bierze udział w sesjach Rady 
Miejskiej. 

2. Na sesjach Rady Miejskie
ysługuje prawo występowania w sprawach 

dotyczących sołectwa jak i gminy. 

3. Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach 
określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej.  

§ 12. 1. Rada Sołecka wspomaga Sołtysa  
w wykonywaniu jego zadań, a w szczególności: 

1) w przygotowywaniu Zebrania Wiejskiego  
w tym: 

a) przygotowanie porządku obrad Zebran
Wiejskiego, 

b) opracowanie projektów uchwał itp., 

c) powiadamiania mieszk
o zebraniu; 

 współdziała z sołtysem w prowadzeniu spraw 
sołectwa; 

3) inicjuje działania społecznie użyteczne dla 
sołec

 członkowie rady sołeckiej wybierają spośród 
swego grona przewodniczącego Rady oraz 
Z-cę Przewodniczącego; 

5) podejmuje inicjatywy dotyczące przyznania 
finansowych środków na cele rozwoju 
gospodarczego sołectwa. 

2. Posiedzenia Rady Sołeckiej odbywają się nie 
mniej niż raz na kwartał. Obrady prowadzi jej 
przewodniczący. 

3. Rada Sołecka składa się z 3 - 6 osób. 

4. Przewodniczącym Rady Sołeckiej może być 
Sołtys. 

Rozdział IV. 

Ordynacja wyborcza do wyborów Sołtysa  
i Rady Sołeckiej 

§ 13.1. Czynne prawo wyborcze organów 
sołectwa posiadają stali mieszkańcy sołectwa, 
upra-wnieni do głosowania, w tym również osoby 
przebywające w sołectwie 

ytu, nawet jeśli nie są tam zameldowani na 
stałe. 

2. Nie mają prawa wybierania osoby: 

 pozbawione praw publicznych prawomoc-
nym orzeczeniem właściwych organów; 

 ubezwłasnowolnione prawomocnym
orzeczeniem sądowym.

§ 14. W
ą powszec
ię na Zebraniu Wiejskim w głosowaniu tajnym 

ród nieograniczone

§ 15. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołec
ływie kadencji zarządza Rada Miejska w 

erminie 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji 

2. Zebranie Wiejskie, na którym ma być 
dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej 
odbywa się w terminie nie późniejszym niż 6 
miesięcy od wyboru nowej Rady Miejskiej. 

3. Uchwały Rady Miejskiej o zarządzeniu 
wyboru sołtysa i rady sołeckiej podaje się do 
wiadomości mieszkańców sołectwa. 

4. Zebranie Wiejskie na którym dokona 
łeckiej

godzinę i dzi

5. Zebranie prowadzi Burmistrz lub
ważniona przez niego osoba, jako 

przewodniczący zebrania. 

§ 16. 1. Liczbę mieszkańców sołectwa upra-
wnion

stawie spisu sporządzonego w Urzędzie 
Miejskim.  

2. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, 
 urodzenia, oraz adres z

§ 17. 1. Zebranie Wiejskie jest upoważnione 

chwał w obecności co najmniej 1/10 
wnionych do głosowan

2. W przypadku braku określonego w ust. 1 
quorum następne zebranie odbywa się po upływie

min., bez względu na liczbę obecnych na 
zebraniu. 

§ 18. 1. Wybory lub odwołanie przepro
isja skrutacyjna w składzie co najmniej  

3 - osobowym, wybrana spośród obecnych na 
zebraniu osób posiadających prawo wybierania 

tysa i członków rady sołeckiej.   

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być 
osoba kandydująca na so

eckiej. 

3. Członkiem komisji nie może być małżonek, 
wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty  
w tej samej linii lub stopniu kandydata na So

 członka Rady Sołeckiej, jak również osoba 
pozostająca z kandydatem w stosunku 
przysposobienia. 

4. Wybór członków komisji odbywa s
łosowaniu jawnym. 
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5. Członkami komisji zostają kandydaci, którzy 
kali uzys kolejno największą liczbę głosów 

przewodniczącym komisji zostaje kandydat, który 
u iększą liczbę głosów. W razie równej 
licz

 1. Do zadań komisji skrutacyjnej należy: 

3) 

j  
i p
wiad i.  

stan
Wiej

rzy 
nie

ia wyboru 
Soł

onków rady sołeckiej 
dokonuje się w gło m. 

§ 21 zkańcy 
sołectwa g

nia dostarcza Burmistrz lub 
upowa

łeckiej głosujący wpisuje imię i 
nazwisko 

5. 
mały
ówn  przeprowadza się ponownie 
łosowanie pomiędzy kandydatami, którzy 
trzymali taką samą liczbę głosów. 

6. Nieważne są głosy na kartkach: 

1) całkowicie przedartych; 

2) innych niż ustalone w ust. 1; 

 azwisko 

 
pos

złożony 
prz

być 
poddany pod 

ądzeniem głosowania w sprawie 
odwołania z zajmowanych funkcji należy 
wysłuchać zai że się nie 
stawią bez u

jskie dla 
wyb

ładu Rady 
So składu całej Rady 
S zielnie Zebranie 
W łtysa na zasadach 
wyra

ść 
bąd

ady Miejskiej w 
powyższych sprawach są ost

Rozdział V. 

Zasady i tryb zwoływania Zebrań Wiejskich oraz 
warunki ważności podejmowania uchwał 

§ 26. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim 
mają wszyscy pełnoletni mieszkańcy sołectwa 
posiadający czynne prawo wyborcze. 

§ 27. Zebranie wiejskie zwołuje: 

zyskał najw
by głosów, wybrany zostaje kandydat 

najstarszy wiekiem. 

§ 19.

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów; 

2) przeprowadzenie głosowania; 

ustalenie wyników wyborów; 

4) sporządzenie protokółu z przeprowadzonych 
wyborów. 

2. Protokół podpisują członkowie komisji oraz 
ej przewodniczący oraz przewodniczący zebrania 

odaje go bezzwłocznie do publicznej 
omośc

3. Protokół z przeprowadzonych wyborów 
owi załącznik do protokołu Zebrania 
skiego. 

§ 20. 1. Wybory odbywają się p
ograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych 

bezpośrednio przez uprawnionych uczestników 
zebrania. 

2. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić 
zgłoszenie i głosowanie dla dokonan

tysa. W drugiej kolejności przeprowadza się 
wybory członków rady sołeckiej.  

3. Wybór sołtysa i czł
sowaniu tajny

. 1. Uprawnieni do głosowania mies
łosują kartami do głosowania 

opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. 

2. Karty do głosowa
żniony pracownik Urzędu Miejskiego, który 

wydaje odpowiednią liczbę kart do głosowania 
według listy obecności na Zebraniu Wiejskim. 

3. Odbiór karty kwituje się podpisem w spisie 
wyborców. 

4. Na karcie do głosowania na sołtysa, 
członków rady so

wybranego przez siebie kandydata na 
sołtysa lub kandydatów do Rady Sołeckiej. 

Za wybrane uważa się osoby, które otrzy-
 największą liczbę głosów. W przypadku 
ej liczby głosówr

g
o

3) na których wpisano więcej niż 1 n
przy wyborze sołtysa a przy wyborze rady 
sołeckiej więcej niż 6 nazwisk kandydatów. 

§ 22. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej 
rady sołeckiej zwołuje i prowadzi Sołtys. Na 
pierwszym posiedzeniu dokonuje się wyboru 
Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego Rady 
Sołeckiej. 

§ 23. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są 
bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem 
Wiejskim i mogą być przez Zebranie Wiejskie 
odwołani przed upływem kadencji, jeżeli nie 
wykonują swych obowiązków, naruszają

tanowienia statutu i uchwał zebrania lub 
dopuścili się czynu dyskwalifikującego ich w opinii 
środowiska. 

2. Uzasadniony wniosek o odwołanie 
ez co najmniej 30% osób uprawnionych do 

głosowania lub przez Burmistrza powinien 
głosowanie na zebraniu, zwołanym 

w terminie do 30 dni od ostatniego zebrania.  

3. Zebranie Wiejskie w celu odwołania sołtysa 
bądź członków Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz. 

4. Przed zarz

nteresowanych, chyba 
zasadnionych przyczyn.  

§ 24. 1. W przypadku odwołania lub ustąpienia 
sołtysa Burmistrz zwołuje Zebranie Wie

oru nowego Sołtysa. 

2. Wybory dla uzupełnienia sk
łeckiej lub wybrania nowego 

ołeckiej przeprowadza samod
iejskie zwołane przez So

żonych w rozdziale IV statutu. 

§ 25. 1. Protesty wyborcze wnosi się do Rady 
Miejskiej w terminie 7 dni od dnia wyborów. 

2. Protesty bada Komisja Rewizyjna Rady 
Miejskiej i przedkłada swoją opinię na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej, która rozstrzyga zasadno

ź bezzasadność protestu. 

3. W przypadku uwzględnienia protestu Rada 
Miejska zarządza nowe wybory. 

4. Rozstrzygnięcia R
ateczne. 
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1) Sołtys; 

2) Burmistrz lub Rada Miejska z własnej 
inicjatywy lub na żądanie co najmniej 1/10 
mieszkańców uprawnionych do udziału w 
zebraniu; 

3) na wniosek Przewodniczącego Rady Sołeckiej 
– Burmistrz. 

§ 28. 1. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę 
istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz  
w roku. 

2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego Sołtys 
podaje do wiadomości publicznej przez ogłoszenie 
na tablicy ogłoszeń lub w inny sposób przyjęty  
w sołectwie. 

3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek 
mieszkańców, winno odbyć się w terminie 7 dni 
od złożenia wniosku, chyba, że wnioskodawca 
proponuje termin późniejszy.  

§ 29. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy 
mieszkańcy sołectwa zostali o nim powiadomieni 
zgodnie z wymogami niniejszego statutu. 

2. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i 
przewodniczy jego obradom, a w razie jego 
nieobecności Przewodniczący Rady Sołeckiej lub 
Zebranie Wiejskie ustala inną osobę spośród 
obecnych wybraną w głosowaniu jawnym. 

3. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na 
podstawie projektu przedłożonego przez 
prowadzącego zebranie. 

4. Obowiązkiem Sołtysa lub innej osoby 
prowadzącej zebranie jest zapewnienie referentów 
spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku 
powstania trudności Sołtys winien zwrócić się do 
Burmistrza Kargowej lub do Przewodniczącego 
Rady Miejskiej o udzielenie pomocy. 

§ 30. W celu udzielenia Sołtysowi stałej 
pomocy Burmistrz wyznacza osobę do stałego 
kontaktu z sołectwem i zapewnia pomoc 
techniczną w przygotowaniu materiałów i w 
organizacji zebrań. 

§ 31. 1. Uchwały i wnioski Zebrania Wiejskiego 
zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba 
głosów „za” musi być większa od liczby głosów 
„przeciw”, głosów wstrzymujących się nie bierze 
się pod uwagę. 

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.  

3. Uchwały podpisuje Sołtys a w przypadku 
jego nieobecności prowadzący zebranie i ogłasza 
je w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Obrady zebrania są protokołowane. 

5. Uchwały i wnioski podejmowane przez Ze-
branie Wiejskie nie mogą naruszać uprawnień 

innych podmiotów do podejmowania d
uchwał . 

6. Oryginał protok
własnoręcznie podpisan
biorących udział w zebraniu, podjęte uchwały i 
wnioski oraz opinie sołtys przekazuje Burmistrzow
Kargowej najpóźniej do 7 dni od daty odbycia 
zebrania. Burmistrz zapewnia ich realizację, jeżel
są podjęte w trybie określonym nin. statutem, 
spełniają wszelkie wymogi formalnoprawne i są
zgodne z obowiązującymi przepisami. O sposobie
załatwienia uchwał, wniosków Burmistrz 
informuje Sołtysa pisemnie w terminie 30 dni od
dnia otrzymania dokumentacji z Zebrania 
Wiejskiego. 

7. W przypadku odmowy realizacji uchwał lub
wniosków zebrania wiejskiego, a także braku 
odpowiedzi w ustalonym terminie - samorząd
mieszkańców sołectwa może wnieść sprzeciw do
Rady Miejskiej gdy uzna, że istniejący stan lub 
podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy
mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis 
sprawy i konkretne zarzuty i być podjęty w 
obecności co najmniej 30% mieszkańców sołectwa
uprawnionych do głosowania. 

8. W przypadku nieprzestrzegania ustaleń
dotyczących terminów dostarczenia dokumentacj
z Zebrania Wiejskiego Burmistrz powiadamia 
o powyższym Przewodniczącego Rady Miejskiej. 

9. Przewodniczący Rady Miejskiej podejmuje 
interwencję dotyczącą ust. 7. 

§ 32. 1. Uchwały Zebrania powinny zawierać: 

a) tytuł, datę oraz numer, 

b) treść, 

c) określenie organu, któremu powierzono 
wykonanie uchwały, 

d) podpis osoby prowadzącej zebraniu,  

e) ewentualnie inne niezbędne elementy. 

2. Uchwały Zebrania Wiejskiego numeruje się
od początku kadencji w kolejności ich podjęcia
cyframi arabskimi łamanymi przez rok ich 
podjęcia. Nową numerację zaczyna się z 
początkiem każdej kadencji. 

§ 33. Osoby biorące udział w zebraniu 
podpisują listę obecności. Lista obecności zawiera
datę  
i miejsce zebrania, liczbę porządkową, imię i 
nazwisko oraz określenie stanowiska lub funkcji. 

Rozdział VI. 

Mienie sołectwa i jego gospodarka finansowa 

§ 34. 1. Sołectwo administruje mieniem komu-
nalnym położonym na jego terenie i korzysta 

ecyzji lub 

ołu wraz z listą obecności 
ą przez głosujących i 

i 

i 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
i  
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z tego mienia w celach służących ogółu mieszkań
ców. 

2. Sołectwo dysponuje mieniem
zwykłego zarządu, do którego należ

1) załatwianie bieżących spraw zwi
z eksploatacją mienia; 

3) wynajmowanie i wydzierżawianie mienia na 

nuje się w księgach inwentarzowych 
z  

2. Czyn prowadza 
się zgodnie z ustawą wości. 

§ 36. 1. S zi gospodarkę 
finansową zgodnie z planem finansowo - 
rze

żetu gminy, 
ora
p
§

3
Burmistrzowi do dnia 30 września roku 
p

§ 37. 1. Dochodami Sołectwa mogą być: 

1) o

2) środki pochodz

3) n

budż
sołe

3. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa 
za -
r

 
 

w szczególności 

1) 

) utrzymania porządku na terenie sołectwa. 

§ 39. 1. Gospodarka finansowa sołectwa 
j ocenie przez Zebranie Wiejskie. 

idłową gospodarkę finansową 
łtys i Rada Sołecka. 

3. Bieżącą kontrolę nad gospodarką finansową 
 

ści. 

st Rada Miejska 
i
S

4 żą 
w

- 

- ń z działalności 

5
żąda  
dotycz łectwa 
j
orga

6. 
u
odpo
nega z z 
uza

 
z pr

ści uchwał w całości lub w 
c

Postanowienia końcowe 

- 4

 w ramach podlega roczne
y min: 

2. Za praw
ązanych  sołectwa odpowiada So

2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym; sołectwa sprawuje Burmistrz Kargowej za
pośrednictwem Skarbnika Gminy. 

imprezy okazjonalne. 

3. Do czynności przekraczających zwykły 
zarząd wymagana jest zgoda Burmistrza 
Kargowej. 

§ 35. 1. Inwentaryzacji mienia sołeckiego 
doko
najdujących się w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

ności inwentaryzacyjne prze
 o rachunko

ołectwo prowad

czowym  
w ramach budżetu gminy. 

2. Sołectwo gospodaruje środkami 
wydzielonymi do ich dyspozycji z bud

z dochodami określonymi w § 37, 
rzeznaczając je na realizację zadań określonych w 
 38 statutu.  

. Plan finansowo – rzeczowy sołtys przekazuje 

oprzedzającego rok budżetowy.  

 d browolne wpłaty ludności; 

ące z darowizn na rzecz 
sołectwa; 

 i ne. 

2. Dochody określone w ust. 1 wpływają do 
etu gminy i przeznaczone się je na dane 

ctwo. 

pewnia Burmistrz w Urzędzie Miejskim w Ka
gowej w ramach wykonywania budżetu gminy. 

§ 38. Środki budżetowe, o których mowa w
niniejszym statucie mogą być wydatkowane 

na: 

utrzymanie boisk sportowych, placów zabaw; 

2) prowadzenie świetlic, działalności o 
charakterze kulturalno - oświatowym lub 
charytatywnym; 

3) imprezy kulturalne, akcje społeczne oraz inne 
przedsięwzięcia istotne dla poprawy 
warunków życia mieszkańców; 

Rozdział VII. 

Nadzór nad działalnością sołectwa 

§ 40. 1. Nadzór nad działalnością organów 
sołectwa sprawowany jest na podstawie kryterium 
zgodności z prawem.  

2. Kontrola działalności organów sołectwa 
sprawowana jest ponadto na podstawie kryteriów 
celowości, rzetelności i gospodarno

3. Organem kontroli i nadzoru nad 
działalnością organów sołectwa je
 Burmistrz Kargowej a w sprawach finansowych 
karbnik Gminy. 

. Do podstawowych środków nadzoru nale
 szczególności: 

dokonywanie oceny stanu sołectwa na sesji 
Rady Miejskiej, 

- przeprowadzanie oględzin sołectwa, 

rozpatrywanie sprawozda
sołectwa. 

. Rada Miejska oraz Burmistrz mają prawo 
nia niezbędnych informacji i danych
ących organizacji i funkcjonowania so

ak również mogą uczestniczyć w posiedzeniach 
nów sołectwa. 

Burmistrz powinien ustosunkować się do 
chwał i opinii organów sołectwa, udzielając 

wiedzi w ciągu 14 dni, a w razie 
tywnego stanowiska przedstawić je wra

sadnieniem. 

7. Rada Miejska lub Burmistrz jeżeli uznają 
uchwały sołectwa za wykraczające poza zakres 
przekazanych im kompetencji i sprzeczne z 
prawem, powinien wstrzymać ich realizację.  

8. Uchwały organów sołectwa sprzeczne 
awem i niniejszym statutem są nieważne. 

9. Burmistrz wstrzymuje wykonanie uchwał 
zebrania wiejskiego sprzecznych z prawem i 
przekazuje je do rozpoznania Radzie Miejskiej, 
która orzeka o nieważno
zęści. 

Rozdział VIII. 
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§
w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

1) 

2) ady Miejskiej; 

§  
Burmis

ływie  
14 dni od dni ia w Dzienniku 
U  
p  
wywiesz . 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 41. 1. Zmiany niniejszego statutu następują  

2. Zmiany mogą być dokonywane: 

na wniosek Zebrania Wiejskiego; 

z inicjatywy R

3) na wniosek Burmistrza. 

 42. Wykonanie uchwały powierza się
trzowi Kargowej. 

§ 43. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w 
Kargowej Nr IX/58/95 z dnia 25 listopada 1995r.  
w sprawie statutów sołectw. 

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po up
a ogłoszen

rzędowym Województwa Lubuskiego i podlega
odaniu do publicznej wiadomości przez

enie na tablicach ogłoszeń sołectw

Przewodniczący Rady 
Henryka Kamińczak

Załącznik  
do uchwały Nr XXVII/166/05 

Rady Miejskiej w Kargowej 
z dnia 29 listopada 2005r. 
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XVI

JSKIEJ W
 
pad

 
o

Na 

poz. 1591 z późn. zm.), art. 19  
u
z
ściek
się: 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 

§ gulamin określa zasady zbiorowego 
z
ściek
Karg

§  oznaczają: 

 
eniu w wodę i 

tępujące rodzaje umów: 

- umowa o zaopatrzenie w wodę, 

- umowa o odprowadzenie ścieków; 

3) okres obrachunkowy - okres rozliczeń za 
usługi dostawy wody i odprowadzania 

jego utrzymanie 

siec
dopuszczalny poziom 

zan

cy wyposażenie instalacji w 
urz

oleniu wodnoprawnym, 
kr

 decyzją burmistrza.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

463

UCHWAŁA NR X
RADY MIE

 

I/169/05 
 KARGOWEJ 

z dnia 29 listo

w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania w
 

a 2005r. 

dy i odprowadzania ścieków w Gminie Kargowa 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r., Nr 142, 

st. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
aopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ów (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z póź. zm.) uchwala 

ścieków w Gminie Kargowa 

Rozdział I. 

Przepisy ogólne 

 1. Re
aopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ów realizowanego na terenie Gminy 
owa. 

 2. Użyte w regulaminie określenia

1) ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrz
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 
Nr 72, poz. 747 ze zm.); 

2) umowa – należy przez to rozumieć 
nas

- umowa o zaopatrzeniu w wodę i 
odprowadzeniu ścieków, 

o

ścieków określony w umowie.  

Rozdział II. 

Minimalny poziom usług świadczonych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne  
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące 

§ 3. 1. Ilość wody dostarczanej odbiorcom oraz 
ilość odprowadzanych ścieków, minimalne 
ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do 

i wodociągowej określa umowa. Umowa może 
również ustalać 

ieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez 
odbiorców.  
W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać 
ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli  
w wydanych warunkach przyłączenia do sieci 
zalecono odbior

ądzenie do lokalnego podnoszenia ciśnienia. 

2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, 
inne niż te, które są określane w przepisach 
ustawy oraz w pozw

eśla zezwolenie na prowadzenie zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków udzielane
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§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami 
ustawy, ma obowiązek zapewnić: 

1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza 
wodociągowego, zapewniając dostawę wody 
do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie; 

2)

rzez ludzi; 

4)

ądzeń wodociągowych i urządzeń 

acji; 

6) 

do 
prz

ębiorstwo,  
a w

 

ia 

em, uzyskanych warunków 
technicznych ia do sieci 
wodociągowej i k

5) utrzymywania 

pem osób nie-

cji sieci, w przypadku, gdy przyłącze 
e 

kanalizacyjnej w 

8) dsiębiorstwu dostępu do 

 własnych ujęć wody 

j przez Przedsiębiorstwo oraz 

9) 

ą 

10)  wody z sieci wodociągowej 

ych w 

 lub kanalizacyjnego, będącego  
w posiadaniu odbiorcy, 
i
prze
do n

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie 
zagro
P
dział
Dzia
praw
odbi

ółowe warunki i tryb zawierania oraz 

 

 przepustowość posiadanego przyłącza 
kanalizacyjnego, zapewniającą 
odprowadzenie ścieków, w ilości określonej 
w umowie; 

3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej do 
spożycia p

 ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz 
odprowadzania ścieków z/do posiadanych 
przez Przedsiębiorstwo urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych; 

5) budowę urz
kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym  
z wieloletniego planu rozwoju i moderniz

zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny 
koszt wodomierza głównego, po odbiorze 
technicznym przyłącza i zawarciu umowy. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo 
eprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości 

odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków 
przemysłowych oraz kontroli przestrzegania 
umownych ustaleń dotyczących technicznych 
warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej. 

§ 5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania  
z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków  
w sposób nie powodujący pogorszenia jakości 
usług świadczonych przez Przedsi

 szczególności do: 

1) utrzymania instalacji wodociągowych w 
stanie technicznym uniemożliwiającym 
wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku 
wystąpienia skażenia chemicznego lub
bakteriologicznego; 

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się 
wody z instalacji wodociągowej, powrotu 
ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego 
ogrzewania; 

3) natychmiastowego powiadamian
Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach 
ilości i jakości odprowadzanych ścieków; 

4) nie zmieniania, bez uzgodnień z 
Przedsiębiorstw

przyłączen
analizacyjnej; 

pomieszczeń, w których zain-
stalowany jest wodomierz lub urządzenie 
pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego 
uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego 

prawidłowego działania oraz zabezpieczenie 
pomieszczenia przed dostę
uprawnionych; 

6) utrzymywania przyłącza w stanie nie 
powodującym pogorszenia warunków 
eksploata
wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduj
się w posiadaniu Przedsiębiorstwa; 

7) użytkowania instalacji 
sposób nie powodujący zakłóceń 
funkcjonowania sieci kanalizacyjnej; 

udostępnienia Prze
dokumentacji technicznej, danych z 
eksploatacji dotyczących
i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie 
umożliwiającym ustalenie czy mogą one 
oddziaływać na instalacje zasilane z sieci 
eksploatowane
ustalania ilości ścieków, odprowadzanych do 
kanalizacji; 

udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do 
własnych ujęć wody i instalacji zasilanych  
z tych ujęć, a także połączonych z siecią 
własnych instalacji, jeżeli zachodz
uzasadnione przesłanki, że instalacje 
Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na 
poziom usług świadczonych przez 
Przedsiębiorstwo; 

wykorzystywania
i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w 
celach i na warunkach określon
umowie. 

§ 6. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza 
wodociągowego

powstanie zagrożenie 
stotnego obniżenia poziomu usług świadczonych 

z Przedsiębiorstwo, odbiorca jest zobowiązany 
iezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń. 

żenia pomimo wezwania ze strony 
rzedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie 

ania zmierzające do usunięcia zagrożeń. 
łania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać 
a własności przyłącza przysługującego 

orcy. 

Rozdział III. 

Szczeg
rozwiązywania umów z odbiorcami 

§ 7. Postanowienia umów zawieranych przez 
Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą 
ograniczać praw i obowiązków stron wynikających 
z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień 
niniejszego regulaminu. 
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§ 8. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki 
stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz 
warunki usuwania ich awarii. 

2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w 
posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność 
Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości 
świ

iębiorstwo urządzeń 
w

3
usłu

§
nieo z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

okre

§ 10. 1. Zmiana warunków umowy następuje  
w  
w

a adresu do korespondencji. 

prawnego 
n
Prze
Prze
Odb
waru

§
wnio
nieru
znaj ę w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

ści o 
nie

Do czasu poinformowania 
Prz

niosek 
wła

 

 takiej 

skodawcy o 

ązku ponoszenia na rzecz 

ewnętrznej instalacji 
alowym za 

śleniem 

3. Przedsiębiorstwo może określić wzór 
w

4. W terminie 21 dni od dnia złożenia 
k siębiorstwo jest 
zobowi
w

ądza projekt 
u  dnia złożenia 
w

§
stron
wyp

2 nie przez Odbiorcę umowy za 
wypowiedzeniem, nast enie 
p ibie 
Prz

hwilą upływu czasu na jaki została 
zawarta. 

adczonych usług jest ograniczona do 
posiadanych przez Przeds

odociągowych i kanalizacyjnych. 

. Umowa określa miejsce wykonywania 
gi dostawy wody i odbioru ścieków. 

 9. 1. Umowy są zawierane na czas 
kreślony, 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas 
ślony: 

1) gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość 
została przyłączona do sieci został 
ustanowiony na czas określony; 

2) na wniosek osoby, której nieruchomość 
została przyłączona do sieci lub osoby 
korzystającej z nieruchomości o 
nieuregulowanym stanie prawnym. 

 drodze aneksu do umowy sporządzonego 
 formie pisemnej. 

2. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, 
zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy 
oraz zmian

§ 11. W przypadku zmiany stanu 
ieruchomości przyłączonej do sieci 

dsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, 
dsiębiorstwo zawiera umowę z nowym 
iorcą z zachowaniem dotychczasowych 
nków technicznych świadczenia usług. 

 12. 1. Umowa jest zawierana na pisemny 
sek osoby, posiadającej tytuł prawny do 
chomości, która ma być przyłączona do sieci 

dującej si

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, 
osoba ubiegająca się o przyłączenie jest 
zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu 
dokument, określający aktualny stan prawny 
przyłączanej nieruchomości. 

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika 
tytuł prawny osoby składającej wniosek do 
władania nieruchomością, jest ona zobowiązana 
przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł z 
zastrzeżeniem ust 4. 

4. Umowa może zostać zawarta również z 
osobą która korzysta z nieruchomo

uregulowanym stanie prawnym.  

5. Przedsiębiorstwo może określić wzór 
wniosku o zawarcie umowy. 

6. Po zawarciu umowy odbiorca jest 
zobowiązany do pisemnego poinformowania 
Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do 
korzystania  
z nieruchomości. 

edsiębiorstwa, odbiorca, ponosi 
odpowiedzialność za należności powstałe w 
związku ze świadczeniem usług przez 
Przedsiębiorstwo. 

§ 13. 1. Umowa może być zawarta z osobami 
korzystającymi z lokali znajdujących się w 
budynku wielolokalowym na pisemny w

ściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego 
lub budynków wielolokalowych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera 
w szczególności: 

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym 
określenie rodzaju tytułu prawnego do 
zajmowanego lokalu wraz ze zgodą
osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną 
własnoręcznym podpisem; 

2) oświadczenie wnio
poinformowaniu osób korzystających z lokali 
o zasadach rozliczania różnic oraz o 
obowi
Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat; 

3) schemat w
wodociągowej w budynku wielolok
wodomierzem głównym, wraz z okre
lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych. 

niosku, o którym mowa w ust. 1. 

ompletnego wniosku, Przed
ązane wydać informację określającą 

ymagania techniczne. 

§ 14. Przedsiębiorstwo sporz
mowy, w terminie 14 dni od
niosku o zawarcie umowy. 

 15 .1. Umowa może być rozwiązana przez 
ę umowy, z zachowaniem okresu 

owiedzenia określonego w umowie. 

. Rozwiąza
ępuje poprzez złoż

isemnego oświadczenia woli w siedz
edsiębiorstwa lub przesłania takiego 

oświadczenia listem poleconym. 

§ 16. 1.Umowa może być rozwiązana w drodze 
porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega 
rozwiązaniu z c

§ 17. Umowa wygasa w przypadku: 
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1) śmierci odbiorcy usług będącego osobą 
fizyczną; 

2) zakończenia postępowania upadłościowego 
w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony 
będącej przedsiębiorcą; 

3) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na 

e wodomierz główny. 

§19. Rozliczenia za ę 
i z 
P  
opa

h z nowych, 
pra

wyciąg, 
zaw

iążenia odbiorcy 
nal

 
odbiorcami są również osoby 

korzystające z ólnych lokali, 
Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę 

 
odrębne fa  lokali. 

. Odbiorca obowiązany jest do terminowego 
opł ania należności za świadczone usługi przez 
przedsiębiorstwo. Opóźnienia w zapłacie powodu-

ją, 

poczet przyszłych należności lub na 
żąd

ządzenia pomiarowego oraz braku 
mo

onych 
ście

ie braku urządzeń 
pom

 
ła

urządzeń Przedsiębiorstwa, 
w 

i wodomierza 
głó

 ust. 1 i 2 
o
zainstalowania na własny koszt wodomierza 
w

Rozdział V. 

§ rzyłącza wodociągowego i 
kan

ubiegająca się o 
przyłą
u

§ 26. Osoba ubiegająca się o przyłączenie 
nieruchomo
w
co n

3) prawnych odpis z 
właściwego rejestru wskazujący na sposób 
reprezentacji podmiotu; 

prowadzenie działalności. 

§ 18. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, 
Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza 
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz 
demontuj

Rozdział IV. 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat 
ustalone w taryfach 

usługi zaopatrzenia w wod
odprowadzania ścieków są prowadzone prze

rzedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w
rciu o ceny i stawki opłat określone w 

ogłoszonych taryfach. 

§ 20. Długość okresu obrachunkowego określa 
umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż 
jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy. 

§ 21. 1. Wejście w życie nowych taryfy nie 
stanowi zmiany umowy. 

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen  
i stawek opłat wynikającyc

w

widłowo podanych do wiadomości publicznej 
taryf, nie wymaga odrębnego informowania 
Odbiorców  
o ich wysokości. 

3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy 
aktualnie obowiązującą taryfę lub jej 

ierający ceny i stawki opłat właściwe dla 
Odbiorcy, będącego stroną umowy. 

§ 22. 1. Podstawą obc
eżnościami za usługi świadczone przez 

Przedsiębiorstwo jest faktura. 

2. W przypadku budynku wielolokalowego, 
w którym 

poszczeg

zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz
ktury osobom korzystającym z

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 
14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, 
kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na 
innej podstawie niż wskazania wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego, do końca okresu 
obrachunkowego. 

4
ac

naliczanie przez przedsiębiorstwo odsetek 
ustawowych. 

5. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń, co do 
wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza 
się ją na 

anie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni 
od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 

§ 23. W przypadku niesprawności wodomierza 
głównego lub ur

żliwości ustalenia na podstawie powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości 
świadczonych usług, ilość pobranej wody lub 
odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie 
średniego zużycia wody i/lub odprowadz

ków w całym okresie świadczenia usług przed 
stwierdzeniem niesprawności wodomierza lub 
urządzenia pomiarowego. 

§ 24. 1. Jeżeli odbiorca, pobiera wodę z ujęć 
własnych i wprowadza ścieki do urządzeń 
Przedsiębiorstwa, w raz

iarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest 
ustalana jako równa ilości wody pobranej, 
ustalonej na podstawie wskazań wodomierza

snego. 

2. Jeżeli odbiorca, pobiera wodę z ujęć 
własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i 
wprowadza ścieki do 

razie braku urządzeń pomiarowych, ilość 
odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma 
wskazań wodomierza własnego 

wnego. 

3. W przypadkach określonych w
dbiorca jest zobowiązany do zakupu, 

łasnego, jego utrzymania i legalizacji. 

Warunki przyłączenia do sieci 

 25. Budowę p
alizacyjnego lub odtworzenie istniejącego, 

realizuje na swój koszt osoba 
czenie nieruchomości do sieci, po 

przednim spełnieniu poniższych kryteriów.  

ści do sieci składa Przedsiębiorstwu 
niosek o przyłączenie, który powinien zawierać 

ajmniej: 

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy; 

2) adres do korespondencji; 

w przypadku osób 
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4) określenie rod  i urządzeń służą-

 
i 

zużycia wody; 

6)

zypadku dostawców ścieków 

czyszczających); 

wadzane ścieki, w szczególności 

8) rozpoczęcia 

tan prawny 

1, 

zenie nieruchomości do 
siec

omości, dokument pod nazwą 
„Warunki przy

w terminie  
21  

dłączenie. 

ciągowej lub kana-

3)

tości 

 przyłączenia oraz 

mowa w ust. 1 może 
okr

h ścieków, lub też 

o 

4 rzedsiębiorstwa za 
w
w
odpo
Prze  kosztom przygotowania tego 
d

§ 29. 1. „Warunki przyłączenia do sieci 
w
osob
mog
zgod odociągowego 
lub 

wydaniem 'Warunków 
przy

ch. 

zaju instalacji
cych do odbioru usług; 

5) określenie ilości przewidywanego poboru
wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyk

 wskazanie przewidywanej ilości 
odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w 
pr
przemysłowych, również jakości 
odprowadzanych ścieków oraz 
zastosowanych lub planowanych do 
zastosowania urządzeń pod

7) opis nieruchomości, do której będzie 
dostarczana woda i/lub z której będą 
odpro
określenie jej powierzchni, sposobu 
zagospodarowania,  
i przeznaczenia; 

wskazanie planowanego terminu 
poboru wody i dostarczania ścieków. 

§ 27. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 26, 
osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci 
powinna załączyć: 

1) dokument określający s
nieruchomości, której dotyczy wniosek, w 
przypadku nieruchomości o 
nieuregulowanym stanie prawnym opis 
statusu prawnego  
w stosunku do nieruchomości; 

2) mapę sytuacyjną określającą usytuowanie 
nieruchomości, o której mowa w ust. 
względem istniejących sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i 
urządzeń uzbrojenia terenu. 

2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane 
przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni 
wzór wniosku. 

§ 28. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, 
umożliwiające podłąc

i, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od 
otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o 
którym mowa w § 26 wraz z kompletem 
załączników, wydaje osobie ubiegającej się o 
podłączenie nieruch

łączenia do sieci wodociągowej i/lub 
kanalizacyjnej”. W razie braku możliwości 
podłączenia nieruchomości do sieci, 
Przedsiębiorstwo 

dni od otrzymania wniosku, o którym mowa 
w § 26, informuje o tym osobę ubiegającą się  
o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, 
które uniemożliwiają po

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 
powinien, co najmniej zawierać: 

1) wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nie-
ruchomości do sieci wodo
lizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania 
wodomierza głównego i/lub urządzenia 
pomiarowego; 

2) określać maksymalną ilość wody 
dostarczanej do nieruchomości z podziałem 
na poszczególne cele; 

 określać maksymalną ilość ścieków 
odprowadzanych z nieruchomości i ich 
jakość; 

4) zawierać informacje o rodzaju i zawar
dokumentów, jakie powinna przedłożyć 
osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci 
oraz podmiotach z jakimi należy uzgodnić, lub 
do jakich należy zgłosić fakt
projekt przyłącza; 

5) wskazywać okres ważności wydanych 
warunków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok. 

3. Dokument, o którym 
eślać: 

1) parametry techniczne przyłącza; 

2) miejsce zainstalowania wodomierza 
głównego, a w przypadku, gdy 
wnioskodawca proponuje pomiar ilości 
odprowadzanych ścieków inaczej niż na 
podstawie odczytów ilości pobieranej wody, 
urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości 
odprowadzanyc
wodomierzy do mierzenia ilości wody, z 
której nie odprowadza się ścieków d
kanalizacji. 

. Wynagrodzenie P
ydanie „Warunków przyłączenia do sieci 
odociągowej lub kanalizacyjnej”, winno 

wiadać rzeczywiście poniesionym przez 
dsiębiorstwo

okumentu. 

odociągowej lub kanalizacyjnej" wydawane 
ie ubiegającej się o przyłączenie do sieci 
ą za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko 
ę na wybudowanie przyłącza w
kanalizacyjnego, ale również wybudowania 

przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych, 
urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, 
Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się o 
przyłączenie, przed 

łączenia do sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej” są zobowiązane do zawarcia 
umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego 
przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń 
wybudowanych przez przyszłego odbiorcę ze 
środków własny
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3. W sytuacji współfinansowania przez osobę 
ubiegająca się o przyłączenie budowy urządzeń 
wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa 
zawierana między Przedsiębiorstwem a tą osobą 
reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez 
Prz

ligacyjnej, w szczególności umowy 
dzi

etnej formy odpłatnego 
prz

jmniej: 

 

6) 

a wynagrodzenia za 
korzystanie przez Przedsiębiorstwo z 
urządzenia na podstawie umowy nie 

8) 

łączenia nieruchomości do 
ieci jest pisemne uzgodnienie z 
rzedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w 
m projektu) i sposobu prowadzenia tych prac 

raz warunków  
sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo 
ontroli robót. 

2. Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieru-
homości do sieci w celu uzyskania pisemnego 
zgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada 
rzedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i in-
rmacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i in-

f ęcza nieodpłatnie 
k podłączenie nieru-
c arunkami przyłą-
c . 

b kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku 
przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, 
że nie zostanie zachowany minimalny poziom 
usług, a zabraknie 
wymaganych zdolno

alizacyjnej, jeżeli 
przy

o sieci, jeżeli nie posiada 
technicznych mo

 
ieloletnie plany 

rozwoju i modernizacji urządze
kanalizacyjnych. 

Rozdział VII. 

Sposób dokonywania odbioru przez 
przedsiębiorstwo wykonanego przyłącza 

§ 33. 1. W ramach prac związanych z odbiorem 
przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia 
zgodności wykonanych prac z wydanymi przez 
Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do 
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”, oraz  
z projektem przyłącza. 

 

 

 

edsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej 
przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. 

4. Odpłatne przejęcie polegać może na 
przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa 
własności urządzenia, jak również na zawarciu 
umowy ob

erżawy,  
a także prawnorzeczowej, w szczególności 
ustanowieniu użytkowania, w sposób 
umożliwiający Przedsiębiorstwu korzystanie z 
urządzenia. 

5. Wybór konkr
ejęcia wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i 

osoby ubiegającej się o przyłączenie. 

6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod 
rygorem nieważności winna być zawarta w formie 
pisemnej. 

7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna 
określać, co na

1) termin wybudowania urządzenia; 

2) warunki techniczne, jakie urządzenie musi 
spełniać; 

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez
Przedsiębiorstwo; 

4) zasady wyceny inwestycji; 

5) formę prawną przejęcia urządzenia przez 
Przedsiębiorstwo; 

termin przejęcia urządzenia; 

7) termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za 
przeniesienie własności urządzenia lub termin 
i zasady uiszczani

przenoszącej prawa własności; 

zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań. 

§ 30. 1. Warunkiem przystąpienia do prac 
zmierzających do przy
s
P
ty
o
i 
k

c
u
P
fo

ormacji Przedsiębiorstwo dor
ażdej osobie ubiegającej się o 
homości wraz z wydanymi „W
zenia do sieci wodociągowej ub kanalizacyjnej”

3. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne 
uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 
14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i 
informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa  
w ust. 2. 

§ 31. Przed zawarciem umowy, 
Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego 
przyłącza pod kątem spełnienia warunków 
technicznych. 

Rozdział VI. 

Techniczne warunki określające możliwość 
dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych 

§ 32. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić 
przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci 
wodociągowej lu

w szczególności, jeżeli 
ści produkcyjnych ujęć, stacji 

uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności 
dostawczych istniejących układów dystrybucji 
wody i odprowadzania ścieków. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić 
przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci 
wodociągowej lub kan

łączenie do sieci spowoduje obniżenie 
poziomu usług  
w stopniu takim, że nie będą spełnione 
wymagania określające minimalny poziomu usług. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić 
przyłączenia d

żliwości świadczenia usług. 

4. Poziom dostępu do usług wodociągowych 
w przyszłości wyznaczają w

ń wodociągowych i 
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2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sie
wodociągowej lub kanalizacyjnej" obejmował
również wybudowanie przez przyszł
ze środków własnych, urządzeń w
lub kanalizacyjnych, to warunkiem
do odbioru przyłącza może być wcześniejszy 
odbiór tych urządzeń.  

rzeprowadzane p

emplarzach, z których 
jed

2. Wyniki prób i odbiorów, określonych 
warunkach przyłączenia są potwierdzane prze
strony lub ich upoważnionych przedstawicieli w 
sporządzanych protokołach. 

§ 35. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protoko
odbioru określa Przedsiębiorstwo. 

§ 36. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego 
p

a) da

 podpisy członków komisji dokonującej 
odbioru, 

d) uwagi d  projektem 

Rozdział VIII. 

Standard obsługi odbiorców usług oraz sposób 
nia w przypadku niedotrzymania 

 odpowiednich parametrów 
świadczonych usług 

Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do 
udzielania wszelkich istotnych informacji 

przez 

odociągowej i kanalizacyjnej przez nowych 

zakłóceń w dostawach wody 

ń kanalizacyjnych; 

5) planowanych przerw w 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za 

terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została 
na piśmie, Przedsiębiorstwo 
 kanalizacyjne udziela odpowiedzi 

ej formie w terminie 14 dni od 
śby chyba, że osoba zwracająca się 

ę wyraźnie zaznaczyła, iż informacja 
ma być udzielona w jednej z form wskazanych w 

staleń 
wymagaj
wsk o przed 
u
infor aną  
i 
o

ż

rekla
prze zczególności 
i
op

2
pise rzyczyny 
u

3
rozp
term ższym jednak niż 14 dnia od 
z

4
rekla

ci 
y 

ego odbiorcę 
dociągowych postępowao

 przystąpienia ciągłości lub

3. Określone w warunkach przyłączenia próby  
i odbiory częściowe oraz końcowe są 

rzy udziale stron lub ich 

dotyczących: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania p
upoważnionych przedstawicieli. 

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem 
przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające 
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) 
należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

5. Przed zasypaniem należy wykonać operat 
geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach 
technicznych w dwóch egz

en dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do 
właściwego organu zajmującego się aktualizacją 
dokumentacji geodezyjnej. 

§ 34. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru 

Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę  
i odprowadzanie ścieków; 

2) warunków przyłączenia się do sieci 
w

przez odbiorcę , Przedsiębiorstwo uzgadnia jego 
termin, nie dłużej niż trzy dni po dacie zgłoszenia. 

pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych 
środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże  

w 
z 

w 

łu w tej sam

rzyłącza powinno zawierać co najmniej: 

ne identyfikujące inwestora i adres 

ust. 2. 

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga u
przyłącza, 

b) termin odbioru proponowany przez 
Wykonawcę, 

c) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci 
eksploatowanej. 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza 
powinien zawierać co najmniej: 

a) dane techniczne charakteryzujące przedmiot 
odbioru, (średnica, materiał, długość, 
elementy uzbrojenia), 

b) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla 
przyłącza kanalizacyjnego, 

c) skład i

mo

otyczące różnic pomiędzy
a realizacją przyłącza. 

 

 

§ 37. 1. 

Odbiorców; 

3) występujących 
lub w odprowadzaniu ścieków; 

4) występujących awarii urządzeń 
wodociągowych i urządze

świadczeniu usług. 

przedłożona 
wodociągowo -

otrzymania pro
o informacj

ących okresów dłuższych niż terminy 
azane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstw

pływem terminów wskazanych w ust. 2 i 3, 
muje o tym fakcie osobę zainteresow

wskazuje jej ostateczny termin udzielenia 
dpowiedzi. Termin ten w żadnym wypadku nie 

e być dłuższy niż 30 dni. 

§ 38. 1. Każdy odbiorca ma prawo zgłaszania 
macji dotyczących sposobu wykonywania 

z Przedsiębiorstwo umowy, w s
lości i jakości świadczonych usług oraz wysokości 
łat za te usługi.  

. Reklamacja jest zgłaszana w formie 
mnej i powinna określać p

zasadniające roszczenia reklamacyjne. 

. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane 
atrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w 
inie nie dłu

łożenia lub doręczenia reklamacji.  

. Przedsiębiorstwo w pisemnej odpowiedzi na 
mację podaje w szczególności: 
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1) 

2) 

r
rekla
i pra

5
Prze iku 
roz

. 

§ 39. 1. Przedsię st zobowiązane do 
wyzna ch za 
kon

ch do kontaktów z Odbiorcami i 
oso

rozpatrywania reklamacji, numery 
kontaktowe 

h taryf. 

zedsiębiorstwa winny 
b

1) 

2) wody i 

3) adzonych analiz 

4)  

2
udos
ust. 
obow
zawi
zawi

poinformowania odbiorców o planowanych 
prz

odzinnym. 

w, w sposób 
zwy

ć wyłącznie właściciela lub 
zarz

ie przekracza 
12 godzin. 

azie planowanej lub zaistniałej przerwy 
w dostawie wody przekraczaj
P
zastę
tym , wskazując lokalizację 
zast

§ 4
lub w  
z ważn
to uza
zdrowi
potrzeb
przyczynami technicznymi. 

szkody
granic dczenia usług, chyba, że nie 

pon
odpow
przerw
wynika

2) b 

po go 

3) potrzeby 
eb 

Warunki dostawy wody na cele przeciwpo

§ 4
przeciw
Przedsi

1)

3) adzące akcje gaśnicze. 

dost
prze lności z hy-

rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie 
uwzględnienia reklamacji; 

pouczenie w sprawie możliwości 
dochodzenia roszczeń w innym trybie. 

4. W przypadku odmowy uwzględnienia 
eklamacji w całości lub w części, odpowiedź na 

mację winna zawierać uzasadnienie faktyczne 
wne. 

. W przypadku uwzględnienia reklamacji 
dsiębiorstwo powiadamia odbiorcę o wyn

patrzenia a także o wysokości i formie wypłaty 
przyznanego odszkodowania lub należności. 

6. Zaliczenie odszkodowania lub należności na 
poczet przyszłych należności może nastąpić 
jedynie na wniosek odbiorcy usługi

biorstwo je
czenia osoby lub osób odpowiedzialny

takty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi 
się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie 
i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Stosowna informacja, zawierająca co 
najmniej: imienne wskazanie pracowników 
upoważniony

bami ubiegającymi się o przyłączenie oraz do 
przyjmowania i 

tych osób oraz godziny ich pracy, 
winna być wywieszona w siedzibie 
Przedsiębiorstwa i podawana do publicznej 
wiadomości wraz z ogłoszeniem nowyc

o

§ 40. 1. W siedzibie Pr
yć udostępnione wszystkim zainteresowanym: 

aktualnie obowiązujące na terenie gminy 
taryfy cen i stawek opłat; 

tekst regulaminu dostarczania 
odprowadzania ścieków, obowiązującego na 
terenie gminy; 

wyniki ostatnio przeprow
jakości wody; 

tekst ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi 
wydanymi na podstawie ustawy. 

. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku 
tępnienia dokumentów, o których mowa w 
1 poza swoją siedzibą z zastrzeżeniem 
iązku dołączenia do umowy w chwili jej 

erania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu 
erającego ceny i stawki opłat. 

§ 41. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek 

erwach lub ograniczeniach w dostawie wody, 
w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem 
co najmniej 72 g

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek 
niezwłocznie poinformować odbiorcó

czajowo przyjęty, o zaistniałych 
nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w 
dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 
godzin. 

3. W przypadku budynków wielolokalowych, 
Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych 
w ust. 2 poinformowa

ądcę nieruchomości, o ile planowany czas 
trwania przerwy w dostawie wody n

4. W r
ącej 12 godzin 

rzedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić 
pczy punkt poboru wody i poinformować o 
fakcie Odbiorców

ępczego punktu poboru wody. 

2. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć 
strzymać świadczenie usług wyłącznie 
ych powodów, w szczególności, jeżeli jest 
sadnione potrzebą ochrony życia lub 

a ludzkiego, środowiska naturalnego, 
ami przeciwpożarowymi, a także 

2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za 
 powstałe w związku z wstrzymaniem lub 
zeniem świa

osi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od 
iedzialności w szczególności wówczas, gdy 
a lub ograniczenie świadczenia usług, 
ły z: 

1) działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił 
przyrody; 

działania lub zaniechania osób lu
podmiotów za które Przedsiębiorstwo nie 

nosi odpowiedzialności, w tym same
Odbiorcy; 

ochrony życia lub zdrowia ludzkiego 
oraz środowiska naturalnego, a także potrz
przeciwpożarowych. 

Rozdział IX. 

żarowe 

3. Uprawnionymi do poboru wody na cele 
pożarowe z sieci będącej w posiadaniu 
ębiorstwa są: 

 Państwowa Straż Pożarna; 

2) Ochotnicza Straż Pożarna; 

inne podmioty prow

§ 44. Woda do celów przeciwpożarowych jest 
ępna z urządzeń wodociągowych posiadanych 
z Przedsiębiorstwo, a w szczegó
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dra
sieci w j. 

przeciw we wraz z określeniem punktów 
pob
info
do pob

prz
którymi woda jest dostarczana dla innych 
odbior
niezwłocznie przekazują Przedsiębiorstwu 
info

minem obowiązują przepisy prawa,  

a w c
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odp  
z p
wydanymi na jej podstawie.  

 
Kar 03  
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i 
odp y 
K
z dn.  
6 marca 2003r.  

§  
14 a ogłoszenia w Dzienniku 
Urz

 Rady 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

464 

UCHWAŁA NR XXXI/154/05 
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE 

 
z dnia 29 grudnia 2005r. 

 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Babimoście do wydawania 

ie do

ze środków 
pub

su administracji publicz-
nej

 Rady 

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

465 

ntów przeciwpożarowych zainstalowanych na 
odociągowe

§ 45. Ilość wody pobieranej na cele 
pożaro

oru jest ustalana na podstawie pisemnych 
rmacji składanych przez podmiot uprawniony 

oru wody w umownie ustalonych okresach. 

§ 46. W przypadku poboru wody na cele 
eciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, 

ców, podmioty, o których mowa w § 43 

rmacje o ilości wody pobranej. 

Rozdział X. 

Postanowienia końcowe 

§ 47. W sprawach nie objętych niniejszym re-
gula

 sz zególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 

rowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 
óźn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi 

§ 48. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w
gowej z dnia 14 lutego 2003r. Nr IV/16/20

rowadzania ścieków na terenie Gmin
argowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12 poz. 219) 

 49. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
dni od dni

ędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący
Henryka Kamińczak

 

 

decyzji administracyjnych o praw
 
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst  
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), art. 7 ust. 2, art. 54 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych 

 świadczeń opieki zdrowotnej 

nych ze środków publicznych, zgodnie z ustawą  
z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 
Burmistrzowi Babimostu. licznych (Dz. U. Nr 210 poz. 2135 z 

późniejszymi zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Babimoście do załatwienia indy-
widualnych spraw z zakre

 i wydawania decyzji administracyjnych o pra-
wie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowa-
==========================================
 

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

Przewodniczący
Krzysztof Małycha

============================
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Y GÓ
 

 
 

ow

Nauczyciela (Dz. U. 
z 20

 
31 

 poz. 181) Rada Gminy uchwala, co 
nas

ł nieważność § 1 pkt 1 uchwały). 

2. Ilekroć w regulaminie jes  mowa o: 

1) ę 
oświatow ę 

3)

 
auczyciela; 

5) 

ądzenie mi-

st. 5 – Karta Nauczyciela; 

ynagrodzenie 
o co 
nej dla 

dach 
okr

  
w którym nauczyciel naby  prawo do dodatku 
lub do wyższe tku, jeżeli nabycie 

2) za dany mie bycie prawa do 

ównież za dni nieobecności  

UCHWAŁA NR X
RADY GMIN

XVIII/205/2005 

nistra właściwego do spraw oświaty i wy-
chowania wydawane corocznie w porozu-
mieniu z ministrem właściwym do spraw pra-
cy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspól-

RZYCA 

dnia 2005r. z dnia 29 gru

w sprawie określenia regulaminu przyznawania
wynagrodzenia w placówkach oświatowych pr

 
Na podstawie art. 30 ust 6 i art. 91 d pkt 1 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 

nauczycielom dodatków i innych elementów 
adzonych przez Gminę Górzyca na rok 2006 

03r. Nr 118, poz. 1112, Nr 90, poz. 844, Nr 137, 
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081,  
z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 2005r. 
Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 181,  
poz. 1526, Nr 179, poz. 1487) i Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

stycznia 2005r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U.  
z 2005r. Nr 22,

tępuje: 

Rozdział I. 

Postanowienia wstępne 

§ 1. (rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 
Wit.09011-29/06 z 27 stycznia 2006r. Wojewoda 
Lubuski stwierdzi

t

 szkole – rozumie się przez to jednostk
ą prowadzoną przez Gmin

Górzyca; 

2) klasie – należy przez to rozumieć także oddział 
przedszkolny lub grupę w świetlicy; 

 roku szkolnym – należy przez to rozumieć 
okres pracy szkoły od 1 września danego roku 
do 31 sierpnia roku następnego; 

4) tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin – należy przez to rozumieć 
obowiązkowy wymiar godzin, o którym 
mowa w art. 42 
ust. 3 i 7 ustawy Karta N

Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U.  
z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi 
zmianami); 

6) rozporządzeniu MENiS bez bliższego określe-
nia – rozumie się przez to rozporz

nej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zgod-
nie z art. 30 u

7) wynagrodzeniu nauczyciela stażysty – należy 
przez to rozumieć średnie w
nauczyciela stażysty stanowiąceg
najmniej 82% kwoty bazowej określo
pracowników państwowej sfery budżetowej; 
o której mowa w art. 30 ust. 3 Karta 
Nauczyciela.  

3. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli 
szkół. 

4. Regulaminu nie stosuje się do pracowników 
szkół nie będących nauczycielami. 

Rozdział II. 

Wynagrodzenie zasadnicze i dodatki 

§ 2. (rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 
Wit.0911-29/06 z 27 stycznia 2006r. Wojewoda 
Lubuski stwierdził nieważność § 2 uchwały). 

§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za 
wysługę lat.  

2. Wysokość dodatku określa art. 33 ust. 1 
Karty Nauczyciela. 

3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy 
uprawniające do dodatku ustala się na zasa

eślonych w rozporządzeniu MENiS. 

4. Dodatek przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu,

ł
j stawki doda

prawa nastąpiło podczas miesiąca; 

siąc, jeżeli na
dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca; 

3) dodatek przysługuje za okres urlopu dla pora-
towania zdrowia oraz za dni, za które nauczy-
ciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że prze-
pis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten 
przysługuje r
w pracy z powodu niezdolności do pracy 
wskutek choroby bądź konieczności osobiste-
go sprawowania opieki nad dzieckiem lub in-
nym chorym członkiem rodziny, za które na-
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uczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek 
z ubezpieczenia społecznego; 

4)

 dodatku stanowi 
wy

wniczej. 

szko

doda

zych,  

a

gnięć dydaktyczno - wychowawczych, 

ktywne działanie na rzecz uczniów 

2) ja
z powierzonym stanowiskiem, dodatkowym 
za zególności: 

c) 

d) 

ń 

f) 

3)
w

4) za
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 

nizacjami uczniowskimi 
y, 

7. 
motyw  
inn
szkołac

1) os
i o

2) ja
st

b) pozyskiwanie środków finansowych 

c) ne wykorzystanie majątku szkoły, 

3) su
uc

4)

5) 

śla rozporządzenie MENiS. 

 dodatek wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 

§ 4. 1. Ogólne warunki przyznawania 
nauczycielom dodatku motywacyjnego określa 
rozporządzenie MENiS. 

2. Podstawę obliczenia
nagrodzenie zasadnicze nauczyciela. 

3. Dodatek ustala się średnio 3% na etat 
przeliczeniowy dla nauczycieli i od 5% do 20% dla 
kadry kiero

4. Dodatek przyznaje się nauczycielowi na czas 
określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy 
niż jeden rok szkolny. 

5. Dodatek nauczycielowi przyznaje dyrektor 
ły, a dyrektorowi – Wójt Gminy. 

6. Szczegółowe zasady i kryteria przyznawania 
tku: 

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć 
dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńc
a w szczególności: 

) uzyskiwanie przez uczniów, z 
uwzględnieniem ich możliwości oraz 
warunków pracy nauczyciela, dobrych 
osią
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i 
sprawdzianów, albo sukcesami w 
konkursach, zawodach, olimpiadach, itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów 
wychowawczych uczniów we współpracy  
z rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska 
wychowawczego uczniów, aktywne i 
efe
potrzebujących szczególnej opieki; 

kość świadczonej pracy, w tym związanej  

daniem lub zajęciami, a w szc

a) systematyczne i efektywne 
przygotowywanie się do przydzielonych 
obowiązków,  

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 

wzbogacanie własnego warsztatu prac, 

dbałość o estetykę i sprawność 
powierzonych pomieszczeń, pomocy 
dydaktycznych lub innych urządzeń 
szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, rzetelne  
i terminowe wywiązywanie się z polece
służbowych, 

przestrzeganie dyscypliny pracy; 

 posiadanie co najmniej dobrej lub 
yróżniającej oceny pracy; 

angażowanie w realizację czynności i zajęć, 

a) udział w organizacji imprez i uroczystości 
szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i 
innych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi orga
działającymi na terenie szkoł

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, 
przejawianie innych form aktywności w 
ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 
nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych 
zadań statutowych szkoły. 

Warunkiem przyznawania dodatku 
acyjnego dyrektorom i ich zastępcom oraz

ym osobom pełniącym funkcje kierownicze w 
h są: 

iągnięcia dydaktyczne, wychowawcze  
piekuńcze szkoły; 

kość świadczonej pracy na powierzonym 
anowisku: 

a) celowe i oszczędne wydatkowanie środków 
finansowych, 

pozabudżetowych, 

 racjonal

d) dbałość o estetykę obiektów szkolnych, 

e) wpływ szkoły na miejscowe środowisko; 

kcesy naukowe, sportowe i artystyczne 
zniów; 

 podejmowanie zadań i czynności 
dodatkowych mających wpływ na dobre 
funkcjonowanie szkoły; 

ścisła współpraca z organem prowadzącym 
szkoły w realizacji polityki oświatowej. 

§ 5. 1. Wykaz stanowisk i funkcji, których 
zajmowanie bądź pełnienie uprawnia do dodatku 
funkcyjnego okre
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2. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego 
 

określają poniższe tabele dodatków funkcyjnych: 

Stawka doL datku funkcyjnego p. Stanowisko lub funkcja 
1. Dyrektor szkoły od 20% do 52% 
2. Wicedyrektor od 15% do 22% 
3. Doradcy metodycznego od 5% do 10% 
4. Nauczyciela konsultanta od 3% do 5% 

 
śre  stawy - Karta dniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o
Nauczyciela. 
 

Lp. Stanowisko lub funkcja 

którym mowa w art. 30 ust. 3 u

Stawka dodatku funkcyjnego 
1. Wychowawstwo klasy  od 25zł do 80zł 
2. Opiekun sta 47zł żu 

 
3. Przy ustalaniu wysoko ci dodatku 

uw

 klasy, a także specyfikę prowadzonej 
dzi

od 
pierwszego dnia miesi
m
w cji 
u cie 
s
mies ego dnia. 

końcem miesiąca, w którym upłynął 
okr

w pracy, w 
okr

rzypisany ten 
dod

7. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora 
zkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od 
ierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, 
astępującego po trzech miesiącach zastępstwa. 

8. Kwotę przypadającego dodatku zaokrągla 
ię do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 
,49zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50 
aokrągla się do pełnego złotego.  

9. W przypadku gdy nauczyciel ma dwa wy-
c
otrzymuje dodatek funkcyjny za ka
stwo i

warunki pracy z tytułu pracy w trudnych, 
u
wa

okości do 10% otrzymywanego przez danego 
nau

y dla 
nauczyciela ustala ły, a dla dyrektora 
Wójt Gminy gę stopień 
trudności, iwości dla 
zdr

ycznego wykonywania pracy, z którą 
dod

zysługuje 
wynagrodzenie 

 trwającej nie dłużej niż trzy miesiące. 

 
ciążliwych lub 

szkodliwych. 

5. Dodatek za warunki pracy 
miesięcznie z góry. 

Rozdział III. 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
oraz godziny doraźnych zastępstw 

§ 7. 1. Wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe wypłaca się według stawki 
osobistego zaszeregowania nauczyciela, z 
uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad-
wymiarową ustala się, dzieląc sumę stawki przy-

ś
zględnia się w szczególności: wielkość szkoły 

(zespołu szkół), klasy, jej warunki organizacyjne, 
złożoność zadań wynikających ze stanowiska 
kierowniczego lub pełnionej funkcji, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole i wyniki pracy 
szkoły,

ałalności dydaktycznej  
i opiekuńczo – wychowawczej. 

4. Prawo do dodatku przysługuje 
ąca następującego po 

iesiącu,  
 którym nastąpiło objęcie stanowiska lub funk
prawniających do dodatku, a jeżeli obję
tanowiska lub funkcji nastąpiło pierwszego dnia 

iąca – od t

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
lub funkcję na czas określony, traci prawo do 
dodatku z 

es. Dotyczy to również wcześniejszego 
odwołania ze stanowiska lub funkcji. 

6. Dodatek nie przysługuje w okresie nie 
usprawiedliwionej nieobecności 

esie stanu nieczynnego i urlopu dla 
poratowania zdrowia, oraz od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów 
obowiązków, do których jest p

atek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia 
obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

s
p
n

s
0
z

howawstwa klasy i więcej niż jednego stażystę, 
żde wychowaw-

 każdego stażystę. 

§ 6. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za 

ciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia 
runkach określonych w przepisach wydanych 

na podstawie art. 34 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela, w 
wys

czyciela wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Wysokość dodatku za warunki prac
dyrektor szko

 Górzyca, biorąc pod uwa
uciążliwości lub szkodl

owia realizowanych zadań lub wykonywanych 
prac. 

3. Dodatek za warunki pracy przysługuje  
w okresie fakt

atek jest związany oraz w okresie 
niewykonywania pracy, za który pr

jak za okres urlopu 
wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego i 
choroby

4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się 
proporcjonalnie do wymiaru zajęć prowadzonych 
w warunkach trudnych, u

wypłaca się 
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sługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasad
niczego i dodatku za warunki pracy przez mie-
sięczną liczbę godzin obowiązkow
zajęć dydaktycznych, wychowawcz
kuńczych realizowanych w ramach 
wymiarowych nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru 
zaj
o
z
ż
najmniej  
0

4. Wynagrodzenie za godziny 

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe w tygodniach, w których 
prz

w art.   
ust  

 (lub o ¼, gdy dla nauczyciela 
ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy 
dzień ści lub dzień 
u
ponadwymiarowych, za które przysługuje 
w niu, nie może być 
jednak przydzielonych 
w

 godziny 
p

d

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli 

zez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wy-
godzin za faktycznie zrealizowane godziny 

ysługuje wynagrodzenie według 
ch dla godzin ponadwymiarowych. 

Rozdział IV. 

 i inne świadczenia wynikające ze 
stosunku pracy 

 
 

- 
ń 

 
wanego rocznego 

osobowego funduszu wynagrodzeń. 

§ 9  
u

1) 

ej, opiekuńczo - 
yc

§ 10. 1. Nagrody dyrektora szkoły w ramach 
ś d h mowa w § 9 ust. 2 pkt 1 
p y zaopiniowaniu przez radę 
pedagogiczn

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody 
Gmi , o których 
m w

) dyrektor y – dla nauczycieli, po 
z radę pedagogiczną; 

3) i zatwierdza 

 Gminy w Górzycy i 

3
nauc  w szkole co 
n
1

- pr
miarze 

ego wymiaru 
ych lub opie-

zastępstw prz
zasad ustalony

godzin ponad-

ęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy 
bowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z 
aokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, 
e czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co 

,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

§ 9. 1. Tworzy się fundusz nagród dla
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy
dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczo 
wychowawczej, realizacji innych zada
statutowych szkoły oraz w dziedzinie zarządzania
oświatą w wysokości 1% plano

ponadwymiarowe przydzielone w planie 
organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których 
nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw 
przewidzianych  
w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub 
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. Godziny  ponadwymiarowe  przypadające  
w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich 
zrealizować z przyczyn leżących po stronie 
pracodawcy, w szczególności w związku z: 

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub 
mrozów; 

2) wyjazdem dzieci i młodzieży na wycieczki lub 
na imprezy; 

3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, 
trwającą nie dłużej niż tydzień;  

traktuje się jak godziny faktycznie odbyte. 

w

ypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w 
pracy lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz w 
tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się w 
środku tygodnia – za podstawę ustalenia liczby 
godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony 

1

42
. 3 ustawy – Karta Nauczyciela pomniejszony 

o 1/5 tego wymiaru

 usprawiedliwionej nieobecno
stawowo wolny od pracy. Liczba godzin 

ynagrodzenie w takim tygod
że większe niż liczba godzin 

 planie organizacyjnym. 

7. Wynagrodzenie za
onadwymiarowe wypłaca się z dołu. 

§ 8. 1. Do wynagrodzenia za godziny 
oraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio § 7. 

Nagrody

2. Fundusz nagród, o którym mowa w 
st. 1 przeznacza się na: 

fundusz nagród dyrektora szkoły – w 
wysokości 70% środków; 

2) fundusz nagród Wójta Gminy Górzyca  
– w wysokości 30% środków. 

2. Tryb i kryteria przyznawania nagród dla 
nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy 
dydaktyczno – wychowawcz

howawczej, realizacji zadań statutowych 
szkoły oraz w dziedzinie zarządzania oświatą w 
ramach środków, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 
1 i 2 określa § 10 niniejszego regulaminu. 

ro ków, o któryc
rz znaje dyrektor po 

ą. 

Wójta 
ny Górzyca w ramach środków

o a w § 9 ust. 2 pkt 2 występuje: 

szkoł
zaopiniowaniu prze

2) Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, 
pracownik do spraw oświaty – dla 
dyrektorów; 

Wójt Gminy dokonuje analizy 
wnioski po zaopiniowaniu ich przez komisję 
nagród; 

4) w skład komisji, o której mowa w punkcie  
3 wchodzą przedstawiciele nauczycieli z 
poszczególnych szkół, wytypowany 
pracownik Urzędu
przedstawiciel ZNP. 

. Nagrody mogą być przyznawane 
zycielom po przepracowaniu

ajmniej  
 roku. 
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4. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, 
który posiada co najmniej dobrą lub wyróżniającą 
ocen
n

a
h i 

egzaminach uczniów, przeprowadzanych 
przez o inacyjną, 

nia 

ziału w zawodach II stopnia 

ogólnopolskich) olimpiad przedmiotowych, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia  
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub  

ści szkolne lub środowiskowe, 

 

nizowanie wycieczek, udział uczniów 

y kulturalne, sportowe, 

 w trudnej sytuacji 

c
ami systemu ochrony zdrowia, 

i w zakresie zapobiegania  

ostosowania społecznego dzieci  

icjatywy 
prz

9

7. Nagrody przyznawane s
Dni

§ 11. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym 
od 

iarową. 

lnym od 
p
wychowawczych i opiekuńczych, nie przysługuje  
z

la, i obejmuje : 

1) 

ę pracy pedagogicznej oraz spełnia co 
ajmniej 3 z następujących kryteriów:  

1) w zakresie pracy dydaktyczno - 
wychowawczej: 

) osiąga dobre wyniki w nauczaniu 
potwierdzone w sprawdzianac

kręgową komisję egzam

b) podejmuje działalność innowacyjną w 
zakresie wdrażania nowatorskich metod 
nauczania i wychowania, opracowywa
autorskich programów i publikacji, 

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, 
potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów 
do ud
(okręgowych) lub III stopnia (centralnych, 

zajęciem przez uczniów (zespołów 
uczniów)  
I - III miejsca w konkursach, zawodach, 
przeglądach i festiwalach, 

z uczniami mającymi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje 
uroczysto

f) prowadzi znaczącą działalność
wychowawczą w klasie, szkole przez 
orga
w spektaklach teatralnych, koncertach, 
wystawach i spotkaniach, 

g) organizuje imprez
rekreacyjne i wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

i) osiąga dobre wyniki w pracy 
resocjalizacyjnej z uczniami; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub 
wychowankom będącym
lub życiowej, pochodzącym z rodzin 
ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów 
patologii społecznej wśród dzieci i 
młodzieży,  
w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

) organizuje współpracę szkoły lub placówki 
z jednostk
Policją, organizacjami i stowarzyszeniami 
oraz rodzicam

i usuwania przejawów patologii społecznej 
i nied
i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, 
rozwija formy współdziałania szkoły z 
rodzicami; 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, 
polegającej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach 
doskonalenia zawodowego, 

b) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji 
zawodowej nauczycieli podejmujących 
pracę w zawodzie nauczyciela. 

5. Nauczyciel, któremu została przyznana 
nagroda otrzymuje dyplom, którego odpis 
umieszcza się w jego teczce akt osobowych. 

6. Wójt Gminy może z własnej in
yznać nagrodę nauczycielowi, o którym mowa  

w § 9. W tym przypadku wniosek nie podlega 
zaopiniowaniu przez komisję ,o których mowa w § 

 ust. 2 pkt 3 i 4. 

ą z okazji obchodów 
a Edukacji Narodowej. W uzasadnionych 

przypadkach, można przyznać nauczycielowi 
nagrodę w innym terminie. 

pracy realizują zajęcia dydaktyczne, 
wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za 
ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje 
odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy 
obliczane jak za godzinę ponadwym

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska 
kierownicze, sprawującym w dniu wo

racy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-

 tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

Rozdział V. 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 12. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma 
nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje, 
zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście 
liczącym do 5.000 mieszkańców, w wymiarze nie 
niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 
zajęć. 

2. Dodatek jest zróżnicowany, stosownie do 
stanu rodzinnego nauczycie

3% wynagrodzenia – przy jednej osobie; 

2) 4% wynagrodzenia – przy dwóch osobach; 

3) 5% wynagrodzenia – przy trzech osobach; 

4) 6% wynagrodzenia – przy czterech i więcej 
osobach, 



Dziennik Urzędowy                                                      - 1478 -                                                              poz. 477 
 Województwa Lubuskiego Nr 20 

śre
ustawy Karta 

N

3. Kw aokrągla 
się 

mowa w ust. 2, zalicza 
się 

ie 
wsp

szego dnia 
mie

pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

G

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
G

4. Uchwa
00

ady 
 Nerko

 

6 
 
 X
E

eni

nagrodzenia,
aw
gr ołach i 

 Ja

Dzi  i tycznia 1982r.  

dniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty,  
o którym mowa w art. 30 ust. 3 

auczyciela. 

oty przypadającego dodatku z
do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 

0,49zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50zł 
zaokrągla się do pełnego złotego. 

4. Do osób, o których 
nauczyciela oraz wspólnie z nim 

zamieszkujących: małżonka i dzieci, a także 
rodziców pozostających na jego pełnym 
utrzymaniu. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, 
będącemu także nauczycielem, stale z nim 
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek 
w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkow

ólnie wskazują pracodawcę, który będzie 
wypłacał dodatek jednemu z nich. 

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi 
niezależnie od tytułu prawnego do zajmowania 
przez niego lokalu mieszkalnego. 

7. Dodatek przysługuje od pierw
siąca następującego po miesiącu, w którym 

złożono wniosek o jego przyznanie. 

§ 13. 1. Dodatek przysługuje w okresie 
wykonywania pracy, a także w okresach: 

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie; 

2

2) 

ałając na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 

go; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej lub 
przeszkolenia wojskowego; 

4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu 
wychowawczego; 

5) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. 

2. Dodatek przyznaje się na wniosek 
nauczyciela. 

3. W przypadku poprawy finansowej gminy 
dodatek mieszkaniowy ulegnie zwiększeniu. 

Rozdział VI. 

Postanowienia końcowe 

§ 14. 1. Projekt regulaminu został uzgodniony 
ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Zarząd 
Oddziału w Słubicach w trybie art. 30 ust. 6a Karty 
Nauczyciela. 

2. Traci moc uchwała Nr XIX/145/2005 Rady 
miny Górzyca z dnia 28 stycznia 2005r. 

miny. 

ła wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
6r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący R
Bogdan

 
 
 
 

 
 
 
 
 

46

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKI

 
z dnia 29 gru

 
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustal

szczegółowe warunki przyznawania dodatków mot
niektórych innych składników wy

XX/207/2005 
J W JASIENIU 

dnia 2005r. 

a regulaminu określającego wysokość oraz 
ywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz 
 a także ich wysokość, szczegółowych zasad 

ania  przyzn
i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz na

przedszkolach, dla których Gmina
 

ód nauczycielom zatrudnionym w szk
sień jest organem prowadzącym 

art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 s
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- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 
1
z  

 

mi z 2002r. Dz. U. Nr 23,  
poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113,  

ia  
3  minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagra-
dzania za prac  
z ągu 

m 
ę-

puj

nagrodzenia zasadniczego dla 
nau

1) 

4) 

6) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy; 

7) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub 
rente; 

8) dodatku wiejskiego; 

9) wynagradzania za pracę w dniu w
pracy określają odpowiednie przepisy Karty 

ypłacania nauczycielom dotychczasowych 

- arowe 

- 

gnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 

wały). 

bez b ego określenia o: 

2) 
wicedyrektora 

3)

stępnego; 

y przez to rozumieć także 
wychowanka; 

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze 
godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin, o którym 

Dodatek motywacyjny 

§ 6. (rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 

rdził nieważność § 6 pkt 1, 2 

ek motywacyjny dla nauczycieli może 
1% di 21% jego wynagrodzenia 

 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się  na rok 

zawodowymi. 

o 
st  
fu

112 ze zmianą z 2004r. Dz. U. Nr 179 poz. 1845), 
wanej dalej „Kartą Nauczyciela”, w związku 

z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmiana

poz. 984 i w 2003r. Dz. U. Nr  214 poz. 1806 i Dz. U. 
Nr 80 poz. 717) oraz przepisami rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn

1 stycznia 2005r. w sprawie wysokości
nauczy-

ę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
 2005r. Nr 22, poz. 181) zwanego w dalszym ci

rozporządzeniem, po konsultacji ze Związkie
Nauczycielstwa Polskiego, uchwala się, co nast

e: 

Postanowienia wstępne 

§ 1. Tabelę zaszeregowania oraz minimalne 
stawki wy

czycieli, a także zasady ustalania wysokości 
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, w tym 
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora, określa rozporządzenie. 

§ 2. Wysokość, warunki oraz zasady 
wypłacania nauczycielom: 

dodatku za wysługę lat; 

2) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w 
porze nocnej; 

3) nagród jubileuszowych; 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego; 

- funkcyjnego, 

5) zasiłku na zagospodarowanie; 
mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela. 

olnym od 3. Dodat
wynosić od 

Nauczyciela oraz przepisy rozporządzenia. 

§ 3. Wysokość, warunki oraz zasady 

zasadniczego – w ramach możliwości finansowych
budżetu gminy. 

w
dodatków specjalistycznych reguluje przepis art. 9 
ustawy  
z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta 
Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw  (Dz. U. Nr 19, poz.239). 

§ 4. Wprowadza się regulamin określający 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: 

- motywacyjnego, 

2006. 

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla 
nauczycieli ustala dyrektor, a w stosunku do 
dyrektora – Burmistrz w porozumieniu ze 
związkami 

- za warunki pracy, 

wynagrodzenia za godziny ponadwymi
i godziny doraźnych zastępstw,  

nagród ze specjalnego funduszu na nagrody 
dla nauczycieli, 

- mieszkaniowego, 

- (rozstrzy
Wit.0911-36/06 z 3 lutego 2006r. Wojewoda 
Lubuski stwierdził nieważność § 4 w zakresie: 
„ustala się...” uch

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 
liższ

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, 
szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub 
placówek, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Jasień; 

dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez 
to rozumieć dyrektora lub 
jednostki, o której mowa w pkt 1; 

 roku szkolnym - należy przez to rozumieć 
okres pracy szkoły od 1 września danego do 
31 sierpnia roku na

4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę; 

5) uczniu - należ

Wit.-0911-36/06 z 3 lutego 2006r. Wojewoda 
Lubuski stwie
uchwały). 

Dodatek funkcyjny 

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzon
anowisko kierownicze przysługuje dodatek
nkcyjny, z tym, że: 
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1) dyrektorowi 342zł do 662zł; 

2) wicedyre od 321zł do 

y przysługuje także 
n
k

3
mowa w ust. 1, uwzględniając wielkość szkoły, 
l
w
stan
szko rodowiskowe i 
s

1) 

 2, dyrektor. 

zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek 
f
z tym

1) 

od 57zł do 70zł; 

3) okości od 41zł 

5
mow
pierw
mies
stan
funk
pierw

6. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, 
nie przysługu wiedliwionej 
nie

asadnicze oraz od 
p
mies
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
stanowiska, 
pow
nastąpi

7.  
w term

Obow

§ 8. (rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 
Wit.-0911-36/06 z 3 lutego 2006r. Wojewoda 
Lubuski stwierdził nieważność § 8 uchwały) 

§ 9
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i 
ucią
rozporz

2. 
których mowa w ust. 1 uzależnione jest od:  

2) racy realizowanego w 

3. acy w 
prz o 
upo m 
lub a 
dyd
pro
szkole 
odrębnego programu wychowawczego 
opr
10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

nauczy ajęcia indywidualne 
z dzieckiem zakwalifikowanym do łcenia 
spe
p
zasz

odz

w term grodzenia. 

W
ziny doraźnych zastępstw 

ponadw
osobistego zaszeregowania nauczyciela, z 
uwzgl

2. 
ponadw
przyzna awkę wynagrodzenia 
zasadniczego 
mie
wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub 

ęć do 0,5 godziny pomija się, a co 
naj

 - w wysokości od 

ktorowi - w wysokości 
362zł. 

2. Dodatek funkcyjn
auczycielom, którym powierzono obowiązki 
ierownicze w zastępstwie. 

. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym 

iczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań 
ynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę 

owisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy 
ły oraz warunki lokalowe, ś

połeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala: 

dla dyrektora Burmistrz w porozumieniu ze 
związkami zawodowymi; 

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa 
w ust. 1 pkt

4. Nauczycielom realizującym dodatkowe 

unkcyjny,  
, że nauczycielowi, któremu powierzono 

wychowawstwo klasy w szkole i 
wychowawstwo grupy w przedszkolu w 
wysokości 

2) funkcję nauczyciela konsultanta w wysokości 
od 27zł do 41zł; 

funkcję opiekuna stażu w wys
g

do 45zł. 

. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym 
a w § 4 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1, powstaje od 
szego dnia miesiąca następującego po 

iącu, w którym nastąpiło powierzenie 
owiska kierowniczego, wychowawstwa lub 
cji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło 

szego dnia miesiąca - od tego dnia. 

ją w okresie nieuspra
obecności w pracy, w okresie urlopu dla 

poratowania zdrowia, w okresach za które nie 
przysługuje wynagrodzenie z

ierwszego dnia miesiąca następującego po 
iącu,  

wychowawstwa lub funkcji z innych 
odów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia 

ło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, 
inie wypłaty wynagrodzenia. 

iązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć 
dyrektorów i wicedyrektorów 

Dodatek za warunki pracy 

. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za 

żliwych warunkach określonych w § 8 i § 9 
ądzenia wymienionego w uchwale. 

Prawo do dodatków za warunki pracy, o 

1) stopnia trudności i uciążliwości 
realizowanych prac lub zajęć; 

wymiaru czasu p
warunkach o których mowa w ust. 1. 

Wysokość dodatku za warunki pr
ypadku, gdy w oddziale znajduje się dzieck
śledzone umysłowo w stopniu umiarkowany

 znacznym, pod warunkiem, że zajęci
aktyczne są prowadzone według odrębnego 
gramu nauczania obowiązującego w tego typu 

specjalnej, a zajęcia wychowawcze według 

acowanego przez wychowawcę w wysokości 

4. Dodatek za warunki pracy przysługuje także 
cielom prowadzącym z

kszta
cjalnego - w wysokości 20% wartości godziny 

onadwymiarowej liczonej wg stawki osobistego 
eregowania do każdej przepracowanej 
iny tych zajęć. 

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się  
inie wypłaty wyna

ynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i god

§ 10. 1. Wynagrodzenie za godziny 
ymiarowe wypłaca się według stawki 

ędnieniem dodatku za warunki pracy. 

Wynagrodzenie za jedną godzinę 
ymiarową nauczyciela ustala się dzieląc 
ną nauczycielowi st

i dodatku za warunki pracy przez 
sięczną liczbę godzin obowiązkowego 

opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych. 

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z 
zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, 
że czas zaj

mniej  
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we przydzielone w planie organizacyjnym nie 
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przysługuje za dni, w których nauczyciel nie reali-
zuje zajęć z powodu przerw przewidzianych  
w 

ści w pracy. 

cznia 
lub

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe w tygodniach, w 

w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się 
lub ko
ust n
przyjm
zaję o
pom i
dla na
pracy) za ka
nie e
w pra
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które 
p
mo
przydzielona w planie organizacyjnym. 

pona  
wypł

 

 lub 
opieku pracy 
n
do wyboru przez nauczyciela w uzgodnieniu z 
dyr

§
n o
ści 1 ków na wynagrodzenia 
o b
planie finansowym szkoły, z tym, że: 

1)

 uznaniowy. Przyznanie 
nau

 

  
ązkami 

ą przyznawane 
z okazji owej. W 
uza

§
w m
obowi

2) 

ka przysługuje 
nau

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku 
m  
rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi 
miesięczni

 
ie  

organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub 
kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni 
usprawiedliwionej nieobecno

5. Przydzielone godziny nauczania 
indywidualnego w przypadku nieobecności u

 nauczyciela do 2 tygodni płatne są pod 
warunkiem ich odpracowania w terminie 
uzgodnionym  
z opiekunem dziecka i dyrekcją szkoły. 

których 
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności 
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, 
oraz  

ńczą w środku tygodnia - za podstawę 
ale ia liczby godzin ponadwymiarowych 

uje się obowiązkowy tygodniowy wymiar 
ć kreślony wart. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela, 
n ejszony o 1/4 tego wymiaru (lub o 1/5, gdy 

uczyciela ustalono czterodniowy tydzień 
żdy dzień usprawiedliwionej 

ob cności  
cy lub dzień ustawowo wolny od pracy. 

rzysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie 
że być jednakże większa niż liczba godzin 

7. Wynagrodzenie za godziny 
dwymiarowe wypłaca się z dołu w terminie
aty wynagrodzenia. 

8. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych 
zastępstw stosuje się odpowiednio postanowienia 
§ 9. 

9. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli 
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym 
wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane 
godziny zastępstw przysługuje wynagrodzenie 
według zasad ustalonych dla godzin 
ponadwymiarowych. 

10. Za zajęcia dydaktyczno wychowawcze
ńcze wykonywane w dniu wolnym od 

auczyciel otrzymuje inny dzień wolny od pracy 

ekcją placówki. Jeżeli nie ma możliwości 
udzielenia mu dnia wolnego wówczas nauczyciel 
otrzymuje odrębne wynagrodzenie zgodnie z 
zasadą określoną w § 10 rozporządzenia. 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

 11. 1. Środki na nagrody w ramach specjal-
eg  funduszu nagród dla nauczycieli w wysoko-

% planowanych środ
so owe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym 

 0,8 środków funduszu przeznacza się do 
dyspozycji dyrektora; 

2) 0,2 środków funduszu przeznacz się do 
dyspozycji organu prowadzącego. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 
mają charakter

czycielowi nagrody uzależnione jest w 
szczególności od: 

1) posiadania wyróżniającej oceny pracy; 

2) legitymowania się wybitnymi osiągnięciami 
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub 
opiekuńczej. 

3. Nagrody nauczycielom przyznają: 

a) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 
- dyrektor po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej i rady rodziców, 

b) ze środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2
- Burmistrz w porozumieniu ze zwi
zawodowymi. 

Nagrody, o których mowa w § 10, s
Dnia Edukacji Narod

sadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą 
Burmistrza  
i Burmistrz może przyznać nauczycielowi nagrodę 
w innym czasie 

Dodatek mieszkaniowy 

 12. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w 
y iarze nie niższym niż połowa tygodniowego 

ązkowego wymiaru godzin w : 

1) Szkole Podstawowej w Jasieniu; 

Szkole Podstawowej w Wicinie;  

3) Szkole Podstawowej w Golinie; 

4) Gimnazjum w Jasieni; 

5) oraz Przedszkolu Samorządowym w Jasieniu, 

posiadającemu kwalifikacje wymagane do 
zajmowanego stanowis

czycielski dodatek mieszkaniowy. 

ieszkaniowego, w zależności od liczby osób w

e: 

1) przy jednej osobie w rodzinie - 6%; 

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 8 %; 

3) przy trzech osobach w rodzinie - 10%; 

4) przy czterech osobach w rodzinie - 12%; 

minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2006r. 

3. Do członków rodziny, o której mowa 
w ust. 2, zalicza się nauczyciela oraz wspóln
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z ni

 w ust. 2. 
Ma

łu prawnego do 

przy-
słu

w o

zasadniczej służby wojskowej, 

dłużej niż do końca 
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m zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci 
i rodziców pozostających na jego wyłącznym 
utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, 
będącemu także nauczycielem, stale z nim 
zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek 
mieszkaniowy, w wysokości określonej

łżonkowie wspólnie określają pracodawcę, 
który będzie wypłacał ten dodatek jednemu z nich. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w 
przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, 
na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek 
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Burmistrz. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
przysługuje nauczycielowi: 

1) niezależnie od tytu
zajmowanego przez niego lokalu 
mieszkalnego; 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 
wniosek o jego przyznanie. 

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
guje w okresie wykonywania pracy, a także  

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

4
 

UCHWAŁA NR X
RADY GMINY

kresach: 

1) nie świadczenia pracy za które przysługuje 
wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia 
społecznego; 

3) odbywania 
przeszkolenia wojskowego, okresowej służby 
wojskowej; w przypadku jednak, gdy z 
nauczycielem powołanym do służby zawarta 
była umowa o pracę na czas określony, 
dodatek wypłaca się nie 
okresu, na który umowa ta była zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierz się
Burmistrzowi Miasta Jasień. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2006r. 

Przewodniczący Rady 
Ewa Ryzińska

=========

7 

XXIV/197/05 
CZAŃCU 

nia 2005r. z dnia 29 grud
w odat ia 
na ych o

 
Dzia
i art
 - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. 
N
poz.  
Nr 2 r 96 poz. 959,  
Nr 
N
poz.
Naro  
w tawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 

sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania d
uczycieli w placówkach oświatowych, dla któr

łając na podstawie art. 30 ust. 6 , art. 49 ust. 2 
. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. 

ków oraz innych składników wynagrodzen
rganem prowadzącym jest Gmina Szczaniec 

organem prowadzącym jest Gmina Szczaniec  
w brzmieniu uzgodnionym ze związkami zawo-

dowymi o treści: 
r 118, poz. 1112 ze zm. Dz. U. z 2003r. Nr 90 

844 , Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966, 
13 poz. 2081, Dz. U. z 2004r. N

179 poz. 1845, Dz. U. z 2005 r. Nr 10 poz. 71,  
r 167 poz. 1397, Nr 179 poz. 1487, Nr 181  

 1526) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 
dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. 
sprawie wysokości minimalnych s

ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania 
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. 
Nr 22 poz. 181)  

Uchwala się regulamin przyznawania dodatków 
oraz innych składników wynagrodzenia nauczy-

cieli w placówkach oświatowych, dla których 

Postanowienia ogólne 

§  przepisach jest mowa  1. Ilekroć w dalszych
bez bliższego określenia o: 

1) zumieć przedszkole, szkole - należy przez to ro
szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub 
placówek, dla której organem prowadzącym 
jest Gmina Szczaniec; 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora, 
jednostki o której mowa w pkt 1; 

3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć 
okres pracy szkoły od 1 września danego roku 
do 31 sierpnia roku następnego; 
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4) klasie - należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę; 

5) uczniu - należy przez to rozumieć także 
wychowanka; 

6) tygodniowym, obowiązkowym wymiarze 
godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin, o którym 
mowa w art. 42 ust. 3 lub art. 42 ust. 7 Karty 
Nauczyciela; 

7) karcie nauczyciela - należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r.  
Nr 118 poz. 1112 z póżn. zm.); 

8) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę  
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r.  
Nr 22 poz. 181). 

Dodatek motywacyjny 

§ 2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi 
dodatku motywacyjnego jest: 

1) uzyskanie szczególnych osiągnięć 
dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych,  
a w szczególności: 

a) uzyskanie przez uczniów, z 
uwzględnieniem ich możliwości oraz 
warunków pracy nauczyciela, dobrych 
osiągnięć dydaktyczno- wychowawczych 
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub 
promocji, efektami egzaminów i 
sprawdzianów albo sukcesami w 
konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 

b) umiejętne rozwiązywanie problemów 
wychowawczych uczniów we współpracy z 
ich rodzicami, 

c) pełne rozpoznanie środowiska 
wychowawczego uczniów, aktywne i 
efektywne działanie na rzecz uczniów 
potrzebujących szczególnej opieki; 

2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem,  
a w szczególności: 

a) wanie systematyczne i efektywne przygoto
się do przydzielonych obowiązków, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 

c) wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 

d) dbałość o estetykę i sprawność 
powierzonych pomieszczeń, pomocy 
dydaktycznych lub innych urządzeń 
szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleceń służbowych, 

g) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciela, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i 
uroczystości szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i 
innych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich, 
przejawianie innych form aktywności w 
ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych 
zadań statutowych szkoły. 

§ 3. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli  
i dyrektorów nie może być niższy niż 6% i nie 
wyższy niż 12% jego wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy 
niż j udnia eden rok; ale nie dłużej niż do 31 gr
2006r. 

3 yjnego dla . Wysokość dodatku motywac
nauczycieli oraz okres jego przyznawania, 
uwzględniając poziom spełniania warunków, o 
których mowa w § 2, ustala dyrektor w 
uzgodnieniu  
z związkami zawodowymi, a w stosunku do 
dyrektora - Wójt Gminy Szczaniec. 

4. Dodatek motywacyjny jest ruchomym 
składnikiem wynagrodzenia. 

5  . Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, 
w te

6 ki motywacyjne  
w
nauczycieli zatrudnionych w danej szkole w 
prz

rminie wypłaty wynagrodzenia za pracę. 

. Ustala się środki na dodat
 wysokości 3% wynagrodzeń zasadniczych 

eliczeniu na pełne etaty i 8% dla dyrektorów. 

Dodatek funkcyjny 

§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono 
stanowisko kierownicze przysługuje dodatek 
funkcyjny: 
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1) dyrektorowi: 

- od 3 do 9 oddziałów - w wysokości od 15  
- 30% pobieranego wynagrodzenia, 

- zasadniczego, od 10 do 15 oddziałów  
- w wysokości od 25 - 45% pobieranego 
wynagrodzenia zasadniczego, 

- powyżej 15 oddziałów - w wysokości od  
50 - 75% pobieranego wynagrodzenia 
zasadniczego. 

2) wicedyrektorowi - w wysokości od 15 - 30% 
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego; 

3) dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 
godzin dziennie w wysokości od 15- 25% 
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także 
nauczycielom, którym powierzono obowiązki 
kiero twie. wnicze w zastęps

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym 
mow ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, a w 
liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań 
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy 
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i 
społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala: 

1) dla dyrektora - Wójt Gminy w Szczańcu; 

2) dla stanowisk kierowniczych, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2 - dyrektor. 

§ 5. Nauczycielom realizującym dodatkowe 
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek 
funkcyjny,  
z tym że nauczycielowi któremu powierzono: 

- wychowawstwo klasy - w wysokości 100 
złotych, 

- wychowawstwo grup w przedszkolu - w 
wysokości 100 złotych, 

- funkcję opiekuna stażu - w wysokości 100 
złotych. 

§ 6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o 
którym mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz w § 5, powstaje 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie 
stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub 
funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, 
nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej 
nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla pora-
towania zdrowia, w okresach za które nie przysłu-
guje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu  
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienie stanowi-
ska, wychowawstwa lub funkcji z innych powo-

dów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło 
pierw go dnia. szego dnia miesiąca - od te

3. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa  
w cza prawa do § 4 ust. 1 i 2, nie wyłą
otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5. 

4. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 

Dodatek za warunki pracy 

§ 7. 1 .Nauczycielowi przysługuje dodatek za 
trud  ne i uciążliwe warunki pracy określone 
w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, 
uzależniona jest od: 

- stopnia trudności i uciążliwości 
realizowanych prac lub zajęć, 

- wymiaru czasu pracy realizowanego w 
warunkach, o których mowa w ust. 1. 

3. Wysokości dodatku o którym jest mowa  
w pkt 1 nie może być niższa niż 20% i wyższa niż 
30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 

§ 8. 1. Wysokość dodatku za warunki pracy,  
z uwzględnieniem warunków, o których mowa  
w § 7, ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla 
dyrektora - Wójt Gminy Szczaniec. 

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z 
dołu. 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
źnych zastępstw i godziny dora

§ 9. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę 
ponadwymiarową nauczyciela ustala się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki 
pracy, jeżeli praca w tej godzinie została 
zrealizowana w warunkach uprawniających do 
dodatku) przez miesięczną liczbę godzin 
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego 
zastępstwa ustala się z zastrzeżeniem ust. 3  
w sposób określony w ust. 1, o ile w czasie 
realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia 
zgodne z planem i programem nauczania danej 
klasy przez nauczyciela posiadającego wymagane 
kwalifikacje do prowadzenia tych zajęć. 

3. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy 
wymiar godzin, ustalony na podstawie art. 42  
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną 
godzinę doraźnego zastępstwa realizowanego na 
zasadach, o których mowa w ust. 2, ustala się, 
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagro-
dzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za wa-
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runki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zre-
alizowana w warunkach uprawniających do do-
datku) przez miesięczną liczbę godzin realizowa-
n  wego ymiaru godzin. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 
lu r ego wymiaru god lab ealizowan zin nauczycie ,  
o której mowa w ust. 1 i 3 uzyskuje się mnożąc 
odpowiedni tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 
z  do pełnych godzin w ten sposób,  zaokrągleniem
że czas o 0,5 godziny pomizajęć d ja się, a co naj-
mniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

5. Wynagrodzenie za jedną godz ego inę doraźn
zastępstwa, realizowanego przez ie  nauczyciela n
posiadającego wymaganych kwa o-lifikacji do pr
wadzenia danych zajęć albo prowadzonych nie-
z  programem n nej godnie z planem i auczania da
klasy, ustala dyrektor szkoły w w % ysokości 100
wynagrodzenia za jedną godzinę o- ponadwymiar
wą obliczanego na zasadach okreś 1. lonych w ust. 

1) w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy na-
uczyciela lub dni ustawowo i dodatkowo 
wolne od pracy za dni te przysługuje wyna-
grodzenie w wysokości obowiązkowego 
dziennego wymiaru zajęć. Za dni te nie przy-
sługuje wynagrodzenie za godziny ponad-
wymiarowe; 

2) przez obowiązkowy dzienny wymiar zajęć ro-
zumie się ilość obowiązkowych godzin w ty-
godniu podzielony przez 5 dni; 

3) liczba godzin ponadwymiarowych, za które 
przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu 
nie może być większa niż liczba godzin przy-
dzielonych w arkuszu organizacyjnym. 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we przydzielone w planie organizacyjnym nie 
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie reali-
zuje zajęć opiekuńczych, dydaktycznych lub wy-
chowawczych z powodu przerw przewidzianych 
przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpo-
czynania lub kończenia zajęć w dni powszednie 
tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy. 

8. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od 
pracy realizuj ą za zgodą organu prowadzącego 
zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuń-
cze, a nie otrzymaj ą za ten dzień innego dnia wol-
nego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każ-
dą godzinę pracy, obliczone jak za godzinę po-
nadwymiarową. 

9. Za faktycznie przepracowane uznaje się tak-
że godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zre-
alizować ze względu na wykonywanie innych zajęć 
opiekuńczych, dydaktycznych lub wychowawczych 
zleconych przez pracodawcę. 

10. Liczba godzin ponadwymiarowych przy-
dzielonych nauczycielowi na dany rok szkolny 
określona jest w zatwierdzonym przez organ pro-
wadzący arkuszu organizacyjnym szkoły. 

11. W szczególnych wypadkach podyktowa-
nych wyłącznie koniecznością realizacji programu 
nauczania lub zapewnienia opieki w placówkach 
opiekuńczo - wychowaw ch, dyrekto zkoły czy r s
może zobowiązać nauczyciela, a organ prowadzą-
cy dyrektora szkoły do od atnej pracy w godzi-pł
nach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną 
specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 
1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajęć. 

12. Przy dzielenie nau ycielowi lub dyrekto-cz
rowi większej liczby godzin ponadwymiarowych 
może nastąpić wyłącznie za zgodą j ego i organu 
prowadzącego, jednak w wymiarze nieprzekracza-
jącym 1/2 obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. 

§ 10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się 
nie później niż w ostatnim dniu miesiąca. 

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 

§ 11. 1. Środki na nagrody w ramach specjal-
nego funduszu nagród dla nauczycieli w wysoko-
ści 1% planowanych środków na wynagrodzenia 
osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym 
planie finansowym szkoły, z tym że: 

1) 80% środków funduszu z i  po ostawia s ę do
dyspozycji dyrektora; 

2) 20% środków funduszu pozostawia się do 
dyspozycji Wójta Gminy. 

2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 
mają charakter uznaniowy. 

3. Nauczyciel może otrzymać nagrodę dyrekto-
ra i Wójta Gminy przyznawaną z funduszu nagród. 

4. Nagrody przyznają: 

1) dyrektor - po zaciągnięciu opinii związków 
zawodowych - nauczycielom ze środków,  
o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) Wójt Gminy Szczaniec - nauczycielowi ze 
środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 na 
wniosek dyrektora szkoły, według kryteriów 
określonych w ust. 6; 

3) Wójt Gminy Szczaniec - dyrektorowi ze środ-
ków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, według 
kryteriów określonych w ust. 5. 

5. Kryteria przyznawania nagród dla dyrekto-
rów: 

a) inicjowanie różnorodnych działań służących 
podnoszeniu jakości pracy placówki, 

6.
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b) zajmowanie przez uczniów czołowych miejsc 
w konkursach, zawodach, przeglądach, festi-
walach, na szczeblu rejonu, województwa, 
regionu itd., 

c) zakwalifikowanie się uczniów do grup laure-
atów konkursów przedmiotowych na szczeblu 
wojewódzkim i centralnym, 

d) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, 
wykazana przez uczniów na egzaminach, 

e) przygotowanie i zrealizowanie znaczących 
pod względem wychowawczym, dydaktycz-
nym i opiekuńczym imprez, akcji itd. 

6. Kryteria przyznawania nagród dla nauczycie-
li: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowaw-
czej: 

a) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, 
potwierdzone w sprawozdaniach i egzami-
nach uczniów, przeprowadzanych przez 
okręgowe komisje egzaminacyjne, 

b) podejmowanie działalności innowacyjnej  
w zakresie wdrażania nowatorskich metod 
nauczania i wychowania, opracowanie au-
torskich programów i publikacji, 

c) osiąganie dobrych wyników w nauczaniu, 
potwierdzone zakwalifikowaniem się 
uczniów do udziału w zawodach, co naj-
mniej I stopnia (rejonowe) ogólnopolskich 
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez 
uczniów (grupę uczniów), I - III miejsca  
w konkursach, zawodach, turniejach, prze-
glądach i festiwalach na szczeblu co naj-
mniej gminnym; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnienie pomocy i opieki uczniom lub 
wychowankom będącym w trudnej sytuacji 
materialnej lub życiowej, pochodzącym  
z rodzin ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzenie działalności mającej na celu 
zapobieganie i zwalczanie przejawów pato-
logii wśród dzieci i młodzieży, w szczegól-
ności narkomanii i alkoholizmu. 

§ 12. Nagrody, o których mowa w § 11, są 
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  
W uzasadnionych przypadkach, dyrektor za zgodą 
Wójta Gminy Szczaniec może przyznać nauczycie-
lowi nagrodę w innym czasie. 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 13. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wy-
miarze nie niższym niż połowa tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru w Zespole Szkół  
w Szczańcu, w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Smardzewie, oraz w Gminnym Przedszkolu  

w S cje wyma- zczańcu i posiadającemu kwalifika
g ean  do zajmowanego stanowiska przysługuje 
n cau zycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie: 

1) przy jednej osobie w rodzinie - 2%; 

2) bach w rodzinie - 3%; przy dwóch oso

3) przy trzech osobach w rodzinie - 4%;  

4) przy czterech osobach i więcej w rodzime  
- 5%, 

śred y, niego wynagrodzenia nauczyciela stażyst
o tó k rym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

3  . Do członków rodziny, o której mowa 
w u z wspólnie  st. 2, zalicza się nauczyciela ora
z nim zamieszkujących: 

1) małżonka, który nie posiada wł źasnego ródła 
dochodów lub który jest nauczycielem; 

2) rodziców nauczyciela pozostających na wy-
łącznym utrzymaniu nauczyciela; 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia 
przez nie szkoły ponadpodstawowej albo po-
nadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do 
ukończenia 21 roku życia; 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka niepracujące 
dzieci będące studentami, do czasu ukończe-
nia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 26 roku życia; 

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające wła-
snego źródła dochodów. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bę-
dącemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującym przysługuje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy, w wysokości określonej w ust. 2 małżon-
kowie wspólnie określaj ą pracodawcę, który bę-
dzie im wypłacał ten dodatek. 

5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
znaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku 
nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich 
wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyzna-
je dyrektor, a dyrektorowi - Wójt Gminy Szczaniec. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
sługuje nauczycielowi: 

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-
nego przez niego lokalu mieszkalnego; 

2) od pierw stępującego szego dnia miesiąca na
po miesiącu, w którym nauczyciel złożył 
wniosek o jego przyznanie. 
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7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
sługuje w okresie wykonywania pracy, a także  
w okresach: 

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
go; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, 
przeszkolenia wojskowego, określonej służby 
wojskowej; w przypadku jednak gdy nauczy-
cielom powołanym do służby zawarta była 
umowa o pracę na czas określony, dodatek 
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na 
który umowa była zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

8. Dodatek wypłaca się z dołu. 

§ kreślo- 14.Kwoty przypadających dodatków o
nych w regulaminie zaokrągla się do pełnych zło-
tych   w ten sposób, że kwotę 0,49zł pomija się, 

a kwotę od co najmniej 0,50 zł zaokrągla się do 
pełnego złotego. 

§ 15. Traci moc uchwała Nr XXVI/150/2005 Ra-
dy Gminy w Szczań 31 marca 2005r.  cu z dnia 
w sprawie: uchwalenia regulaminu przyznawania 
dodatków oraz innych składników wynagrodzenia 
nauczycieli w placówkach oświatowych, dla któ-
rych organem prowadzącym jest Gmina Szcza-
niec. 

§ 16. Wyko rza się Wójto-nanie uchwały powie
wi Gminy. 

§ 17.Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego, z mocą obowią-
zują  2006 roku do dnia  cą od dnia 1 stycznia
3

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

8 
 
X

 W
 
u
 

1 grudnia 2006 roku. 

Przewodniczący Rady 
Lesław Gordzelewski

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

46

UCHWAŁA NR 
RADY GMINY

XXIV/198/05 
 SZCZAŃCU 

dnia 2005r. z dnia 29 gr

w o sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tyg dniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć 
nau oczycielom, którym powierzono stanowiska kier wnicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązko-
we  wgo wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego  placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Szczaniec 
 
Na p  2 i 3 ustawy z dnia odstawie art. 42 ust 7 pkt
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 ze zm.: Dz. U. 
z 2003r. Nr 90 poz. 844, Nr 137 poz. 1304,  
Nr 203 poz. 1966, Nr 213 poz. 2081, Dz. U. z 2004r. 
Nr 9  poz. 1845, Dz. U. z 2005r.  6 poz. 959, Nr 179
Nr 10 poz. 71, Nr 167 poz. 1397, Nr 179 poz. 1487, 
N

§
żek 

ycznych, wychowawczych  
i opiekuńczyc  ust. 3 Karty 
Nauczyciela 

r 181 poz. 1526) uchwala się co następuje: 

 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiaru zni-
w tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin zajęć dydakt
h określonych w art. 42
dyrektorom, wicedyrektorom i na-

uczycielom pełniącym stanowiska kierownicze. 

§ 2. 1. Rozmiar zniżek, o których mowa w § 1, 
uzależniony jest od typu, wielkości placówki 
oświatowej oraz od warunków pracy w sposób 
okre

 
 
 
 
 
 
 

ślony w tabeli: 

Lp. Stanowisko kierownicze Typ placówki 
oświatowej Warunki pracy 

Rozmiar tygo-
dniowej zniżki 

godzin 

Wymiar godzin 
po zniżce 

1. Dyrektor Przedszkole Czynne ponad 12 13 
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5 godzin 
dziennie 

2. Dyrektor Szkoła Pod-
stawowa 

Do 10 oddz. 
6 12 

3. Dyrektor Szkoła Pod-
stawowa  

i Gimnazjum, 
Zespół Szkół 

Powyżej  
10 oddz. 

15 3 
4. Wicedyrektor Szkoła Pod-

stawowa  
i Gimnazjum, 
Zespół Szkół 

Powyżej  
10 oddz. 

6 12 
 

2. Udzielenie zniżek, o których mowa w § 1, 
następuje na okres danego roku szkolnego. 

miar godzin zaj
mia

Gmi
w sp żek obowiąz-
kow
lom, którym powierzono stanowiska kierownicze 
oraz tygodniowego ązkowego wymiaru go-

Karty Nauczyciela. 

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wy-
ęć dla pedagoga szkolnego w wy-

rze 25 godzin tygodniowo. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/118/2000 Rady 
ny w Szczańcu z dnia 25 sierpnia 2000 roku  
rawie udzielania i rozmiaru zni

ego tygodniowego wymiaru godzin nauczycie-

obowi

dzin nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 6. Uchwała w chodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego, z mocą obowią-
zującą od l stycznia 2006 roku. 

Przewodniczący Rady 
Lesław Gordzelewski

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

9

ŁA NR
 

u
 

w u
as

 
 

 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 
a
2
ściami  
p

§1. Udziela się zgody na stosowanie bonifikaty 
prz

ych wraz  
z  rozumieniu 
ustawy o łem we wła-
s  z art. 67 ust. 1, 1a 
i
j
naby

a) 
ystkie 

spr

 

3)

s
łu na

46
 

UCHWA

 

 XXIII/163/05 
OŚNIE LUBUSKIM 

dnia 2005r. 

RADY MIEJSKIEJ W
 

z dnia 30 gr

 sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i 
tych lokali stanowiących wł

dzielania zgody na stosowanie bonifikat od ceny 
ność Gminy Ośno Lubuskie 

b) 95% we wszystkich pozostałych przypadkach. 

§ 2. Przeznaczenie poszczególnych lokali do 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U, 
z 2001

rt. 34 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
1 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo-

(tekst jednolity z 2004 roku Nr 261 
oz. 2063 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

ez Burmistrza Miasta i Gminy Ośno Lubuskie 
od ceny sprzedawanych lokali mieszkaln
 pomieszczeniami przynależnymi w

własności lokali oraz udzia
ności gruntu, ustalonej zgodnie
 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na-
emcom korzystającym z pierwszeństwa w ich 

ciu w wysokości: 

99% gdy następuje równoczesny wykup lokali 
mieszkalnych, w wyniku którego wsz
lokale w danym budynku przestają być wła-
snością gminy, 

zedaży należy do burmistrza Miasta i Gminy 
Ośno Lubuskie. 

§ 3. Wyłącza się ze sprzedaży: 

1) lokale mieszkalne o powierzchni poniżej 30m2 
(za wyjątkiem sytuacji, gdy wszystkie lokale 
w danym budynku przestaną być własnością 
Gminy Ośno Lubuskie); 

2) budynki mieszkalne i socjalne wg załącznika 
Nr 1; 

 lokale mieszkalne, w których usytuowanie 
okien lub drzwi uniemożliwia zwartą zabudo-
wę uzupełniającą fragment ulicy. 

§ 4. Sprzedaż lokalu mieszkalnego może na-
tąpić w przypadku nie zalegania z opłatami z tytu-

jmu tego lokalu. 
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§ 5. Cenę lokalu, oznaczonego jako przedmiot 
bnej własności obejmującą lokal wraz z po-odrę

mieszczeniami przynależnymi oraz udział w nieru-
c
j
jątko

naby
sprz
ne n

o zwrotu kwoty 
rów

rostu cen to-
warów i usł
Prezesa GU  Rzeczpo-
spo

nały zamiany lokalu na inny lokal miesz-

nanie uchwały powierza się Burmi-
s

- 

Przewodniczący Rady 

Bud

B
=================================================================================== 
 

470 
 

R XXIII

 
z dnia 30 gru

 
w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawan

w
 
Na p
 art. 
26 
z 2003r. Nr.118 poz. 1112, z późn. zm.) oraz art. 18 
ust

eszającymi nauczycieli, uchwala się co 
nas

Rozdział I. 

Postanowienia wstępne 

dodatków i innych 

3) wysoko
 

homości wspólnej ustala się w kwocie równej 
ego wartości określonej przez rzeczoznawcę ma-

wego. 

§ 6. Na wniosek nabywcy lokalu mieszkalnego 
tego w trybie bezprzetargowym, zapłata ceny 

edaży lokalu może być rozłożona na raty rocz-
ie dłużej niż na 10 lat. 

§ 7. Przy rozłożeniu ceny nieruchomości na ra-
ty wprowadza się oprocentowaniem rat 3% w sto-
sunku rocznym od kwoty niespłaconej. 

§ 8. 1. Jeżeli nabywca lokalu mieszkalnego, 
przed upływem 5 lat od dnia nabycia, zbędzie lub 
wykorzysta nieruchomość na inny cel niż w umo-
wie notarialnej, zobowiązany jest d

nej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji 
dokonanej w oparciu o wskaźnik wz

ug konsumpcyjnych ogłoszony przez 
S w dzienniku Urzędowym

litej Polskiej - Monitor Polski. 

2. Obowiązek zwrotu nie dotyczy osób, które: 

- zbyły lokal na rzecz osoby bliskiej, 

- doko
kalny. 

§ 9. Wyko
trzowi Miasta i Gminy. 

§ 10. Uchwała niniejsza obowiązywać będzie 
do 31 grudnia 2006 roku. 

§ 11. Traci moc: 

uchwała Nr XIV/103/2004 roku Rady Miejskiej 
w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2004 
roku w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 
i udzielaniu zgody na stosowanie bonifikat, 

- uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego.  

Jan Kozłowski 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIII/163/05 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim] 
z dnia 30 grudnia 2005r. 

 
Budynek Nr 2 - ul. Dolina Leśna, 

Budynek Nr 6 - ul. Gronowska, 

Budynek Nr 7 - ul. Kościelna, 

Budynek Nr 1 - ul. 1 Maja, 

ynek Nr 6 - ul. 3 Maja, 

Budynek Nr 19 - ul. Słubicka, 

Budynek Nr 6 - ul. Sulęcińska, 

udynek Nr 60, 61, 62 - Smogóry. 

UCHWAŁA N
RADY MIEJSKIEJ W

/165/05 
 OŚNIE LUBUSKIM 

dnia 2005r. 

ia dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrud-
adzonych przez Gminę Ośno Lubuskie 

zatrudnionym w szkołach i placówkach oświato-
wych prowadzonych przez Gminę Ośno Lubuskie 
zwany dalej Regulaminem, określa: 

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki 
przyznawania dodatków za wysługę lat mo-
tywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy; 

2) obliczanie wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe oraz za godziny doraźnych za-
stępstw; 

nionym w szkołach i przedszkolach pro

odstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2, 
54 ust. 3 i 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia  

stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  

. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, 
z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami zawo-
dowymi zrz

tępuje: 

§1. 1. Regulamin przyznawania nauczycielom 
elementów wynagradzania 

ść nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego oraz zasady jego przyznawania 
i wypłacania. 
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2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez 
bliż

to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-

3) w roku szkoln przez to rozumieć 

6)

ar godzin, o którym mo-

7) ży przez to rozumieć Bur-

8) - należy przez to rozumieć 

ch
z 
po Wspólnej Rzą-

 
z a

10) w
pr dzenie na-

82
kó
m

3. R
szkół. 

4. Regulamin nie stosuje się do pracowników 
szk

§ 2 I. 
Wit
Lubusk iału II 
ora

§ 3
wysług
nych w art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela. 

1) po miesiąca ka-

w

 prawa do do-
ąpiło od pierw-

3. D
ratowa
otrzymuje wynagrodzenia, chyba że przepis szcze-
gól
równie
niezdo
nieczno  
dzieckiem 
któ
zasiłek

4. D
płaty w

dod

1) uz zczególnych osiągnięć dydaktycz-

gnięć dydaktycz-

ach itp., 

ne rozpoznanie środowiska wycho-

2)

nie się do przydzielonych obowiązków, 

tykę i sprawność powierzo-

e

szego określenia o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, 
szkołę albo zespół, dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Ośno Lubuskie; 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez 

nostki, o której mowa w pkt 1; 

ym - należy 
okres pracy szkoły od 1 września danego roku 
do 31 sierpnia roku następnego; 

4) klasie- należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę; 

5) uczniu - należy przez to rozumieć także wy-
chowanka; 

 tygodniowym obowiązkowym wymiarze go-
dzin - należy przez to rozumieć tygodniowy 
obowiązkowy wymi
wa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela; 

burmistrzu - nale
mistrz Ośna Lubuskiego; 

Karta Nauczyciela 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. (tekst jedno-
lity; Dz. U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z później-
szymi zmianami); 

9) rozporządzenie MENiS bez bliższego określe-
nia - rozumie się przez to rozporządzenie mi-
nistra właściwego do spraw oświaty i wy-

owania wydane corocznie w porozumieniu 
ministrem właściwym do spraw pracy oraz 
 zasięgnięciu opinii Komisji 

du i Samorządu Terytorialnego, zgodnie 
rt. 30 ust. 5 - Karta Nauczyciela; 

ynagrodzenia nauczyciela stażysty - należy 
zez to rozumieć średnie wynagro

uczyciela stażysty stanowiącego co najmniej 
% kwoty bazowej określonej dla pracowni-
w państwowej sfery budżetowej, o której 
owa w art. 30 ust. 3 Karta Nauczyciela. 

egulamin obejmuje wszystkich nauczycieli 

ół nie będących nauczycielami. 

Rozdział II. 

. (rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.
.0911-49/06 z dnia 9 lutego 2006r. Wojewoda 

i stwierdził nieważność tytułu Rozdz
z § 2 uchwały). 

Dodatek za wysługę 

. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za 
ę lat w wysokości i na zasadach określo-

2. Dodatek przysługuje: 

cząwszy od pierwszego dnia 
lendarzowego następującego po miesiącu,  

 którym nauczyciel nabył prawo do dodatku 
lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli naby-
cie nastąpiło w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie
datku lub wyższej stawki nast
szego dnia miesiąca. 

odatek przysługuje za okres urlopu dla po-
nia zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel 

ny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje 
ż za dni nieobecności w pracy z powodu 
lności do pracy wskutek choroby bądź ko-
ści osobistego sprawowania opieki nad

lub innym chorym członkiem rodziny, za 
re nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub 

 z ubezpieczenia społecznego. 

odatek wypłaca się z góry, w terminie wy-
ynagrodzenia. 

Dodatek motywacyjny 

§ 4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi 
atku motywacyjnego jest: 

yskanie s
nych, wychowawczych i opiekuńczych,  
a w szczególności: 

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osią
no wychowawczych potwierdzanych wyni-
kami klasyfikacji lub sukcesami w konkur-
sach, zawodach, olimpiad

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ich 
rodzicami, 

c) peł
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki; 

 jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem,  
a w szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowywa-

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

d) dbałość o este
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
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szkolnej, w tym pedagogicznej, 

) rzetelne i terminowe wywiąf zywanie się  

g y pracy; 

st. 2 pkt 2 i 3 Karty 

a  i uroczy-

koleżeńskich, przeja-

czo

zasadniczego 

1) od 1 września do końca lutego; 

2) od 1 marca do 31 sierpnia; 

3) wysokość dodatku motyw
uczycieli oraz okres jego przyznania, 
uwzględniając poziom spełnienia 
o którym mowa w § 4, ustala dyrektor, 
a w

1) dyrektorowi w d 10% do 60%; 

2) wicedyre od 10% do 
40%; 

uczycielom, którym powierzono obowiązki kie-
r

3 sokość dodatku funkcyjnego, o którym 
m
l
z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kie-
r
waru dowiskowe i społeczne,  
w ja

dla dyrektora – burmistrz; 

2) 

 upływem tego okresu, a w razie 
wcz

odwołanie 
nast

ości w pracy,  
w okresie stanu nieczynnego i urlopu 
wania zdrowia, w okresie za
wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu w któ-

wodów obowiązków, do których jest przypisany 
 dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obo-
ązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca- 

ielom realizującym dodatkowe 
ęcia przysługuje dodatek funkcyj-

 nauczycielowi któremu powierzono: 

okości 

2) tawo-

3) 

4) 
w wysokości 

 
czyciela. 

mow
tora 

z poleceń służbowych, 

) przestrzeganie dyscyplin

3) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, 
o którym mowa w art. 42 u
Nauczyciela, a w szczególności; 

) udział w organizowaniu imprez
stości szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych, 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim 
lub innymi organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji 
wianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrz szkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli, 

e) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły. 

2. Wysokość środków finansowych przezna-
nych na wypłatę dodatku motywacyjnego wy-

nosi: 

1) od 2% do 5% wynagrodzenia 
nauczycieli /z wyłączeniem dyrektorów szkól; 

2) 10% wynagrodzenia zasadniczego dyrekto-
rów szkół. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
kreślony, nie dłuższy niż 6 miesięcy tj.: 

rym nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych po-
o

acyjnego dla na- § 6. 1. Nauczyc

warunków, 
zadania oraz zaj
ny, z tym że

 
 stosunku do dyrektora – burmistrz; 1) wychowawstwo w przedszkolu - w wys

do 3%miesięcznie; 
4) dodatek motywacyjny wypłaca się z góry,  

w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

Dodatek funkcyjny 

§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sta-
nowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo 
inne stanowisko kierownicze przewidziane w 
statucie szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości: 

wysokości o

ktorowi w wysokości 

3) kierownikowi świetlicy w wysokości od 5% do 
25% pobieranego wynagrodzenia zasadni-

czego. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także na-

ownicze w zastępstwie. 

. Wy
owa w ust.1 i 2 uwzględniając wielkość szkoły, 

iczbę uczniów, złożoność zadań wynikających  

owniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz 
nki lokalowe, śro

kich szkoła funkcjonuje ustala: 

1) 

dla wicedyrektora - dyrektor szkoły. 

4. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowni-
czego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

5. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
lub funkcję na czas określony, traci prawo do do-
datku funkcyjnego

eśniejszego odwołania - z końcem miesiąca,  
w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli 

ąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 

6. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie 
nieusprawiedliwionej nieobecn

dla porato-
 który nie przysługuje 

ten
wi
od tego dnia. 

 wychowawstwo klasy w szkołach pods
wych i gimnazjum - w wysokości do 3% mie-
sięcznie; 

funkcję nauczyciela konsultanta - w wysoko-
ści do 2% miesięcznie; 

funkcję opiekuna stażu, za każdego nauczycie-
la stażystę powierzonego opiece 
do 2% miesięcznie średniego wynagrodzenia 
nauczyciela stażysty, o którym mowa 
w art. 30 ust. 3 Karty Nau

2. Wysokość dodatku funkcyjnego o którym 
a w ust. 1 ustala dyrektor szkoły, a dla dyrek-
szkoły burmistrz. 
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3. Wysokość dodatku funkcyjnego o którym 
a w ust. 1, wypłaca odpowiednio według 

d określonych w § 5 ust. 4 – 6. 

. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry,  
rminie wypłaty wynagrodzenia. 

mow
zasa

4
w te

ługuje dodatek za 
w  trudnych uciążli-
w  zdrowia warunkach, 
o
M

p

1) nauczycielom p  zajęcia rewalida-
cyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą 

-
j 

za każdą przeprowadzona godzinę zajęć; 

2)

ę na-

spe-

dzinowej za każdą przeprowadzoną 

racy dla na-
ucz

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 

§
miar
zasz
doda

asad-
nic

planie organizacyjnym nie 
prz

ia oraz za dni 
usp

iarowe przypadające  
w
z
a w 

1) 

2) 

3) dualnie 

trakt

6
nadw
ją dn
dni u
w których zaj ą się w środku tygo-
dnia - za podstawę zby godzin ponad-
w

tego wymiaru (lub o 1/4 gdy dla nauczyciela usta-
lon

 

tępstw 
dnio § 7. 

prze
miar  faktycznie zrealizowane godziny 
z
z

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród i inne 

1 gród dla na-
ucz ie acy dy-
daktyczo czo - wycho-

Dodatek za warunki pracy 

§ 7. 1. Nauczycielowi przys
anmki pracy z tytułu pracy w
ych lub szkodliwych dla
kreślonych w przepisach § 6 i § 7 rozporządzenia 
ENiS. 

2. Dodatek za pracę w trudnych warunkach 
rzysługuje: 

rowadzącym

upośledzonymi umysłowo w stopniu głębo
kim w wysokości do 30% stawki godzinowe

 nauczycielom szkół podstawowych prowa-
dzącym zajęcia w klasach łączonych w wyso-
kości do 25% stawki godzinowej za każdą 
przepracowaną w tych klasach godzin
uczania; 

3) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydak-
tyczne i wychowawcze w specjalnych przed-
szkolach (oddziałach), szkołach (klasach) 
cjalnych oraz prowadzącym indywidualnego 
nauczania dziecka zakwalifikowanego do 
kształcenia specjalnego w wysokości do 20% 
stawki go
godzinę nauczania. 

4. Wysokość dodatku za warunki p
yciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora 

burmistrz. 

5. Dodatek za warunki pracy wypłaca się mie-
sięcznie z dołu. 

Rozdział III. 

oraz godziny doraźnych zastępstw 

 8. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwy-
owe wypłaca się według stawki osobistego 
eregowania nauczyciela z uwzględnieniem 
tku za warunki pracy. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad-
wymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przy-
sługującego nauczycielowi wynagrodzenia z

zego i dodatku za warunki pracy przez mie-
sięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowyh nauczyciela. 

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas 
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej  
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we przydzielone w 

ysługuje za dni, w których nauczyciel nie reali-
zuje zajęć z powodu przerw przewidzianych  
w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub 
kończenia zajęć w środku tygodn

rawiedliwionej nieobecności w pracy. 

5. Godziny ponadwym
 dniach, w których nauczyciel nie mógł ich zreali-

ować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, 
szczególności w związku z: 

zawieszenia zajęć z powodu epidemii lub 
mrozów; 

wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy; 

choroba dziecka nauczanego indywi
trwająca nie dłużej niż tydzień;  

uje się jak godziny faktycznie odbyte. 

. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny po-
ymiarowe w tygodniach w których przypada-
i usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub 
stawowo wolne od pracy, oraz w tygodniach 

ęcia rozpoczynaj
 ustalenia lic

ymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygo-
dniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 
ustawy - Karta Nauczyciela pomniejszony o 1/5 

o czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień 
usprawiedliwionej nieobecności lub dzień usta-
wowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwy-
miarowych za które przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu, nie może być jednakże większe 
niż liczba godzin przydzielonych w planie organi-
zacyjnym. 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we wypłaca się z dołu. 

§ 9. 1. Do wynagrodzenia doraźnych zas
stosuje się odpowie

2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli 
z nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wy-
ze godzin za

astępstw przysługuje wynagrodzenie według 
asad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych. 

Rozdział IV. 

świadczenia 

§ 0. 1. Tworzy się funduszu na
yc li za ich osiągnięcia w zakresie pr

- wychowawczej, opiekuń
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w wych szko-
ły o z
koś 1
duszu 

ust. 1 przeznacza się na: 

a-

mają uznaniowy. Nagroda może być 
p

1) awczej: 

ne w sprawdzianach i egzaminach 
-

ą w za-

c

-

d  
 

e wuje i wzorowo organizuje uro-
ub środowiskowe, 

f) r
cz
w spektaklach 

i spo-

g)
re

h) prawid
im

i) os bre wyniki w pracy resocjaliza-
y

2) w za

a) za
chowankom będącym w trudnej sytuacji 

b) 

łodzieży,  

c) 

 

3) w
ją  

b) cy w adaptacji za-

4
Dnia Edukacji Narodowej, w uzasadnionych przy-
pad  nauczycielowi w innym 
term

§ 11. 
Wit.0911-

 s żność § 11 uchwały). 

 mieszkaniowego ma 
naucz ie
zatrudnio
liczącym 
niższym 
zajęć. 

2. Wy
kanioweg  zależności od licz-
by o b
i wynosi 

1) przy -
s cm
prac
stra 
minimalnym wynagrodzeniem; 

2)
m

3) pr
m

4) pr osobach w rodzinie  

3. 
się do
0,49zł 
zaokrą

awczej, realizacji innych zadań statuto
ra  w dziedzinie zarządzania oświatą w wyso-
ci % planowanego rocznego osobowego fun-

wynagrodzeń. 

2. Fundusz nagród, o którym mowa w § 9  

1) 80% środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektora; 

2) 20% środków funduszu przeznacza się na n
grody burmistrza. 

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 
 charakter 

rzyznana nauczycielowi w szczególności gdy: 

w zakresie pracy dydaktyczno wychow

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzo
uczniów, przeprowadzanych przez okręgo
wą komisję egzaminacyjną, 

b) podejmuje działalność innowacyjn
kresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowywania au-
torskich programów i publikacji, 

) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwier-
dzone zakwalifikowaniem uczniów do 
udziału w zawodach II stopni (okręgowych) 
lub III stopnia (centralnych ogólnopolskich 
olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez 
uczniów (zespołów uczniów) I - III miejsca 
w konkursach, zawodach, przeglądach i fe

Lubuski

stiwalach; 

) posiada udokumentowane osiągnięcia 
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub 
z uczniami mającymi trudności w nauce,  

) przygoto
czystości szkolne l

p owadzi znaczącą działalność wychowaw-
ą w klasie, szkole przez organizowanie 
ycieczek, udział uczniów w 

teatralnych, koncertach wystawach 
tkaniach, 

 organizuje imprezy kulturalne, sportowe, 
kreacyjne i wypoczynkowe, 

łowo organizuje i prowadzi letni lub 
z owy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

iąga do
c jnej z uczniami; 

kresie pracy opiekuńczej: 

pewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-

lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubo-
gich lub patologicznych, 

prowadzi działalność mającą na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród dzieci i m
w szczególności narkomanii i alkoholizmu, 

organizuje współpracę szkoły lub placówki 
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, 
policją, organizacjami i stowarzyszeniami 
oraz rodzicami w zakresie zapobiegania  
i usuwania przejawów patologii społecznej 
i niedostosowania społecznego dzieci 
i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły, 
rozwija formy współdziałania szkoły z ro-
dzicami, 

 zakresie działalności poza szkolnej, polega-
cej na:

a) udziale w zorganizowanych formach do-
skonalenia zawodowego, 

udziale aktywnej pomo
wodowe nauczycieli podejmujących pracę 
w zawodzie nauczyciela. 

. Nagrody przyznawane są z okazji obchodów 

kach można przyznać
inie. 

(rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 
49/06 z dnia 9 lutego 2006r. Wojewoda 
twierdził niewa

§ 12. 1. Prawo do dodatku
yc l posiadający wymagane kwalifikacje, 

ny na terenie wiejskim lub w mieście 
do 5000 mieszkańców, w wymiarze nie 
niż połowa obowiązującego wymiaru 

sokość nauczycielskiego dodatku miesz-
o jest zróżnicowana w

só  w rodzinie uprawnionego nauczyciela  
miesięcznie: 

 jednej osobie w rodzinie - 6% mie
ię ej stawki najniższego wynagrodzenia za 

ę pracowników, ustalonego przez Mini-
Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej 

 przy dwóch osobach w rodzinie - 8% mini-
alnego wynagrodzenia; 

zy trzech osobach w rodzinie - 10% mini-
alnego wynagrodzenia; 

zy czterech i więcej 
12% minimalnego wynagrodzenia. 

Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla 
 pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 
pomija się, a kwotę od conajmniej 0,50zł 
gla się do pełnego złotego. 
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4. D
nauczy
małżonka i dzieci, a także rodziców pozostających 
na 

5. N
dącem
kującem
sokości lonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie 
wsk
dat

6. D
nie od prawnego do zajmowania przez nie-
g

7  pierwszego dnia 
mie
złoż

§ 1
nywan esach: 

1)
w

2) po
go

3)

4) ko
w

2. D
la. 

Ośnie Lubuskim z dnia 30 grudnia 
 

cielo
i pla
Gmi

§ nia do  
3

§
trzo

§
14 dni od dnia jej og ędo-
w

Jan Kozłowski

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

1 
 

 XXII
 OŚN

 

dnia 
 

zymania czystości i porz
 
Na 
8 marc
z 2001 
na pod  
13 wrz
i porzą
poz. 2
Państw
nego w

§ 1
Wit.0911-53/06 z dnia 10 lutego 2006r. Wojewoda 
Lub

§ 2

1) od
zu
us
je zbierane; w po-

2) – rozumie się przez 

 bezodpływowych; 

3)
ro
do
sc

4) w
ro
w
os ść w zarządzie 

ją

§ 3. Regulamin obowiązuje w szczególności: 

2) 

o osób, o których mowa w ust. 2 zalicza się 
ciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 

jego pełnym utrzymaniu. 

auczycielowi i jego wspóhnałżonkowi, bę-
u także nauczycielem, stale z nim zamiesz-

u, przysługuje tylko jeden dodatek w wy-
 okreś

azują pracodawcę, który będzie wypłacał do-
ek jednemu z nich. 

odatek przysługuje nauczycielowi niezależ-
tytułu 

2004 roku w sprawie regulaminu wynagradzania 
i

o lokalu mieszkalnego. 

. Dodatek przysługuje od
siąca następującego po miesiącu w którym 
ono wniosek o jego przyznanie. 

3. 1. Dodatek przysługuje w okresie wyko-
ia pracy, a także w okr

s

 nie świadczenia pracy, za które przysługuje 
ynagrodzenie; 

bierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
; 

 odbywania zasadniczej służby wojskowej lub 

47

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W

z dnia 30 gru

w sprawie regulaminu utr

przeszkolenia wojskowego;  

rzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu 
ychowawczego. 

odatek przyznaje się na wniosek nauczycie-

§ 14. Traci moc uchwała Nr XV/109/2004 Rady 
Miejskiej w 

 przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczy-
m zatrudnionym w szkołach, przedszkolach  
cówkach oświatowych prowadzonych przez 

nę Ośno Lubuskie. 

 15. Regulamin stosuje się od 1 stycz
1 grudnia 2006r. 

 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
wi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie. 

 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
łoszenia w Dzienniku Urz

ym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 

I/168/05 
IE LUBUSKIM 

2005r. 

ądku na terenie gminy Ośno Lubuskie 

podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia  
a 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  
roku, Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz 
stawie art. 4 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 
eśnia 1996 roku o utrzymaniu czystości  
dku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236 
008 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii 
owego Powiatowego Inspektora Sanitar-
 Słubicach uchwala się, co następuje: 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

. (rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 

uski stwierdził nieważność § 1 uchwały). 

. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

padach komunalnych – należy przez to ro-
mieć odpady komunalne w rozumieniu 
tawy o odpadach, które ze względu na swo-
 rozmiary i masę mogą być 

jemnikach stanowiących wyposażenie nieru-
chomości; 

nieczystościach ciekłych 
to ścieki gromadzone przejściowo w zbiorni-
kach

 zbiorniku bezodpływowym – należy przez to 
zumieć instalację i urządzenia przeznaczone 
 gromadzenia nieczystości ciekłych w miej-
u ich powstania; 

łaścicielu nieruchomości – należy przez to 
zumieć także współwłaściciela, użytkownika 
ieczystego, jednostkę organizacyjną oraz 
obę posiadającą nieruchomo

lub użytkowaniu, a także inny podmiot włada-
cy nieruchomością. 

1) właścicieli nieruchomości; 

kierowników budów; 
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3) 
nej; 

Wym
i czys ściach oraz terenach 

obowią terenie nieruchomości 
czy

rych mowa w § 3, mają 
o
l dnika 
bezpoś ieruchomości. 

innych
publicz

nych w

5. Wykonanie tych obowiązków podlega egze-
k

§
śnie any poprzez: 

b)

odnika niezwłocznie po ustaniu 

komunalne. 

obow nia na terenach lub obiektach 
s  
i ich ścią zapobiegającą 
przepe

z. 908 ze 
zmianami.) 

leży do zarządcy drogi. 

ów może się odbywać jedy-

 

 regulaminu; w szczególności ścieki takie 

2)
ó

tatami naprawczymi, a w szczególności mycia 

itp. Poza warsztatami naprawczymi zakazuje 

Sposób realizacji Wspólnego Między gminnego 
Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Zwi

w
Dębn
niew yrzeczu, Ośnie Lubu-
s
nicy
Gosp

2
dark kę 
o

Cele

a) ywna edukacja 

ów wtórnych: 

zych, 

enie 
gminy”, 

przedsiębiorców użytkujących tereny służące 
komunikacji publicz

4) wszystkich posiadaczy terenów, do których 
tytuł prawny ma gmina. 

Rozdział II. 

agania w zakresie utrzymania porządku  
tości na nieruchomo

użytku publicznego 

§ 4. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, mają 
zek utrzymania na 

stości, porządku oraz należytego stanu sanitar-
no – higienicznego. 

2. Podmioty, o któ
bowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, 

odu, błota oraz innych zanieczyszczeń z cho
rednio przyległego do n

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także 
 części nieruchomości służących do użytku 
nego. 

4. Nadzór nad realizacją obowiązków, określo-
 ust. 1 - 3 sprawuje burmistrz. 

ucji administracyjnej. 

 5. 1. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze 
gu i lodu powinien być zrealizow

a) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłó-
ceń w ruchu pieszych lub pojazdów, 

 podjęcie działań likwidujących lub co naj-
mniej ograniczających śliskość chodnika, przy 
czym materiały użyte do tych celów należy 
uprzątnąć z ch
przyczyn jego zastosowania. 

2. Zakazuje się wrzucania śniegu, lodu błota 
lub innych zanieczyszczeń z chodnika do pojemni-
ków przeznaczonych na odpady 

§ 6. 1. Podmioty, o których mowa w § 3 mają 
iązek ustawie

łużących do użytku publicznego koszy na śmieci 
 opróżniania z częstotliwo
łnieniu i gniciu odpadów.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także 
zarządzającego drogą publiczną znajdującą się na 
obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów 
ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2005 roku, Nr 108, po

oraz w odniesieniu do przystanków 
komunikacji publicznej, przedsiębiorców użytkują-
cych takie przystanki. 

3. Obowiązek pozbycia się błota, śniegu, lodu  
i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników 
przyległych do drogi publicznej podmioty określo-
ne w § 3 na

§ 7. Na nieruchomości lub ich częściach takich 
jak chodniki, podwórka itp.: 

1) mycie samochod
nie pod warunkiem, że powstające ścieki od-
prowadzane są do kanalizacji miejskiej lub
gromadzone w sposób umożliwiający ich 
usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejsze-
go
nie mogą być bezpośrednio odprowadzane 
do zbiorników wodnych lub do ziemi; 

 wprowadza się zakaz mycia i naprawy pojaz-
d w samochodowych poza myjniami i warsz-

pojazdów nad rzekami, jeziorami, stawami 

się prowadzenia wszelkich prac blacharsko  
– lakierniczych. 

Rozdział III. 

ąz-
ku Gmin CZG – 12 

§ 8. 1. Na terenie gmin zrzeszonych w Celo-
ym Związku Gmin CZG-12 (Bledzewie, Cybince, 

ie, Górzycy, Krzeszycach, Kostrzynie, Lub-
icach, Łagowie, Międz

kim, Rzepinie, Słońsku, Sulęcinie, Torzymiu, Wit-
) – realizowany jest Kompleksowy Program 
odarki Odpadmi.  

. Kompleksowy Regionalny Program Gospo-
i Odpadami (KRPGO) reguluje gospodar

dpadami na terenie gmin członkowskich. 

m KRPGO jest: 

minimalizacja odpadów (akt
ekologiczna, rozpowszechnienie zasad czystej 
produkcji), 

b) objęcie odbiorem odpadów komunalnych 
wszystkich mieszkańców z terenu CZG – 12, 

c) odzysk surowc

- w zabudowie jednorodzinnej, 

- w zabudowie wielorodzinnej, 

- wśród podmiotów gospodarc

- w „miejscach szczególnych”, 

d) prowadzenie zbiórki bioodpadów: 

- zbiórka odpadów organicznych w zabudo-
wie miejskiej, 

- kompostowanie przydomowe na terenach 
wiejskich, 

e) wspólny dla wszystkich gmin „Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na tr
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f) 

h, 

a-

ści płynnych: 

ącym z przepisów odrębnych, 
 
 

016 ze zmianami); 

a

-  – gromadzone są 

rze brązowym, 

 

- kowaniowe szklane – gro-
orkach zielonych o po-
w, 

- – gromadzone są  
ci 110 

- ych oraz opa-
romadzone są  

łtych o pojemności 110 li-

c) ęt go-
meble itp. – zbie-

owo (raz na dwa miesiące wg 

uzgodnieniu z przedsiębior-
zowym, 

d dy niebezpieczne ze strumie-

ulatory, świetlówki, przeterminowane 
bierane są wg ustalonego 

są 
ch punktów odbioru miesz-

 wykazu w sklepach, apte-

e y – zbierany jest do specjal-
ów kontenerowych odbiera-

 z przedsiębiorstwem 
ładem utylizacji odpa-

f ieszane odpady komunalne  
e są w pojemnikach 120 li-

ielonym; 

3) magania i zasady gromadze-
dów w zabudowie wielorodzinnej 

g poniższych kryteriów: 

a ne: 

i ogrodowe – gromadzone są 
kach 240 litrów w kolorze brą-

b) odpady 

zielonych 1100 litrów – na szkło koloro-

ą w 
h niebieskich typu igloo lub 

kach niebieskich 1100 litrów. 

orzyw sztucznych oraz meta-
romadzone są w pojemnikach 
u igloo lub w pojemnikach 
0 litrów. 

 po indy-

ane są wg ustalonego har-

specjal-

promowanie selektywnej zbiórki odpadów, 

g) odbiór odpadów problemowych i niebez-
piecznyc

h) eksploatacja Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych baz przeładunkowych, 

i) kontrola posiadania umów na wywóz odp
dów, 

j) rekultywacja starych składowisk gminnych. 

§ 9. Szczegółowe wymagania i zasady groma-
dzenia odpadów i nieczysto

1) odpady komunalne powstające na terenie 
nieruchomości powinny być gromadzone  
w urządzeniach odpowiadających wymaga-
niom określonym w niniejszym regulaminie, 
natomiast nieczystości ciekłe w zbiornikach 
bezodpływowych odpowiadającym wymaga-
niom wynikaj
odrębnych szczególności z ustawy z dnia 
7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2003 roku, Nr 207 poz. 2

2) szczegółowe wymagania i zasady gromadze-
nia odpadów komunalnych w zabudowie jed-
norodzinnej polegają na selektywnym zbiera-
niu odpadów surowcowych, wg poniższych 
kryteriów: 

) odpady roślinne: 

kuchenne i ogrodowe
w pojemnikach: 60 litrów, 80 litrów i 120 
litrów w kolo

b) odpady surowcowe:  

odpady opa
madzone są w w
jemności 110 litró

odpady papierowe 
w workach niebieskich o pojemnoś
litrów, 

odpady tworzyw sztuczn
kowań metalowych – g
w workach żó
trów, 

odpady wielkogabarytowe: np. sprz
spodarstwa domowego, 
rane są okres
ustalonego harmonogramu), lub po indy-
widualnym 
stwem wywo

) niektóre odpa
nia odpadów komunalnych, np. baterie, 
akum
leki, itp. – od
harmonogramu odbioru lub oddawane 
do wyznaczony

czących się wg
kach, itp., 

) gruz budowlan
nych pojemnik
ny w uzgodnieniu
wywozowym lub zak
dów, 

) pozostałe zm
– gromadzon
trów, lub 110 litrów w kolorze szarym, 
czarnym lub z

szczegółowe wy
nia odpa
polegają na selektywnym zbieraniu odpadów 
surowcowych, w

) odpady roślin

- kuchenne 
w pojemni
zowym, 

surowcowe: 

- opakowania szklane dzielone kolory-
stycznie białe/kolorowe – gromadzone są 
w pojemnikach dwukomorowych biało-
zielonych typu igloo lub w pojemnikach 

we i w pojemnikach białych 1100 litrów 
na szkło bezbarwne  

- odpady papierowe – gromadzone s
pojemnikac
w pojemni

- odpady z tw
lowych – g
żółtych typ
żółtych 110

c) odpady wielkogabarytowe: np. sprzęt go-
spodarstwa domowego, meble itp. – zbie-
rane są okresowo (raz na dwa miesiące wg 
ustalonego harmonogramu) lub
widualnym uzgodnieniu z przedsiębior-
stwem wywozowym, 

d) niektóre odpady niebezpieczne ze strumie-
nia odpadów komunalnych, np. baterie, 
akumulatory, świetlówki, przeterminowane 
leki, itp. – odbier
monogramu odbioru lub oddawane są do 
wyznaczonych punktów odbioru miesz-
czących się wg wykazu w sklepach, apte-
kach, itp., 

e) gruz budowlany – zbierany jest do 
nych pojemników kontenerowych i odbie-
rany w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem 
wywozowym lub zakładem utylizacji odpa-
dów, 
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f  

4) łowe wymagania i zasady gromadze-

a często-

ozwoju sieci kanalizacyjnej podle-

iornik bezodpływowy nieczysto-

zbiorników 

ci do gruntów, nie 

(braki w dnie, 

zy to również sanitaria-

 

anej bydła, 

bowiązek: 

 zakup, wydzierża-

miotem; 

2) utrzymywać pojemniki w stanie porządko-

 

nym 
przedsiębiorstwem wywozowym na wywóz 
odpadów kom

 

5) przedstawi

ty przez okres nie krótszy niż dwa lata od daty 

6) usuwać sople łe w rejonie 

ia odpadów, powodujących wpro-

iskach, nieużytkach, rowach, pasach 

ch pojemników 

dów z roku poprzednie-

) pozostałe zmieszane odpady komunalne 
– gromadzone są w pojemnikach 1100 li-
trów w kolorze szarym, czarnym lub zielo-
nym. 

szczegó
nia nieczystości płynnych: 

) zbiorniki bezodpływowe w zakresie 
tliwości ich opróżniania oraz planu rozwoju 
sieci kanalizacyjnej podlegają kontroli  
i ewidencji gminnej, 

b) przydomowe oczyszczalnie ścieków w za-
kresie częstotliwości i sposobu pozbywania 
 się komunalnych osadów ściekowych jak  
i planu r
gają kontroli i ewidencji gminnej, 

c) w przypadku, gdy technicznie lub ekono-
micznie uzasadnione jest przyłączenie nie-
ruchomości do istniejącej sieci kanalizacyj-
nej, jest ono obowiązkowe. W przypadku, 
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest tech-
nicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 
obowiązkowe jest wyposażenie nierucho-
mości w zb
ści ciekłych lub przydomową oczyszczalnię 
ścieków spełniającą wymagania określone 
w odrębnych przepisach, 

d) właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
do regularnego opróżniania 
bezodpływowych przez przedsiębiorców 
posiadających zezwolenie burmistrza w za-
kresie opróżniania zbiorników bezodpły-
wowych transportu nieczystości ciekłych  
z częstotliwością zapobiegającą przedo-
stawaniu się nieczystoś
rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu, 

e) w przypadku nadterminowego wykonania 
usługi przez przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie burmistrza szkody wyrządzone 
przez wylane szambo usuwa przedsiębior-
ca, 

f) w przypadku stwierdzenia nieszczelności 
zbiornika bezodpływowego 
pęknięcia w ścianach bocznych itp.) przez 
gminę, właściciel nieruchomości zobowią-
zany jest niezwłocznie do uszczelniania te-
go zbiornika. Dotyc
tów przenośnych szaletów, 

g) zabrania się odprowadzania odsiąków 
z obornika i ścieków płynnych, powstałych 
w wyniku produkcji hodowl
trzody chlewnej i innych zwierząt do zbior-
ników bezodpływowych w których groma-
dzone są ścieki bytowe. 

§ 10. Podmiotu, o których mowa w § 3 mają 
o

1) wyposażyć nieruchomość w pojemniki, o któ-
rych mowa w § 9, poprzez
wienie od przedsiębiorstwa wywozowego lub 
gminy lub w inny sposób ustalony w drodze 
umowy z przedsiębiorstwem wywozowym 
lub innym uprawnionym pod

wym, sanitarnym i technicznym, umożliwia-
jącym korzystanie z nich bez przeszkód i nie
powodującym zagrożeń dla użytkowników  
i jednostki wywozowej; 

3) zawrzeć pisemną umowę z uprawnio

unalnych; 

4) udzielić informacji o wytwarzanych odpadach
komunalnych i okazywać stosowne dokumen-
ty upoważnionym organom; 

ć do wglądu aktualną umowę  
z przedsiębiorstwem wywozowym oraz ra-
chunki poświadczające korzystanie z usług 
jednostki, oraz przechowywać w/w dokumen-

ich wystawienia; 

dachowe powsta
chodnika położonego wzdłuż nieruchomości; 

7) rozstrzygnięciem nadzorczym Nr 
PN.II.I.Wit.0911-53/06 z dnia 10 lutego 
2006r.Wojewoda Lubuski stwierdził nieważ-
ność § 10 pkt 7 uchwały; 

8) podmiotom, o którym mowa w § 3, zabrania 
się: 

a) spalan
wadzanie do atmosfery szkodliwych sub-
stancji w szczególności opon, opakowań  
z tworzyw sztucznych itp., zabronione jest 
również wypalanie roślinności na łąkach, 
pastw
drogowych, szlakach kolejowych lub  
w strefie oczeretów i trzcin, 

b) stosowania środków chemicznych szkodli-
wych dla środowiska podczas usuwania 
śniegu i lodu; 

9) organizator imprez publicznych ma obowią-
zek utrzymania porządku i czystości w miej-
scu organizowanej imprezy poprzez zapew-
nienia odpowiedniej liczby pojemników na 
odpady i szaletów; 

10) liczbę oraz rodzaje niezbędny
na posesji określa się w oparciu o: 

a) średni roczny wskaźnik objętościowy na-
gromadzania odpa
go, 

b) liczbę stałych mieszkańców nieruchomości, 
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c) częstotliwość opróżniania wymaganą 
w § 14 regulaminu. 

§ 11. 1.Pojemniki należy ustawiać po uwzględ-
nie

ruchomości w miejscu: 

niem się wody i błota, 

ników przedsiębiorstwa wywo-

2) ób nie powodujący nadmiernych 

2
obow ywać miejsce ustawienia po-
j

3
ustawienia pojemników ponoszą podmioty, o któ-
ryc

z zawierać następujące informacje 
um

ą 
obo

pojemnikach po-
inny być usuwane z terenu nieruchomości  okre-

owo, w terminach uzgodnionych z przedsiębior-
wywozowym ale z częstotliwością co naj-

niej: 

1) odpady roślinne kuchenne i ogrodowe zbie-
 

-
dziernik

paź-

 

4) 

ługoszyn; 

 

 

ści 

 zapobiegającą prze-
pełnieniu zbiornika ego i wpływowi 
tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych. 

kac

a w pojemnikach jakich-
kolw

3. Obowiązki określone w ust. 1 - 2 stosuje się 
dpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na 
rogach publicznych, przystankach komunikacyj-
ych oraz innych terenach użytku publicznego. 

§ 16. Zasady zbierania i transportu odpadów, 
iejsca ich odzysku i unieszkodliwiania oraz mi-

niu wymagań, określonych przepisami odręb-
nymi, w szczególności: 

1) w granicach nie

- trwale wyznaczonym, 

- posiadającym równą i utwardzoną na-
wierzchnię, zabezpieczona przed zbiera-

- łatwo dostępnym dla ich użytkowników  
i dla pracow
zowego; 

w spos
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nie-
ruchomości lub osób trzecich. 

. Podmioty, o których mowa w § 3, mają 
iązek utrzym

emników czystości i porządku, 

. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca 

h mowa w § 3. 

§ 12. 1. Oznakowanie pojemników, o których 
mowa w § 9, powinno być zgodne z określoną 
kolorystyką, ora

ieszczone w sposób trwały:  

a) nazwę odpadów dopuszczonych do zbierania 
w pojemniku, 

b) nazwę, adres i numer telefonu przedsiębior-
stwa wywozowego. 

2. Z obowiązku zbierania odpadów roślinnych 
w pojemnikach, o których mowa w § 9 zwolnieni 
są właściciele nieruchomości dokonujący kompo-
stowania we własnym zakresie, zakresie sposób 
nie powodujący uciążliwości lub zagrożeń dla 
mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

§ 13. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, maj
wiązek zapewnić pracownikom przedsiębior-

stwa wywozowego dostęp do pojemników w cza-
sie ustalonym w umowie o odbiór odpadów,  
w sposób umożliwiający opróżnienia pojemników 
bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź 
pojazdów. 

2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także 
dostępu do urządzeń służących do gromadzenia 
nieczystości ciekłych. 

§ 14. 1. Odpady zbierane w 
w
s
stwem 
m

rane selektywnie w pojemnikach brązowych: 

- raz na dwa tygodnie – w okresie od paź
a do marca, 

- raz na tydzień – tydzień okresie od kwietnia 
do września; 

2) odpady surowcowe zbierane selektywnie  
w zabudowie wielorodzinnej odbierane są:  

- raz na dwa tygodnie – w okresie od kwiet-
nia do września, 

- raz na trzy tygodnie – w okresie od 
dziernika do marca; 

3) odpady surowcowe – zbierane selektywnie 
w zabudowie jednorodzinnej odbierane są: 
raz na cztery tygodnie; 

odpady wielkogabarytowe, gruz budowlany  
i odpady niebezpieczne ze strumienia odpa-
dów komunalnych odbierane są: jak najszyb-
ciej w terminach ustalonych z przedsiębior-
stwem wywozowym lub ZUOK D

5) pozostałe odpady komunalne zmieszane 
– odbierane są: raz na dwa tygodnie w zabu-
dowie jednorodzinnej i jeden raz w tygodniu
w zabudowie wielorodzinnej. 

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe po-
winny być gromadzone w wydzielonym miejscu 
na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudnia-
jący korzystania z nieruchomości przez osoby do 
tego uprawnione. 

3. W przypadku wytwarzania dużej ilości od-
padów wielkogabarytowych, użytkownik posiadło-

zobowiązany jest gromadzić je w kontenerze 
własnym lub jednostki wywozowej. 

4. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane  
z nieruchomości z częstotliwością uzgodniona  
z zarządcą stacji zlewnej oraz

 bezodpływow

§ 15. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemni-
h na odpady komunalne śniegu, lodu, gorące-

go popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, 
substancji toksycznych, żrących i wybuchowych,  
a także odpadów z działalności gospodarczej. 

2. Zabrania się spalani
iek odpadów komunalnych (także odpadów 

roślinnych). 

o
d
n

m
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nimalny poziom odzysku i unieszkodliwiania od-
padów. 

1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych jest obowiąza-
ny do selektywnego odbierania odpadów oraz 
ograniczania ilości odpadów ulegających biode-
gradacji kierow ia, a także za-
pewnienie zbie dzajów odpa-
dów

pakowaniowych) poddanie 
odzyskowi w poszczególnych latach nie mniej 

w odpadach zmieszanych), zgodnie z poniż-
szym składem (morfologią) odpadów: 

- papier i tektura - 15,0%, 

- szkło - 12,0%, 

- tworzywa sztuczne - 9,0%, 

- metale - 4,0%, 

- bio

b) szkło: 

rok 2006:

c) 

d)

ści i po-
rządku na terenie Gminy O
2008; 

ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania (nie mniej niż): 

: 90%, 

rok 2008: 85%, 

wag
uleg
tych

3. Poziomy ograniczania masy odpadów ko-
m
n
zosta
man
Lubu

naln
ców ozu 
t  
w ze

- 
 Odpadów Komunalnych w Długo-

- 
y-

-  

poza
poza  Ośnie Lubuskim. 

anych do składowan
rania wszystkich ro

. 

2. Nakłada się na podmioty prowadzące dzia-
łalność w zakresie odbierania odpadów komunal-
nych następujące obowiązki:  

1) w przypadku od padów mających wartość su-
rowcową (w tym o

niż podane niżej ilości (w % w stosunku do 
masy odpadów danego typu znajdującej się 2) ograniczenie masy odpadów komunalnych 

odpady - 29,9%, rok 2010: 75%, 
- frakcja drobna - 14,0%, 

- odpady spożywczo - zwierzęce 2,9%, 

- pozostałe nieorganiczne - 10,3%, 

- materiały tekstylne -  2,9%, 

razem - 100,0%, 

a) papier i tektura: 

rok 2006: 10%, 

rok 2007: 11%, 

rok 2008: 12%, 

rok 2009: 13%, 

rok 2010: 14%, 

 25,0%, 

rok 2007: 27,5%, 

rok 2008: 30,0%, 

rok 2009: 32,5%, 

rok 2010: 35,0%, 

tworzywa sztuczne: 

rok 2006: 28%, 

rok 2007: 29%, 

rok 2008: 30%, 

owo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ających biodegradacji, w stosunku do masy 
 odpadów wytworzonych w 1995r. 

rok 2009: 31%, 

rok 2010: 32%, 

 metale: 

rok 2006: 17%, 

rok 2007: 18%, 

rok 2008: 19%, 

rok 2009: 20%, 

rok 2010: 21%, 

Poziomy odzysku odpadów opakowaniowych  
w latach następnych podane zostaną w znoweli-
zowanym Regulaminie utrzymania czysto

śno Lubuskie w roku 

rok 2006: 95%, 

rok 2007

rok 2009: 80%, 

unalnych ulegających biodegradacji kierowa-
ych do składowania w latach następnych podane 

ną w znowelizowanym Regulaminie utrzy-
ia czystości i porządku na terenie Gminy Ośno 
skie w roku 2008.  

4. Na jednostki wywozowe odpadów komu-
ych i pochodzących z tych odpadów surow-
 wtórnych, nakłada się obowiązek wyw

ych odpadów i surowców do wyznaczonych 
zwoleniu obiektów unieszkodliwiania: 

odpady komunalne – do Zakładu Unieszko-
dliwiania
szynie, bezpośrednio lub poprzez stacje prze-
ładunkowe w Bukowcu, Dębnie i Krześniczce, 

odpady mające wartość materiałową, biood-
pady, gruz budowlany, odpady wielkogabar
towe – bezpośrednio do Zakładu Unieszko-
dliwiania Odpadów Komunalnych w Długo-
szynie, 

nieczystości ciekłe – do punktów zlewnych 
w Ośnie Lubuskim. 

5. Zabrania się wywożenia odpadów stałych 
 ZUOK Długoszyn, zaś nieczystości ciekłych 
 zlewnię w
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6. Odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty 
ęt elektryczny i elektroniczny) użytkownicy 
ą osobiście do

sprz
mog starczyć do punktów odbioru 
tyc

d
odpa
zwo
obow
odpa
zabe
chom zabezpieczający środowisko 
p

8
dzon
i zaś
w w
zwło

9 ywozu odpadów komunalnych jed-
n
d
pow
lub w

1
utrzy
żyte
umie ki 
i
i

§
słowe, medyczne i weterynaryjne). 

we, 
dzie
niem

2
obow mu gromadzeniu, od-
b
okre

3. Odpady medyczne lub weterynaryjne, po-
w
nieru
dycz
 

grom
dzen

dam
nym

Warunki udzielania zezwoleń podmiotom świad-

§
Wit.0
Lubu

Roz
pad

o ia górnej stawki opłaty  

r
Wit.0
Lubu

Ob

§
zane
mkni
unie
osob  
i inn
wiania ich bez dozoru. Zabrania się pozostawiania 
p
publ

2
wad
stać
zwierz

psy  
psy agresywne tylko w kaga psa 
ze s ło 
u , że pies ma kaga-
n  możliwość spra-
w troli nad jego zacho-
w
z
dzane w miejsca publiczne tylko pod opieką pełno-
l
smy iec.  

2. Przewożenie dkami komunikacji 
public
ny

3. Zakazuje  zwierząt do 
obiektów u

 
 zabaw dla dzieci oraz do pia-

skowni

e

2. Za szkody wyrządzone przez zwierzę odpo-
wiada właściciel (posiadacz). 

h odpadów. 

7. W przypadku dostarczenia do wywozu lub 
o obiektów unieszkodliwiania odpadów, obok 

dów dozwolonych, również odpadów niedo-
lonych, prowadzący wywóz lub odbiór ma 

iązek nie przyjęcia całości dostarczonych 
dów. Odpady takie muszą być natychmiast 
zpieczone i usunięte przez właściciela nieru-
ości w sposób 

rzed skażeniem. 

. Transport odpadów powinien być prowa-
y w sposób nie powodujący zanieczyszczeń  
miecania terenu. Zanieczyszczenia powstające 
yniku transportu odpadów winny być nie-
cznie usunięte przez wywożącego. 

. Do w
ostki wywozowe zobowiązane są używać pojaz-
ów specjalistycznych lub innych pojazdów od-

iednio zabezpieczonych przed rozrzucaniem 
ylewaniem nieczystości. 

0. Jednostki wywozowe są zobowiązane 
mać pojazdy do transportu odpadów w nale-

j czystości, prowadzić ich dezynfekcję oraz 
szczać na nich w sposób trwały swoje zna

dentyfikacyjne w tym: nazwę jednostki, adres  
 numer telefonu. 

 17. Odpady niebezpieczne (w tym: przemy-

1. Odpady niebezpieczne (w tym: przemysło-
medyczne i weterynaryjne) powinny być od-
lone o odpadów komunalnych przed wysypa-
 ich do pojemników. 

. Odpady przemysłowe i medyczne podlegają 
iązkowemu oddzielne

iorowi i unieszkodliwianiu wg zasad i wymogów 
ślonych oddzielnymi przepisami. 

stające w związku z prowadzoną na terenie danej 
chomości działalnością w zakresie usług me-

nych lub weterynaryjnych, nie mogą być  

adzone w pojemnikach służących do groma-
ia odpadów komunalnych. 

4. Szczegółowe zasady postępowania z odpa-
i przemysłowymi, medycznymi i weterynaryj-
i określają przepisy odrębne. 

Rozdział IV. 

czącym usługi w zakresie transportu odpadów 

 18. rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 
911-53/06 z dnia 10 lutego 2006r. Wojewoda 
ski stwierdza nieważność § 18 uchwały. 

Rozdział V. 

liczanie usług w zakresie postępowania z od-
ami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi 
raz sposób określan

z tytułu świadczenia tych usług 

ozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 
911-53/06 z dnia 10 lutego 2006r. Wojewoda 
ski stwierdza nieważność § 19 i § 20 uchwały. 

Rozdział VI. 

owiązki właścicieli (posiadaczy) zwierząt do-
mowych 

 21. 1. Jeżeli zwierze nie jest należycie uwią-
 lub nie znajduje się w pomieszczeniu za-
ętym, bądź na terenie ogrodzonym w sposób 

możliwiający samodzielne wydostanie się, 
y będące właścicielami (posiadaczami) psów 
ych zwierząt są zobowiązane do nie pozosta-

sów i innych zwierząt bez dozoru w miejscach 
icznych. 

. Zakazuje się drażnienia zwierząt lub dopro-
zania ich do stanu, w którym zwierzę może 
 się niebezpieczne dla człowieka lub innego 
ęcia. 

§ 22. 1. Na terenach użyteczności publicznej 
mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, zaś

ńcu. Zwolnienie 
myczy jest dozwolone tylko w miejscach ma

częszczanych i pod warunkiem
iec, a właściciel (opiekun) ma
owania bezpośredniej kon
aniem. Psy uznane za agresywne zgodnie  

 ustawą o ochronie zwierząt mogą być wyprowa-

etniego właściciela lub opiekuna obowiązkowo na 
czy i mieć założony kagan

zwierząt śro
znej jest możliwe tylko na zasadach ustalo-

ch przez przewoźnika.  

 się wprowadzania
żyteczności publicznej, placówek han- 

 

dlowych i gastronomicznych, na tereny targowisk 
i cmentarzy, placów

c. 

§ 23. 1. Właściciele (posiadacze) zwi rząt są 
zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez 
nie zanieczyszczeń. 
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3. Właściciele (posiadacze) psów zobowiązani 
są do: 

1) zgłaszania ich do ewidencji prowadzonej 

w przeciw wście-

nadzorczym Nr PN.II.I. 

3  

4)  z tytułu 

4
wiąz
dacz) na swój koszt oznakuje psa w sposób przyję-
ty p

ieniu 
do 

ia psa uzna-
neg

e zwierząt w zakresie nieprawidłowego 
prz

łaścicie-
la, a kosztami transportu, utrzymania 

 

 

 

 

Warunki i wymagania dla utrzymania zwierząt 
gospodarskich na terenie gminy wyłączonych  

 
z produkcji rolni odarskie mogą 
być

iami niniejszego regulaminu i nie 
nieczyszczenia terenu nieru-

2) wanie uciążliwości (takich jak ha-

. 

tyczn
kach cicieli terenów, pod warun-
kiem kaz chowu 
tych zwierz  
a h rożenia lub 
uci a z za-
chowaniem warunków higieniczno – sanitarnych. 

4. P ta-
wionych w odleg
n  
i prz a  
z ni

Wyznaczenie obszarów obowi

§ 27. 1. Zobowiązuje się właścicieli nierucho-
mo
z
okaz
nie osoby kontrolującej. 

t-
k
 

 

 

 

 

b
nej, wania gospodarcze, sklepy, warsztaty, 
o -
dy, piwnice, w

przez gminę; 

2) regularnego szczepienia psó
kliźnie; 

3) rozstrzygnięciem 
Wit.0911-53/06 z dnia 10 lutego 2006r. Woje-
woda Lubuski stwierdza nieważność § 2
ust. 3 pkt 3; 

okazania dowodów szczepień i opłat
podatku na każde żądanie osoby upoważnio-
nej do kontroli. 

. W przypadku, gdy gmina wprowadzi obo-
ek ewidencji psów, każdy właściciel (posia-

rzez gminę. 

§ 24. Psy bez opieki będą uznawane za bez-
pańskie i podlegają wyłapaniu oraz przewiez

schroniska, skąd mogą być wykupione; za psa 
bezpańskiego będzie też uznany każdy pies, który 
znajduje się poza terenem posesji jego właściciela 
(posiadacza), a w pobliżu nie ma właściciela (po-
siadacza) albo osoby, mogącej zaświadczyć o wła-
ścicielu (posiadaczu psa). Koszty wyłapania, do-
wozu oraz koszty leczenia i utrzyman

o za bezpańskiego ponosi jego właściciel (po-
siadacz). Rada Gminy, zgodnie z ustawą z dnia  
21 sierpnia 1997 roku, o ochronie zwierząt, może 
zarządzić wyłapanie bezpańskich psów, określając 
termin akcji i miejsce przechowywania psów. 

§ 25. W przypadku, gdy właściciel (posiadacz) 
psa lub innych zwierząt narusza przepisy ustawy o 
ochroni

etrzymywania zwierząt, znęca się nad nimi, 
pozostawia je bez opieki i pokarmu burmistrz mo-
że odebrać zwierzę i umieścić je w schronisku dla 
bezpańskich zwierząt lub u zastępczego w

i ewentual-
nego leczenia obarczyć właściciela (posiadacza) 
zwierzęcia. 

Rozdział VII. 

z produkcji rolniczej 

§ 26. 1. Na innych terenach wyłączonych 
czej zwierzęta gosp

 utrzymywane pod warunkiem, że nie będą 
stanowiły uciążliwości dla otoczenia z zachowa-

niem zasad określonych w niniejszym regulami-
nie, warunków higieniczno – sanitarnych oraz wa-
runków hodowli i warunków przetrzymywania 
określonych w ustawie o ochronie zwierząt. 

2. Prowadzący hodowle zwierząt gospodar-
skich jest zobowiązany zapewnić: 

1) gromadzenie i usuwanie powstających  
w związku z hodowla odpadów i nieczystości 
w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza 
z wymagan
powodowanie za
chomości oraz wód powierzchniowych i pod-
ziemnych; 

nie powodo
łas i odory) przez prowadzona hodowlę, wo-
bec innych osób zamieszkujących na nieru-
chomości lub nieruchomościach sąsiednich

3. Hodowla gołębi dopuszczalna jest w este-
ych, nie stanowiących zagrożenia gołębni-

, za zgoda właś
, że nie został wprowadzony za

ąt na danym terenie zgodnie z § 26, 
odowla nie będzie stanowiła zag
ążliwości dla ludzi i będzie prowadzon

szczoły winny być trzymane w ulach, us
łości co najmniej 10m od granicy 

ieruchomości – w taki sposób, aby wylatujące 
ylatujące pszczoły nie zakłócały korzystani

eruchomości sąsiednich. 

Rozdział VIII. 

ązkowej deratyzacji 

ści do przeprowadzenia obowiązkowej deraty-
acji przynajmniej raz w roku w kwietniu oraz do 

ywania się dowodem jej wykonania na żąda-

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszys
ie obiekty na terenie miasta, a w szczególności  

udynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicz-
zabudo

biekty przemysłowe, altany, pojemniki na odpa
ęzły cieplne, przyłącza kanalizacyj-

ne, kolektory sanitarne. 

Rozdział IX. 
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Przepisy końcowe 

§ 28. W sprawach nie objętych niniejszym re-
gulaminem obowiązują przepisy prawa, a w szcze-
gólności ustawy z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz

1-53/06 z dnia 10 lutego 2006r. Wojewoda 
Lub

§
Rady śnie Lubuskim z dnia 5 lipca 
200

o Lubuskie. 

strzo

§
14 d
wym

= =====
 

72 
 
 XXXI
 KRZE

ycznia
 
śc

 
Na p
1990
Nr 1
usta
czys
Nr 1
ust. 
usta
inny aw (Dz. U. z 2005r. Nr 175 poz. 1458), 
p
Insp
co n

§
stoś  
w na

Postanowienia ogólne 

i wa
nie g

2) nych urządzeń prze-

3) 
ych i nieczystości ciekłych  

4)

dowania na składowiskach od-

innych wymagań wynikających ze Wspólnego 

7) 

enów użytku wspólnego 

§

. U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) 
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na 
podstawie tej ustawy. 

§ 29. (rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 
Wit.091

uski stwierdza nieważność § 29 uchwały). 

 30. Traci moc uchwała Nr XXVIII/192/2002 
 Miejskie w O

znaczonych do zbierania odpadów komunal-
nych na terenie nieruchomości i drogach pu-
blicznych, ich rozmieszczania i utrzymywania 

2 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu 
Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta 
i gminy Ośn

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
wi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie. 

 32. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  
ni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
 Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jan Kozłowski

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

4

UCHWAŁA NR
RADY GMINY

 
z dnia 13 st

II/162/06 
SZYCE 

 2006r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czysto

odstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. 
42 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 
wy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
tości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 roku 
32 poz. 622 z późn. zm.), w związku z art. 10 
1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r., o zmianie 
wy o odpadach oraz o zmianie niektórych 
ch Ust

i i porządku na terenie gminy Krzeszyce 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porząd-
kowym i technicznym; 

częstotliwości i sposobu pozbywania się od-
padów komunaln

o zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
ektora Sanitarnego w Sulęcinie, uchwala się, 
astępuje: 

 1. Przyjmuje się regulamin utrzymania czy-
ci i porządku na terenie gminy Krzeszyce, 
stępującym brzmieniu: 

Rozdział I. 

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe wymagania 
runki utrzymania czystości i porządku na tere-
miny, w zakresie: 

1) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, uprzątania zanieczyszczeń  
z części nieruchomości służącej do użytku 
publicznego, mycia i napraw pojazdów sa-
mochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi; 

rodzaju pojemników i in

z nieruchomości oraz terenów przeznaczo-
nych do użytku publicznego; 

 minimalnych poziomów odzysku odpadów 
mających wartość surowcową (w tym opa-
kowaniowych) w poszczególnych latach; 

5) maksymalnego poziomu odpadów komunal-
nych ulegających biodegradacji dopuszczo-
nych do skła
padów; 

6) 
Międzygminnego Planu Gospodarki Odpa-
dami dla Celowego Związku Gmin CZG –12 
związkowego planu gospodarki odpadami, 

obowiązków właścicieli i innych osób utrzy-
mujących zwierzęta domowe, mających na 
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążli-
wością dla ludzi oraz przed zanieczyszcza-
niem ter

8) wymagań utrzymywania zwierząt gospodar-
skich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej; 

9) wyznaczania obszarów podlegających obo-
wiązkowej deratyzacji i terminów jej prze-
prowadzania. 

 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
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1)

ne  

pa-
5  

ących wyposażenie nierucho-

o rozumieć odpady 
stawy  

 przede wszystkim 

resztki pokarmów (tzw. odpady kuchenne); 

4)

sz
padów opakowaniowych; 

 

6)

7) 

zególności w wyni-

8) rozumie się przez to 

ę ścieków 

9)

10

oszynie prowadzący działalność w za-

 wywozowym – należy przez 

 
gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 

 

próżniania i transportu nie-

13) w ości – należy przez to 

wieczystego, jednostkę organizacyjną oraz 

14
pu do ruchu pieszego, poło-

§ 3 je w szczególności: 

2) 

4) 

Wymagania w zakresie utrzymania porządku  

§
obow ości 
czy

nych zanieczyszczeń z chodnika 
poł

 odpadach komunalnych – należy przez to ro-
zumieć odpady komunalne w rozumieniu 
ustawy o odpadach dn. 29 lipca 2005r. (Dz. U. 
Nr 175/2005 poz. 1458), które ze względu na 
swoje rozmiary i masę mogą być zbiera
w pojemnikach stanowiących wyposażenie 
nieruchomości; 

2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych 
– należy przez to rozumieć odpady komunal-
ne w rozumieniu przepisów ustawy o od
dach z dn.29 lipca 2005r. (Dz. U. 175/200
poz. 1458), które ze względu na swoje rozmia-
ry i masę nie mogą być zbierane w pojemni-
kach stanowi
mości; 

3) odpadach ulegających biodegradacji (bio od-
padach) - należy przez t
komunalne w rozumieniu przepisów u
o odpadach dn. 29 lipca 2005r. (Dz. U. 
175/2005 poz. 1458, w tym
odpady roślinne i odpady organiczne powsta-
jące przy przygotowywaniu posiłków oraz 

 odpadach mających wartość materiałową  
- należy przez to rozumieć odpady papieru, 

kła, tworzyw sztucznych i metali, w tym od-

5) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicz-
nym – należy przez to rozumieć sprzęt zgod-
nie z definicją zawarta w ustawie z dnia 
29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycz-
nym i elektronicznym, taki jak np. odbiorniki 
RTV i TV, lodówki itp.; 

 nieczystościach ciekłych – rozumie się przez 
to ścieki gromadzone przejściowo w zbiorni-
kach bezodpływowych; 

ściekach bytowych – rozumie się przez to 
ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt 
ludzi, osiedli mieszkaniowych i terenów usłu-
gowych, powstające w szc
ku ludzkiego metabolizmu oraz funkcjonowa-
nia gospodarstw domowych; 

ściekach komunalnych – 
ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków byto-
wych ze ściekami przemysłowymi albo wo-
dami odpadowymi lub mieszanin
bytowych ze ściekami przemysłowymi i wo-
dami odpadowymi; 

 stacjach zlewnych – rozumie się przez to in-
stalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolek-
torach sieci kanalizacyjnej lub przy oczysz-
czalniach ścieków służące do przyjmowania 
nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami 
asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia; 

) zbiorniku bezodpływowym – należy przez to 
rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone 

do gromadzenia nieczystości ciekłych w miej-
scu ich powstania; 

11) ZUOK – należy przez to rozumieć Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych  
w Dług
kresie zbierania, transportu, odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych; 

12) przedsiębiorstwie
to rozumieć gminną jednostkę organizacyjną 
lub przedsiębiorstwo upoważnione, w rozu-
mieniu przepisów ustawy z 19 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w 
2001r. o odpadach, do świadczenia usług 
w zakresie zbiórki i transportu odpadów ko-
munalnych lub o
czystości ciekłych; 

łaścicielu nieruchom
rozumieć także współwłaściciela, użytkownika 

osobę posiadającą nieruchomości w zarzą-
dzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot 
władający nieruchomością; 

) chodnikach – rozumie się również część drogi 
blicznej służącą 

żoną przy granicy nieruchomości. 

. Regulamin obowiązu

1) właścicieli nieruchomości; 

kierowników budów; 

3) przedsiębiorców użytkujących tereny służące 
komunikacji publicznej; 

wszystkich posiadaczy terenów, do których 
tytuł prawny ma gmina. 

Rozdział II. 

i czystości na nieruchomościach oraz terenach 
użytku publicznego 

 4. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, mają 
iązek utrzymania na terenie nieruchom

stości, porządku oraz należytego stanu sanitar-
no - higienicznego. 

2. Podmioty, o których mowa w § 3, mają 
obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, 
lodu, błota oraz in

ożonego wzdłuż nieruchomości. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 dotyczy także 
innych części nieruchomości służących do użytku 
publicznego. 

4. Nadzór nad realizacją obowiązków, określo-
nych w ust. 1 - 3, sprawuje wójt. 

5. Wykonanie tych obowiązków podlega egze-
kucji administracyjnej. 
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§ 5. 1. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze 
śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez: 

1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłó-
ceń w ruchu pieszych lub pojazdów; 

2) podjęcie działań likwidujących lub co naj-
mniej ograniczających śliskość chodnika, przy 
czym materiały użyte do tych celów należy 

ają 
o  
s  
o  
or -
jącą

niu od przystanków komunikacji pu-
blic

 błota, śniegu, lodu  
i in

odów może się odbywać jedy-
owstające ścieki od-
lizacji miejskiej lub 

 sposób umożliwiający ich 
ganiami niniejsze-
lności ścieki takie 

średnio odprowadzane 

po
Planu Gospodarki Odpadami dla Celowego Związ-

§ w Ce-
lowym Zwi Cybin-
ce, D rzeszycach, Kostrzynie nad 
Odr gowie, Międzyrzeczu, 
Ośnie łońsku, Sulęcinie, 
Torzymiu i Witnicy) – realizowany jest Wspólny 
Mię n Gospodarki Odpadami dla 
Celowego Zwi

ędzygminny Plan Gospodarki 
Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG -12 

reguluje gospodarkę odpadami na terenie gmin 
czło

Cel

1) dpadów (aktywna edukacja 
powszechnienie zasad czystej 

2) m odpadów komunalnych 
ńców z terenu CZG-12; 

3) odzysk ść materia-
ści odpadów opa-

: 

e jednorodzinnej, 

e wielorodzinnej, 

iotów gospodarczych, 

ch szczególnych” (takich jak: 
że, place miejskie) 

4) ograniczenie składowania odpadów komu-
ących biodegradacji poprzez: 

adów ulegających biodegrada-
wie miejskiej i poddawanie ich 

8) eksploatacja ładu Unieszkodliwiania Od-
nalnych w Długoszynie i baz 
ch w Bukowcu, Dębnie i Krze-

9) wywóz odpa-

 

ólności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
Pra

uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu 
przyczyn jego zastosowania. 

2. Zakazuje się wrzucania śniegu, lodu, błota 
lub innych zanieczyszczeń z chodnika do pojemni-
ków przeznaczonych na odpady komunalne. 

§ 6. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, m
bowiązek ustawienia na terenach lub obiektach
łużących do użytku publicznego pojemników na
dpady odpowiednio do charakteru zabudowy,
az ich opróżniania z częstotliwością zapobiega

 przepełnianiu i gniciu odpadów. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także 
zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na 
obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów 
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz. U. Nr 98 poz. 602, z późn. zm.) oraz,  
w odniesie

znej, przedsiębiorców użytkujących takie przy-
stanki. 

3. Obowiązek pozbycia się
nych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników 

przyległych do drogi publicznej przez podmioty 
określone w § 3 należy do zarządcy drogi. 

§ 7. Na nieruchomościach lub ich częściach ta-
kich jak chodniki, podwórka itp.: 

1) mycie samoch
nie pod warunkiem, że p
prowadzane są do kana
gromadzone w
usunięcie zgodnie z wyma
go regulaminu; w szczegó
nie mogą być bezpo
do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

Rozdział III. 

S sób realizacji Wspólnego Międzygminnego 

ku Gmin CZG -12 

 8. 1. Na terenie 15 gmin zrzeszonych 
ązku Gmin CZG-12 (Bledzewie, 

ębnie, Górzycy, K
ą, Lubniewicach, Ła

Lubuskim, Rzepinie, S

dzygminny Pla
ązku Gmin CZG –12 (WMPGO). 

2. Wspólny Mi

nkowskich. 

em WMPGO jest: 

 minimalizacja o
ekologiczna, roz
produkcji); 

 objęcie odbiore
wszystkich mieszka

odpadów mających warto
łową (w tym w szczególno
kowaniowych)

a) w zabudowi

b) w zabudowi

c) wśród podm

d) w „miejsca
cmentarze, parki, pla

nalnych ulegaj

a) zbiórkę odp
cji w zabudo
procesowi kompostowania, 

b) kompostowanie przydomowe na terenach 
wiejskich; 

5) wspólny dla wszystkich gmin „Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy”; 

6) promowanie selektywnej zbiórki odpadów; 

7) odbiór odpadów wielkogabarytowych (w tym 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego) i niebezpiecznych; 

Zak
padów Komu
przeładunkowy
śniczce; 

kontrola posiadania umów na 
dów; 

10) rekultywacja starych składowisk gminnych. 

§ 9. 1. Odpady komunalne powstające na tere-
nie nieruchomości powinny być gromadzone 
w pojemnikach i innych urządzeniach odpowiada-
jących wymaganiom określonym w niniejszym 
Regulaminie, natomiast nieczystości ciekłe  
w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających 
wymaganiom wynikającym z przepisów odręb-
nych, w szczeg

wo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. 
Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami). 

(rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 
Wit.0911-59/06 z dnia 21 lutego 2006r. Wojewoda 
Lubuski stwierdza nieważność § 9 ust. 2 i 3 uchwa-
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ły w cvzęści gdzie występuje zapis „MGB” i „P”, 
„KP”

4
dzen

adów ściekowych jak i plan 

ej; 

3)

zkowe. W przypadku gdy budowa 

opróżniania zbiorników bezod-

 z częstotliwością zapobie-

 

5)

nia nieszczelności 

zaletów; 

7)  

o zbiorników 

a)

dmiotem, 

b)

 przeszkód i nie 
powodującym la użytkowników  
i jednostki wyw

 
przedsiębiorstwem wywozowym na wywóz 

z przedsiębiorstwem wywozowym oraz ra-

owa w § 10 ust. 1, gmina jest zobowiązana 
zor

iotom, o których mowa w § 3, zabrania 
się:

nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, 

sza

). 

. Szczegółowe wymagania i zasady groma-
ia nieczystości płynnych: 

1) zbiorniki bezodpływowe w zakresie częstotli-
wości ich opróżniania oraz planu rozwoju sie-
ci kanalizacyjnej podlegają kontroli i ewiden-
cji gminnej; 

2) przydomowe oczyszczalnie ścieków w zakre-
sie częstotliwości i sposobu pozbywania się 
komunalnych os
rozwoju sieci kanalizacyjnej podlegają kontro-
li i ewidencji gminn

 w przypadku gdy technicznie lub ekonomicz-
nie uzasadnione jest przyłączenie nierucho-
mości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, jest 
ono obowią
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub eko-
nomicznie nieuzasadniona obowiązkowe jest 
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bez-
odpływowy nieczystości ciekłych lub przy-
domową oczyszczalnię ścieków spełniającą 
wymagania określone w odrębnych przepi-
sach; 

4) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do 
regularnego 
pływowych przez przedsiębiorców posiadają-
cych zezwolenie wójta w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych
gającą przedostawaniu się nieczystości do 
gruntów, nie rzadziej jednak niż dwa razy 
w roku; 

 w przypadku nieterminowego wykonania 
usługi przez przedsiębiorcę posiadającego ze-
zwolenie wójta szkody wyrządzone przez wy-
lane szambo usuwa przedsiębiorca; 

6) w przypadku stwierdze
zbiornika bezodpływowego (braki w dnie, 
pęknięcia w ścianach bocznych itp.) przez 
gminę, właściciel nieruchomości zobowiąza-
ny jest niezwłocznie do uszczelnienia tego 
zbiornika. Dotyczy to również sanitariatów 
przenośnych i s

 zabrania się odprowadzania odsiąków 
z obornika i ścieków płynnych powstałych  
w wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody 
chlewnej i innych zwierząt d
bezodpływowych w których gromadzone są 
ścieki bytowe. 

§ 10. 1. Podmioty, o których mowa w § 3 mają 
obowiązek: 

 wyposażyć nieruchomość w pojemniki, o któ-
rych mowa w § 9, poprzez zakup, wydzierża-
wienie od przedsiębiorstwa wywozowego, 

gminy lub w inny sposób ustalony w drodze 
umowy z przedsiębiorstwem wywozowym 
lub innym uprawnionym po

 utrzymywać pojemniki w stanie porządko-
wym, sanitarnym i technicznym, umożliwia-
jącym korzystanie z nich bez

 zagrożeń d
ozowej, 

c) zawrzeć pisemną umowę z uprawnionym

odpadów komunalnych, 

d) udzielać informacji o wytwarzanych odpa-
dach komunalnych i okazywać stosowne do-
kumenty upoważnionym organom, 

e) przedstawić do wglądu aktualną umowę  

chunki poświadczające korzystanie z usług 
jednostki, oraz przechowywać ww. dokumen-
ty przez okres nie krótszy niż dwa lata od daty 
ich wystawienia, 

f) usuwać sople dachowe powstałe w rejonie 
chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. 

2. W przypadku, gdy właściciele nieruchomo-
ści nie udokumentują korzystania z usług, o któ-
rych m

ganizować odbieranie odpadów komunalnych, 
oraz opróżnienie zbiorników bezodpływowych, na 
koszt właściciela. 

3. Podm
 

1) spalania odpadów, powodujących wprowa-
dzanie do atmosfery szkodliwych substancji, 
w szczególności opon, opakowań z tworzyw 
sztucznych itp. Zabronione jest również wy-
palanie roślinności na łąkach, pastwiskach, 

szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów  
i trzcin; 

2) umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego we wspólnych z innymi od-
padami pojemnikach; 

3) umieszczania odpadów niebezpiecznych we 
wspólnych z innymi odpadami pojemnikach; 

4) stosowania środków chemicznych szkodli-
wych dla środowiska podczas usuwania śnie-
gu i lodu. 

4. Organizator imprez publicznych ma obowią-
zek utrzymania porządku i czystości w miejscu 
organizowanej imprezy poprzez zapewnienie od-
powiedniej liczby pojemników na odpady zmie-

ne i mające wartość materiałową i szaletów. 

5. Liczbę oraz rodzaje niezbędnych pojemni-
ków na posesji określa się w oparciu o: 
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a) średni roczny wskaźnik objętościowy nagro-
madzenia odpadów z roku poprzedniego, 

b)

rzepisami 
odr

w granicach nieruchomości w miejscu: 

się wody i błota, 

osób trzecich. 

 liczbę stałych mieszkańców nieruchomości, 

c) częstotliwość opróżniania wymaganą w § 14 
Regulaminu. 

§ 11. 1. Pojemniki należy ustawiać przy 
uwzględnieniu wymagań, określonych p

ębnymi, w szczególności: 

1) 

a) trwale wyznaczonym, 

b) posiadającym równą i utwardzoną na-
wierzchnię, zabezpieczoną przed zbiera-
niem 

c) łatwo dostępnym dla ich użytkowników  
i dla pracowników przedsiębiorstwa wywo-
zowego; 

2) w sposób nie powodujący nadmiernych 
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nie-
ruchomości lub 

2. Podmioty, o których mowa w § 3, mają 
obowiązek utrzymywać miejsce ustawienia po-
jemników w czystości i porządku. 

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca 
ustawienia pojemników ponoszą podmioty, o któ-
rych mowa w § 3. 

§ 12. 1. Oznakowanie pojemników, o których 
mowa w § 9, powinno być zgodne z określoną 
kolorystyką oraz zawierać następujące informacje 
umieszczone w sposób trwały: 

1) nazwę odpadów dopuszczonych do zbierania 
w pojemniku (szkło białe/zielone, papier, pla-
stik/puszki, boi odpady); 

2) wykaz odpadów zabronionych do umieszcza-
nia w pojemniku na bio odpady; 

3) nazwę, adres i numer telefonu przedsiębior-
stwa wywozowego. 

2. Z obowiązku zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji w pojemnikach, o których mowa  
w § 9 zwolnieni są właściciele nieruchomości do-
konujący kompostowania we własnym zakresie,  
w sposób nie powodujący uciążliwości lub zagro-
żeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

§ 13. 1. Podmioty, o których mowa w § 3, mają 
obowiązek zapewnić pracownikom przedsiębior-
stwa wywozowego dostęp do pojemników w cza-
sie ustalonym w umowie o odbiór odpadów,  
w sposób umożliwi
bez narażenia na szkod ądź 

b

2)   
ą: 

b -

 

ą jak 

 
orodzinnej i jeden raz  

żej ilości od-
padów wielkogaba ownik posiadło-
ści z erze 
własnym lub jednostki wywozowej. 

wpływowi 
tych

śniegu, lodu, zużytego 
spr

wek, przeterminowanych leków) gorącego popiołu 

ający opróżnienie pojemników 
ę ludzi, budynków b

pojazdów. 

2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także 
dostępu do urządzeń służących do gromadzenia 
nieczystości ciekłych. 

§ 14. 1. Odpady zbierane w pojemnikach po-
winny być usuwane z terenu nieruchomości okre-
sowo, w terminach uzgodnionych z przedsiębior-
stwem wywozowym ale z częstotliwością co naj-
mniej: 

1) bioodpady zbierane selektywnie w pojemni-
kach brązowych: 

a) raz na dwa tygodnie – w okresie od paź-
dziernika do marca, 

) raz na 10 dni – w okresie od kwietnia do 
września; 

odpady surowcowe zbierane selektywnie
w zabudowie wielorodzinnej odbierane s

a) raz na dwa tygodnie – w okresie od kwiet-
nia do września, 

) raz na trzy tygodnie – w okresie od paź
dziernika do marca; 

3) odpady surowcowe zbierane selektywnie 
w zabudowie jednorodzinnej – odbierane są 
raz na cztery tygodnie; 

4) odpady wielkogabarytowe (w tym zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny), gruz bu-
dowlany i odpady niebezpieczne ze strumie-
nia odpadów komunalnych odbierane s
najszybciej w terminach ustalonych z przed-
siębiorstwem wywozowym lub ZUOK w Dłu-
goszynie; 

5) pozostałe odpady komunalne zmieszane  
– odbierane są raz na dwa tygodnie 
w zabudowie jedn
w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej. 

2. Odpady komunalne wielkogabarytowe po-
winny być gromadzone w wydzielonym miejscu 
na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudnia-
jący korzystania z nieruchomości przez osoby do 
tego uprawnione. 

3. W przypadku wytwarzania du
rytowych, użytk

obowiązany jest gromadzić je w konten

4. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane  
z nieruchomości z częstotliwością uzgodnioną  
z zarządcą stacji zlewnej oraz zapobiegającą prze-
pełnieniu zbiornika bezodpływowego i 

 nieczystości do ziemi i wód gruntowych. 

§ 15. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemni-
kach na odpady komunalne 

zętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 
niebezpiecznych (baterii, akumulatorów, świetló-
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i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji 
toksycznych, żrących i wybuchowych, a także od-
padów z działalnoś ej. 

k

Zasady zbierania i transportu odpadów, miejsca 

poziom odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

§ 16. 1. Podmiot prowadzący działalność w za
kresie odbierania odpadów komunalnych jest 
obowiązany do selektywnego odb
dów oraz ograniczania ilości odpadów
biodegradacji kierowanych do składow
że zapewnienie zbierania wszystkich 
odpadów. 

łalność w zakr
ych następują

od-
pad

metale - 4,0%, 

- 

r

r

. 

rok 2007: 29%, 

rok 2008: 30%, 

rok 2010: 32%. 

2. 1. d) Metale: 

7%, 

rok 2007: 18%, 

: 19%, 

Poziomy odzysku odpadów opakowaniowych  
w
zowanym Regulaminie utrzymania czystości i po-
r

2
nych egradacji kierowanych do 
skła

007: 90%, 

r

wag
uleg
tych

Poziomy ograniczania masy odpadów komunal-
nych ulegaj
skła

ców

 komunalne – do Zakładu Unieszko-

ci gospodarcz

2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakich-
olwiek odpadów komunalnych. 

3. Obowiązki określone w ust. 1 - 2 stosuje się 
odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na 
drogach publicznych, przystankach komunikacyj-
nych oraz innych terenach użytku publicznego. 

ich odzysku i unieszkodliwiania oraz minimalny 
rok 2009: 31%, 

-

ierania odpa-
rok 2006: 1 ulegających 

ania, a tak-
rodzajów 

rok 2008

2. Nakłada się na podmioty prowadzące dzia-
esie odbierania odpadów komunal-
ce obowiązki:  

rok 2009: 20%, 

rok 2010: 21%. 
n

2. 1. W przypadku odpadów mających wartość 
surowcową (w tym opakowaniowych) poddanie 
odzyskowi w poszczególnych latach nie mniej niż 
podane niżej ilości (w % w stosunku do masy 

ów danego typu znajdującej się w odpadach 
zmieszanych), zgodnie z poniższym składem (mor-
fologią) odpadów: 

- papier i tektura - 15,0%, 

- szkło - 12,0%, 

- tworzywa sztuczne - 9,0%, 

- 

- bioodpady - 29,9%, 

- frakcja drobna - 14,0%, 

odpady spoż. zwierzęce - 2,9%, 

- pozostałe nieorganiczne - 10,3%, 

- materiały tekstylne - 2,9%, 

 Razem - 100,0%. 

2. 1. a) Papier i tektura: 

rok 2006: 10%, 

rok 2007: 11%, 

rok 2008: 12%, 

ok 2009: 13%, 

rok 2010: 14%. 

2. 1. b) Szkło: 

ok 2006: 25,0%, 

rok 2007: 27,5%, 

rok 2008: 30,0%, 

rok 2009: 32,5%, 

rok 2010: 35,0%

2. 1. c) Tworzywa sztuczne: 

rok 2006: 28%, 

 latach następnych podane zostaną w znoweli-

ządku na terenie Gminy Krzeszyce w roku 2008. 

. 2. Ograniczenie masy odpadów komunal-
 ulegających biod

dowania (nie mniej niż): 

rok 2006: 95%, 

rok 2

rok 2008: 85%, 

ok 2009: 80%, 

rok 2010: 75%, 

owo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ających biodegradacji, w stosunku do masy 
 odpadów wytworzonych w 1995r. 

ących biodegradacji kierowanych do 
dowania w latach następnych podane zostaną 

w znowelizowanym Regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce  
w roku 2008.  

2. Na jednostki wywozowe odpadów komu-
nalnych i pochodzących z tych odpadów surow-

 wtórnych, nakłada się obowiązek wywozu 
tych odpadów i surowców do wyznaczonych  
w zezwoleniu obiektów unieszkodliwiania: 

1) odpady
dliwiania Odpadów Komunalnych w Długo-
szynie, bezpośrednio lub poprzez stacje prze-
ładunkowe w Bukowcu, Dębnie i Krześniczce; 
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2)

do Zakładu Unieszko-

 stałych 
p

e (w tym zużyty 
s
mog
tych

odbiór ma 
obowi

ru-
chomości w sposób zabezpieczający środowisko 
przed skażeniem. 

6. Transport odpadów powinien być prowa-
dzony w sposób niepowodujący zanieczyszczeń  
i zaśmiecania terenu. 

7. Zanieczyszczenia powstające w wyniku 
transportu odpadów winny być niezwłocznie usu-
nięte przez wywożącego. 

8. Do wywozu odpadów komunalnych jed-
nostki wywozowe zobowiązane są używać pojaz-
dów specjalistycznych lub innych pojazdów od-
powiednio zabezpieczonych przed rozrzucaniem 
lub wylewaniem nieczystości. 

9. Jednostki wywozowe są zobowiązane 
utrzymać pojazdy do transportu odpadów w nale-
żytej czystości, prowadzić ich dezynfekcję oraz 
umieszczać na nich w sposób trwały swoje znaki 
identyfikacyjne w tym: nazwę jednostki, adres  
i numer telefonu. 

§ 17. 1. Odpady niebezpieczne (w tym przemy-
słowe, medyczne i weterynaryjne) powinny być 
oddzielone od odpadów komunalnych przed 
umieszczeniem ich w pojemnikach. 

2. Odpady przemysłowe i medyczne podlegają 
obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, od-
biorowi i unieszkodliwianiu wg zasad i wymogów 
określonych oddzielnymi przepisami. 

3. Odpady medyczne lub weterynaryjne, po-
wstające w związku z prowadzoną na terenie danej 
nieruchomości działalnością w zakresie usług me-
dycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być 
gromadzone w pojemnikach służących do groma-
dzenia odpadów komunalnych. 

ania z odpa-
d
n

Ob
ych 

psy i pozostałe 
zwi

niem te-
ren

e się, osoby bę-
dące właścicielami (posiada
zwierząt są zobowiązane do ni
bez dozoru. Zabrania się pozostawiania psów  
i innych zwierząt bez dozoru w miejscach publicz-
nych. 

3. Zakazuje się drażnienia zwierząt lub dopro-
wadzania ich do stanu, w którym zwierzę może
stać się niebezpieczne dla człowieka lub innego 
zwierzęcia. 

§ 19. 1. Osoby utrzymujące psy i pozostałe
zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania
wszelkich środków wszelkich środków, które za-
pewniają ochronę przed zagrożeniem i uciążliwo-
ściami dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem te-
renów przeznaczonych do wspólnego użytkowa-
nia. 

2. Na terenach użyteczności publicznej psy 
mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, zaś psy
agresywne także w kagańcu. Zwolnienie psa ze 
smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało
uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaga-
niec, a właściciel (opiekun) ma możliwość spra-
wowania bezpośredniej kontroli nad jego zacho-
waniem. Psy uznane za agresywne zgodnie 
z ustawą o ochronie zwierząt mogą być wyprowa-
dzane w miejsca publiczne tylko pod opieką pełno-
letniego właściciela lub opiekuna obowiązkowo na
smyczy i musi mieć założony kaganiec. 

3. Przewożenie zwierząt środkami komunikacj
publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalo-
nych przez przewoźnika. 

4. Zakazuje się wprowadzania zwierząt do 
obiektów użyteczności publicznej, placówek han-
dlowych i gastronomicznych, na tereny targowisk
i cmentarzy, placów zabaw dla dzieci oraz do pia-
skownic. 

 odpady mające wartość materiałową, biood-
pady, gruz budowlany, odpady wielkogabary-
towe – bezpośrednio 
dliwiania Odpadów Komunalnych w Długo-
szynie; 

3) nieczystości ciekłe – do punktu zlewnego  
w Krzeszycach. 

3. Zabrania się wywożenia odpadów
oza ZUOK Długoszyn. 

4. Odpady wielkogabarytow
przęt elektryczny i elektroniczny) użytkownicy 

ą osobiście dostarczyć do punktów odbioru 
 odpadów. 

5. W przypadku dostarczenia do wywozu lub 
do obiektów unieszkodliwiania odpadów, obok 
odpadów dozwolonych, również odpadów niedo-
zwolonych, prowadzący wywóz lub 

ązek nieprzyjęcia całości dostarczonych od-
padów. Odpady takie muszą być natychmiast za-
bezpieczone i usunięte przez właściciela nie

4. Szczegółowe zasady postępow
ami przemysłowymi, medycznymi i weterynaryj-
ymi określają przepisy odrębne. 

Rozdział IV. 

owiązki właścicieli (posiadaczy) zwierząt do-
mow

§ 18. 1. Osoby utrzymujące 
erzęta domowe zobowiązane są do zachowania 

wszelkich środków wszelkich środków, które za-
pewniają ochronę przed zagrożeniem i uciążliwo-
ściami dla ludzi oraz przed zanieczyszcze

ów przeznaczonych do wspólnego użytkowa-
nia. 

2. Jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane 
lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, 
bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemoż-
liwiający samodzielne wydostani

czami) psów i innych 
e pozostawiania ich 

 

 
 

 

 

 

 

i 
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§ 20. 1. Właściciele (posiadacze) zwierząt są 
zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez 
nie zanieczyszczeń. 

2. Za szkody wyrządzone przez zwierzę odpo-
wiada właściciel (posiadacz) zwierzęcia. 

3. Właśc
do: 

1) zgłaszania ich do ewidencji 
przez gminę; 

woda stwierdził nieważność § 20 ust. 3 pkt 3); 

dów szczepień i opłat z tytułu 

nej do kontroli. 

ów, każdy właściciel (posia-
znakuje psa w sposób przyję-

y przez gminę. 

z 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, może 

§ 22. W przypadku, gdy właściciel (posiadacz) 

stanowiły uciążliwości dla otoczenia z 
niem zasad określon
nie, warunków higieniczno
runków hodowli i warunków przetrzymywania 
określonych w ustawie o ochronie zwierz

Prowadzący hodowlę zwierząt gospodar-
iązany zapewnić: 

ie i usuwanie powstających  
 z hodowlą odpadów i nieczystości 

w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza 
gulaminu i nie-

ia terenu nieru-

2) niepowodowanie uciążliwości (takich jak ha-
łas i odory) przez prowadzoną hodowlę, wo-
bec innych osób zamieszkujących na nieru-

ednich. 

w este-
tycznych, nie stanowiących zagrożenia gołębni-
kach, za zgodą właścicieli terenów, pod warun-
kiem, że nie został wprowadzony zakaz chowu 
tych zwierząt na danym terenie, a hodowla nie 
będzie stanowiła zagrożenia lub uciążliwości dla 
ludzi i będzie prowadzona z zachowaniem warun-
ków higieniczno - sanitarnych. 

yzacji 

eraty-
az do 
żąda-

kie obiekty na terenie gminy, w szczególności bu-
icznej, 
sztaty, 

ysłowe, altany, pojemniki na odpa-
węzły cieplne, przyłącza kanalizacyj-

ne, kolektory sanitarne. 

ie ze zwłokami zwierzęcymi 

hodzi 
łocz-

m ich 

źną 
ego 

lekarza weterynarii  

3. Obowiązek dokonania zgłoszenia i przekaza-
daczu,  
rządcy 

iciele (posiadacze) psów zobowiązani są 
2. 

prowadzonej 
1) gromadze

w związku

2) regularnego szczepienia psów przeciw wście-
kliźnie; 

z wymaganiami niniejszego re
powodowanie zanieczyszczen

3) (rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 
Wit.0911-59/06 z dnia 21 lutego 2006r. Woje-

chomości oraz wód powierzchniowych i pod-
ziemnych; 

4) okazania dowo
podatku na każde żądanie osoby upoważnio- chomości lub nieruchomościach sąsi

4. W przypadku, gdy gmina wprowadzi obo-
3. Hodowla gołębi dopuszczalna jest 

wiązek ewidencji ps
dacz) na swój koszt o
t

§ 21. Psy bez opieki będą uznane za bezpańskie 
i podlegają wyłapaniu oraz przewiezieniu do 

gą być wykupione. Za psa schroniska, skąd mo
bezpańskiego będzie także uznany każdy pies, 
który znajduje się poza terenem posesji jego wła-

Wyznaczenie obszarów obowiązkowej derat

ściciela (posiadacza), a w pobliżu nie ma właścicie-
la (posiadacza) albo osoby, mogącej zaświadczyć 

§ 24. 1. Zobowiązuje się właścicieli nierucho-
mości do przeprowadzania obowiązkowej d

o właścicielu (posiadaczu) psa. Koszty wyłapania, 
dowozu oraz koszty leczenia i utrzymania psa 

zacji przynajmniej raz w roku w kwietniu or
okazywania się dowodem jej wykonania na 

uznanego za bezpańskiego ponosi jego właściciel 
(posiadacz). Rada Gminy, zgodnie z ustawą  

nie osoby kontrolującej. 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszyst-

zarządzić wyłapanie bezpańskich psów, określając 
termin akcji i miejsce przechowywania psów. Tryb 

dynki mieszkalne, obiekty użyteczności publ
zabudowania gospodarcze, sklepy, war

postępowania reguluje odrębna uchwała Rady 
Gminy. 

obiekty przem
dy, piwnice, 

psa lub innych zwierząt narusza przepisy ustawy  Rozdział VI. 
o ochronie zwierząt w zakresie nieprawidłowego 
przetrzymywania zwierząt, znęca się nad nimi, Postępowan
pozostawia je bez opieki i pokarmu wójt może 
odebrać zwierzę i umieścić je w schronisku dla 1. Zwłoki padłych zwierząt, o ile nie zac

bezpańskich zwierząt lub u zastępczego właścicie-
la, a kosztami transportu, utrzymania i ewentual-

podejrzenie o chorobę zakaźna, należy niezw
nie zgłosić i przekazać podmiotom zajmujący

nego leczenia obarczyć właściciela (posiadacza) 
zwierzęcia. 

zbieraniem i przetwarzaniem. 

Rozdział V. 

2. W przypadku podejrzenia o chorobę zaka
należy niezwłocznie powiadomić powiatow

Warunki i wymagania dla utrzymywania zwierząt 
gospodarskich na terenach gminy wyłączonych  

z produkcji rolniczej nia zwłok padłych zwierząt ciąży na posia

§ 23. 1. Na innych terenach wyłączonych z pro-
a jeżeli posiadacza nie można ustalić –za
terenu, na którym się one znajdują.  

dukcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 
utrzymywane pod warunkiem, że nie będą Rozdział VII. 

zachowa-
ych w niniejszym regulami-

 - sanitarnych oraz wa-

ąt. 

skich jest zobow

n
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Sankcje z tytułu naruszenia postanowień regula-
minu 

(rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.II.I. 
it.0911-59/06 z dnia 21 lutego 2006r. Wojewoda W

stwierdził nieważność Rozdziału VII wraz z § 25 
uchwały). 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/212/2002  
z dnia 9 października 2002 roku Rady Gminy Krze-
szyce. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Krzeszyce. 

ie  
ym 

Województwa Lubuskiego. 

odniczący Rady 
ław Peczkajtis

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

 

 
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restaurator-

 zab isanych 
 
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 

003r. o och onie zabytków i opiece nad zabytka-
i (Dz. U. N 162 poz. 1568 ze zmianami) uchwala 

ię co nastę

§ 1. 1. Osoba fizyczna lub jednostka organiza-
yjna, będą a właścicielem bądź posiadaczem 
bytku wpisanego do rejestru albo posiadająca 
ki zabytek  trwałym zarządzie, może ubiegać 

ię o udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy 
a dofinans anie prac konserwatorskich, restau-
torskich lu  robót budowlanych przy tym abyt-

u. 

ziałań właścicieli, posiadaczy i zarządców zabyt-
to

ś

 wysoko  
onanie prac 

h lub robót bu-
o rejestru. 

ielenie dotacji następuje w oparciu  
 i prawidłowo złożony do dnia  
u, w którym dotacja ma być udzielo-

a wniosek, według wzoru stanowiącego załącznik 
o uchwały, do którego dołącza się: 

 
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku; 

3) pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na prowadzenie prac, które mają 
być przedmiotem dotacji; 

4) pozwolenie na b race wymaga-
ją uzyskania takiego pozwolenia; 

5) kosztorys ofertowy prac z uwzględnieniem 
cen zakupu materiałów niezbędnych do ich 
przeprowadzenia. 

2. Je przeprowadzenie prac wymaga wyło-
nienia ich wykonawcy na podstawie przepisów  
- Prawo zamówień publicznych, do wniosku dołą-
cza się: 

1) zalecenia konserwatorskie, określające zakres 
i sposób przeprowadzenia planowanych przy 

2) kopię najkorzystniejszej oferty w rozumieniu 
pisów P znych wy-

nej w p nie zamó-
wienia publicznego, zawierającej wyodręb-
nione ceny zakupów materiałów niezbędnych 
do wykonania prac. 

3. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo wy-
pełnione oraz złożone po terminie, o którym mowa 
w ust. 1 nie są rozpatrywane, o czym zawiadamia 
się wnioskodawcę. 

§ 4. 1. Wysokość środków przeznaczonych na 
dotację ustalana jest corocznie w budżecie gminy. 

2. Wójt Gminy Krzeszyce w terminie do dnia  
30 kwietnia przedkłada Radzie Gminy propozycję 

iu 

3. O przyznaniu dotacji oraz jej wysokości de-
cyduje Rada Gminy Krzeszyce w drodze uchwały 
na wniosek Wójta Gminy Krzeszyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływ
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędow

Przew
Stanis

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

473 

UCHWAŁA NR XXXIII/163/06 
RADY GMINY KRZESZYCE 

 
z dnia 13 stycznia 2006r. 

skie i roboty budowlane przy ytkach wp do rejestru zabytków 

2 r
m r 
s puje: 

c c
za
ta  w
s
n ow
ra b z
k

2. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie zabytku prac; 

d
ków dla zapewnienia ochrony i konserwacji war
ciowych elementów substancji zabytkowej. 

- prze
bra

§ 2. Dotacja może być udzielona w
do 50% nakładów koniecznych na wyk

ści

konserwatorskich, restauratorskic
dowlanych przy zabytku wpisanym d

§ 3. 1. Udz
o kompletny
15 marca rok
n
d

1) dokument potwierdzający posiadanie przez

2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabyt-
ków; 

przyznania dotacji albo informację o nie złożen
propozycji. 

udowę, jeżeli p

żeli 

rawo zamówień  public
ostępowaniu o udziele
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§ 5. Warunkiem udzielenia dotacji przez g
est zawarcie pisemnej umowy, która pow

minę 
inna 

awierać w szczególności: 

tacji oraz termin i tryb 

znana dotacja  

umentów: 

1) oryginałów rachunków i faktur; 

2) wykazu rachunków lub faktur, o których mo-
wa w punkcie 1 ze wskazaniem wystawcy, da-

lub faktury 
zedmiotu i wy-

sokości wydatków; 

3) protokołu odbioru robót.  

 
 3 po opatrzeniu 
ze środków bu-

y  Krzeszyce w kwocie .........” 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Krzeszyce. 

ie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

ady 
Stanisław Peczkajtis

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

j
z

1) zakres planowanych prac i termin ich realiza-
cji; 

ty wystawienia i numeru rachunku 
wraz z wyszczególnieniem pr

2) wysokość udzielonej do
jej płatności; 

3) tryb kontroli wykonywania umowy; 3. Gmina zwraca niezwłocznie dokumenty, 

4) sposób rozliczenia dotacji; 
o których mowa w ust. 2 pkt 1 i
klauzulą o treści „sfinansowano 

5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej 
dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie 

dżetu Gmin

z przeznaczeniem. 

§ 6. 1. Przekazanie dotacji następuje w całości 
w terminie 30 dni od zakończenia wszystkich prac, 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływ

na wykonanie których została przy
i przyjęcia rozliczenia. 

2. Warunkiem przekazania dotacji przez gminę Przewodniczący R

jest przedłożenie następujących dok
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Załącznik  
do uchwały Nr XXXIII/163/06 

Rady Gminy Krzeszyce  
z dnia 13 stycznia 2006r. 

 

                                      
do Rady Gminy Krzeszyce 

.......................... dotacji celowej na prace konserwatorskie, 
lej

), po

Wn
 . . . . . .

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

...... 
Gmina ............................................................... 

.............. 
obiekt został wpisany w księdze rejestru (gminnej ewidencji zabytków)* pod numerem 
.................................adres ............................... 
nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW Nr.................w Sądzie Rejonowym 

 

 

łu prawnego wniosko u: 

...

 w

Wy a,
…

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

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

       WNIOSEK 

za pośrednictwem Wójta 
 

o udzielenie w roku
restauratorskie lub roboty budowlane, zwane da
jestru zabytków ( gminnej ewidencji zabytków
 

 „pracami”, przy zabytku wpisanym do re-
łożonym w Gminie Krzeszyce 

ioskodawca: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
... ...............................................................................................
 
Dane o zabytku: 
 

Miejscowość ...............................................

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

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

Określenie zabytku 
...............................................................................................................................

 obiektu.......................................................

w.............................................. .......................................................................................... 

dawcy do zabytkWskazanie tytu
 

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

Wskazanie wysokości dotacji, o którą ubiega się

Ogólny koszt prac objętych wnioskiem ...............
Słownie: ....................................................................

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

nioskodawca: 

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

........................................................:............ 

 wyrażona % w stosunku do ogólnej  
……….................................................. 

sokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawc
wartości prac …………………………………
Zakres prac, które mają być objęte dotacją: 
 

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

...................................
………
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Te ski

…………………………

.............................................1.dz.................................. ..... 

Pozwolenie na budowę: 

z dnia ................................

 
Wykaz pr

 ze środków publicznych 

Ponies
da

rmin przeprowadzenia prac objętych wnio
 
……………………………………………………
 

em: 

……………… 

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac: 
 z dnia

.............1.dz. ……………………….. 

ac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, 
z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym
 

Rok Zakres przeprowadzonych prac wy
ione 
tki 

( wysokość, źródło i wskazanie 
prac, na które zostały 

przeznaczone) 

Dotacje ze środków publicznych 

    
    
    
    
    
    
    
    
 
Wn ęte wnioskiem u innych podmiotów: 

ca ubiega się o tak I nie** Wysokość wnioskowanej 

ioskodawca ubiega się o dotację na prace obj
 
Podmiot, u którego wnioskodaw

dotację  dotacji 
Minister właściwy do spraw kult  ury i  
ochrony dziedzictwa narodowego   
Wojewódzki konserwator zabytków   
Rada powiat  u  
Rada gminy   
 
 
Numer rachunku bankowego wnioskodawcy: 
 
………………………………………………………………………………………… 
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Wykaz załączników do wniosku * * *: 
 
 
l. Dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego 
   do zabytku - tak / nie, 
2. Decyzja o wpisie do rejestru lub gminnej ewidencji zabytków - tak / nie, 
3. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac,  
    które mają   być objęte przedmiotem dotacji - tak / nie, 
4. Pozwolenie na budowę - tak / nie, 
5. Kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich 
    przeprowadzenia – tak / nie, 
6. Zalecenia konserwatorskie określające zakres i sposób przeprowadzenia planowanych  
    przy zabytku prac - tak / nie, 
7. Kopię najkorzystniejszej oferty rozumieniu przepisów o zamówieniach  publicznych 
    wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej 
    wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac - tak I nie. 
 
 
 
 
 
…………………………….                                      …………………………………  
        miejscowość, data                                                      podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
 
*      Jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku - należy podać numer rejestru lub   
       numer gminnej ewidencji, pod jakim zostały wpisane te części. 
**  Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisywać tak, a w przeciw- 
       nym przypadku wpisać wyraz nie, 
*** Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik lub nie - skreś nio wyraz "tak" lub 
"nie". 
 
 

 
 
 
 
 

lić odpowied
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UCHWAŁA NR X
RADY GMINY KRZE

z dnia 13 stycz
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/86/04 z dnia 16 kwiet ek opłat 
za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w pasie drogowym urz
i m

 re
 
Na podstawie  
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jed-
nolity: Dz. U. Nr 71 poz. 838 z 2000r. z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. § 3 ust. 1 pkt 5 uchwały Nr XIV/86/04 z dnia 
16 kwietnia 2004r. Rady Gminy Krzeszyce w spra-
wie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa dro-
g
urz
budo
dzan
oraz reklam, otrzymuje nast

l b
w -

ś

§ jtowi 
G

§
14 d ym 
Wo

=
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XXXVIII/252/06 
DY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 8 lutego 2006r. 

 
ty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytko-
mości gruntowych stanowiących własność Gminy 

dżańskie 
 
Na

ci nieru-
cho

2. Bonifikata może być udzielona, o ile nabyw-
ca nie zalega ze zobowiązaniami pieniężnymi za 
nieruchomość wobec Gminy Krosno Odrzańskie. 

 

nt
czen je się przepisy 
u
Odrz
usta
wiąc ność Gminy Krosno Odrzańskie  
z pó

§
strzo

 

 

XXIII/164/06 
SZYCE 

 
nia 2006r. 

nia 2004r. dotyczącej wysokości staw
ądzeń infrastruktury technicznej  

i zarządzania drogami lub potrzebami ruchu dro-
klam 

 obiektów budowlanych nie związanych z potrzeba
gowego oraz

art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 

owego oraz umieszczanie w pasie drogowym 
ądzeń infrastruktury technicznej i obiektów 

wlanych nie związanych z potrzebami zarzą-
ia drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

ępujące brzmienie: 

„5) przy umieszczaniu urządzeń gazowych i te-
==========================================

etechnicznych/ka el do transmisji danych  
 zakresie bezpieczeństwa i kontroli funkcjo

nowania stacji redukcyjno-pomiarowych/ sto-
suje się stawki w wysokości 1% stawek okre-
lonych w punktach 1, 2 i 3”. 

 2. Wykonanie uchwały powierza się Wó
miny. 

 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
ni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędow

jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Peczkajtis

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

 
UCHWAŁA NR 

RA

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifika
wania wieczystego w prawo własności nierucho

Krosno O

 podstawie art. 4 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia  
29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności nieruchomo-
ści (Dz. U. Nr 175 poz. 1459), 68 ust. 1 pkt 1, 7 i 9 , 
oraz 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  
o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst 
Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z póżn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifika-
ty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użyt-
kowania wieczystego w prawo własnoś

n
ce

mości będących własnością Gminy Krosno 
Odrzańskie, zabudowanych na cele mieszkaniowe 
albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę, 
oraz nieruchomości rolnych w wysokości 90% przy 
jednorazowej zapłacie. 

 

3. W sprawach dotyczących ustalania wartości
ieruchomości, rozkładania opłaty na raty , opro-

owania niespłaconej części ceny i zabezpie-
ia wierzytelności Gminy stosu

chwały Nr VIII/45/03 Rady Miejskiej w Krośnie 
ańskim z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie 
lenia zasad obrotu nieruchomościami stano-
ymi włas
żn. zm. 

 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
wi. 
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§
Miej Odrzańskim z dnia 22 lutego 
2
b
użyt
bom

 

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

6
 

UCHWAŁA NR XXXVIII/254/0
OŚNIE ODRZAŃSKIM 

 
go 2006r. 

Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim 
 
Na p
8 m
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) 
u

§
krea
nik d

§
strzo

acji 
Nr 1 -
śni

żetowej pn. Ośrodek 
S

§
14 dni od dnia og ędo-
w

 
nik Nr 1 

lutego 2006r. 

9 poz. 2104); 

3) 
 

  
ładu Budżetowego 

i Budżetowej 

Przedmiot i zakres działania 

jedn

§ 3. 1. Siedzib ść za-
b
łania i

ultury fizycznej. 

 

szkolnych zawodów 
sporto

4)

5) świadczenie odpłatnych usług w zakresie or-

 3.Traci moc uchwała Nr XXXII/238/2002 Rady 
skiej w Krośnie 

002r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
onifikaty od opłaty za przekształcenie prawa 

kowania wieczystego przysługującego oso-
 fizycznym w prawo własności. 

§ 4. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Zygmunt Orzeszko

47  

6 
RADY MIEJSKIEJ W KR

z dnia 8 lute
 

w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi 

odstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
arca 1990 roku o samorządzie gminnym, (t. j. 

z 2001r. 
chwala się co następuje: 

 1. Nadaje się Statut Ośrodkowi Sportu i Re-
cji w Krośnie Odrzańskim stanowiący załącz-
o niniejszej uchwały. 

 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
wi. 

§ 3. Traci moc Statut Ośrodka Sportu i Rekre-
w Krośnie Odrzańskim stanowiący załącznik 
 do uchwały Nr Xl/79/99 Rady Miejskiej w Kro

e Odrzańskim z dnia 30 listopada 1999 roku  
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pn. 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim 
i utworzenia jednostki bud

portu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim. 

 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
łoszenia w Dzienniku Urz

ym Województwa lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Zygmunt Orzeszko 

Załącz
do uchwały Nr XXXVIII/254/06 

Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim 
z dnia 8 

 

Statut 

Rozdział I. 

Podstawa prawna działania 

§ 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Od-
rzańskim zwany dalej „Ośrodkiem” działa na pod-
stawie następujących aktów prawnych: 

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym, (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.  

z późn. zm.); 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych, (Dz. U. Nr 24

ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze 
fizycznej, (Dz. U. Nr 81 poz. 889 z 2001 roku 
z późn. zm.); 

4) uchwały Nr XI/79/99 Rady Miejskiej w Krośnie 
Odrzańskim z dnia 30 listopada 1999 roku
w sprawie likwidacji Zak
pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Od-
rzańskim i utworzenia Jednostk
pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Od-
rzańskim. 

Rozdział II 

§ 2. Ośrodek działa na zasadach ustalonych dla 
ostki budżetowej. 

ą Ośrodka jest nieruchomo
udowana przy ul. Pocztowej 27 a obszarem dzia-

 Gm na Krosno Odrzańskie. 

2. Przedmiotem działania Ośrodka jest zaspa-
kajanie potrzeb mieszkańców Gminy Krosno Od-
rzańskie w zakresie k

§ 4. Do podstawowych zadań Ośrodka należy: 

1) utrzymanie i eksploatacja urządzeń i obiektów 
sportowo - rekreacyjnych zgodnie z ich prze-
znaczeniem; 

2) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych; 

3) pomoc organizacyjno - techniczną szkołom 
w zakresie realizacji programów lekcji wy-
chowania fizycznego i 

wych; 

 prowadzenie działalności w zakresie rozbu-
dowy i modernizacji obiektów sportowych; 
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ganizacji imprez sportowych i rekreacyjnych; 

6) prowadzenie innych zadań w zakresie kultury 
fizycznej zleconych przez Burmistrza. 

Rozdział III. 

Struktura organizacyjna 

§ 5. 1. Oś

- ksi

rodek podlega Radzie Miejskiej  
w K

nik Ośrodka: 

1)

; 

2)

łożonym pracowników 

przez Burmistrza. 

m Ośrodkowi w trwały 
zar

i. 

rodka. 

owadzi obsługę finansowo  
ęgow

Rozdział V. 

łań. 

ę funkcjo-
naln

wewnętrznej, ustalonym 
p

3. Ogólny nadzór nad działaniem systemu kon-
t
p
dłow

B
upra

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XXX
 W
 
t

w sprawie regulaminu dostarczania w
 
Na p  
8 m
z 200 . 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 
i 2 

 ze zm.) uchwala się, 
co 

śla zasady zbiorowego za-
opa

ślenia oznaczają: 

rośnie Odrzańskim. 

2. Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Bur-
mistrz, który jest jego przełożonym. 

3. Kierow

 kieruje jednoosobowo bieżącą pracą Ośrodka 
w granicach planu finansowego, przy pomo-
cy podległych pracowników oraz na podsta-
wie pełnomocnictwa udzielonego przez Bur-
mistrza

 ustala obowiązujące regulaminy w Ośrodku; 

3) jest służbowym prze
Ośrodka; 

4) opracowuje szczegółową strukturę organiza-
cyjną Ośrodka, podział zadań i obowiązków 
pracowników; 

5) wykonuje inne zadania wynikające z przepi-
sów szczególnych i pełnomocnictwa udzielo-
nego 

regulaminie kontroli 

Rozdział IV. 

Mienie i finanse ośrodka 

§ 6. 1. Mienie Ośrodka jest mieniem Gminy 
Krosno Odrzańskie oddany

ząd zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce 
nieruchomościam

2. Ośrodek prowadzi działalność na podstawie 
planu finansowego opracowanego przez kierowni-
ka Oś

3. Ośrodek pr
ą i posiada rachunki bankowe. 

§ 7. Odrębne przepisy określają: 

1) prowadzenie i przechowywanie dokumenta-
cji; 

2) prowadzenie gospodarki finansowej i mate-
riałowej; 

3) planowanie sprawozdawczości statystycznej. 

System kontroli ośrodka sportu i rekreacji 

§ 8. 1. W Ośrodku działa zorganizowany sys-
tem kontroli wewnętrznej zapewniający celowość, 
gospodarność, rzetelność i legalność podejmowa-
nych dzia

2. System kontroli obejmuje kontrol
ą na zasadach określonych w szczegółowym 

rzez kierownika Ośrodka. 

roli wewnętrznej sprawuje kierownik, który od-
owiada za zorganizowanie tego systemu i prawi-

e jego funkcjonowanie. 

§ 9. Kontroli działalności Ośrodka dokonuje 
urmistrz i Rada Miejska w zakresie swoich 

wnień. 

§ 10. Kierownik Ośrodka ponosi odpowiedzial-
ność za przestrzeganie postanowień niniejszego 
statutu. 

47  

V/288/06 
 SKWIERZYNIE 

ego 2006r. 

RADY MIEJSKIEJ

z dnia 10 lu
 

ody i odprowadzania ścieków 

Rozdział I. odstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
arca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
1r. Nr 142 poz

ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747

następuje:  

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków 

Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin okre
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków realizowanego na terenie miasta i gminy 
Skwierzyna, w tym prawa i obowiązki przedsię-
biorstwa oraz odbiorców. 

§ 2. Użyte w regulaminie okre
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1)  

2)  

two – przedsiębiorstwo wodo-

 

5)

 
owa w art. 2 pkt 19 ustawy; 

7) 

ąd pomiarowy 

y na 

zyłączenia do sieci wo-
doc

ądze-
ni

e-
kó

apewnić: 

1) zdolności dostawcze posiadanego przyłącza 
wodo wę wody 
do Od owie; 

o 

dostaw wody oraz 

5) odociągowych i urządzeń 
 

zwoju i modernizacji, 

6) 
erza głównego, po odbiorze 

2
dzan
dzan
wych
leń runków podłą-
czenia do sieci wodoci

§
z za  
w s
usłu onych przez Przedsiębiorstwo,  
a w szczególno

1)  w sta-

wrotu cie-

3) 

 

czenia do sieci wodociągowej i kanali-

 ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbioro-
wym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 
poz. 747 ze zm.); 

 odbiorca – odbiorca usług, o którym mowa 
w art. 2 pkt 3 ustawy; 

3) przedsiębiors
ciągowo - kanalizacyjne, o którym mowa  
w art. 2 pkt 4 ustawy; 

4) umowa – umowa o zaopatrzenie w wodę lub 
odprowadzanie ścieków, o której mowa 
w art. 6 ustawy; 

 wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalo-
wany na wewnętrznej instalacji wodociągo-
wej obiektu budowlanego przy punkcie czer-
palnym wody; 

6) wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, 
o którym m

wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy 
zainstalowany za wodomierzem głównym 
służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie 
zużytej, zainstalowany i utrzymywany na 
koszt odbiorcy; 

8) wodomierz własny – przyrz
mierzący ilość wody pobranej z własnych 
ujęć wody, zainstalowany i utrzymywan
koszt odbiorcy; 

9) okres obrachunkowy – okres rozliczeń za 
usługi dostawy wody i odprowadzania ście-
ków określony w umowie. 

Rozdział II. 

Minimalny poziom usług świadczonych przez 
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne  
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków oraz obowiązki odbiorców warunkujące 

jego utrzymanie 

§ 3. 1. Ilość wody dostarczonej Odbiorcom  
i odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie 
utrzymywane w miejscu pr

iągowej określa umowa. Umowa może rów-
nież ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń 
ścieków wprowadzanych przez Odbiorców.  
W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać usta-
leń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli  
w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zale-
cono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urz

e do lokalnego podnoszenia ciśnienia. 

2. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, 
inne niż te, które są określane w przepisach usta-
wy oraz w pozwoleniu wodno - prawnym, określa 
zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopa-
trzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ści

w udzielane decyzją Burmistrza Miasta i Gminy 
w Skwierzynie. 

§ 4. 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami 
ustawy, ma obowiązek z

ciągowego, zapewniając dosta
biorcy, w ilości ustalonej w um

2) przepustowość posiadanego przyłącza kanali-
zacyjnego, zapewniającą odprowadzanie ście-
ków, w ilości określonej w umowie; 

3) dostawę wody, o jakości przeznaczonej d
spożycia przez ludzi; 

4) ciągłość i niezawodność 
odprowadzania ścieków z/do posiadanych 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 

budowę urządzeń w
kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym 
z wieloletniego planu ro
będących własnością Przedsiębiorstwa; 

zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny 
koszt wodomi
technicznym przyłącza i zawarciu umowy. 

. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowa-
ia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowa-
ych ścieków bytowych i ścieków przemysło-
 oraz kontroli przestrzegania umownych usta-

dotyczących technicznych wa
ągowej i kanalizacyjnej.  

 5. 1. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania 
opatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków 
posób nie powodujący pogorszenia jakości 
g świadcz

ści do: 

utrzymania instalacji wodociągowych
nie technicznym uniemożliwiającym wtórne 
zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia 
skażenia chemicznego lub bakteriologiczne-
go; 

2) zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się 
wody z instalacji wodociągowej, po
płej wody lub wody z instalacji centralnego 
ogrzewania; 

natychmiastowego powiadamiania Przedsię-
biorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jako-
ści odprowadzanych ścieków;

4) nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębior-
stwem, uzyskanych warunków technicznych 
przyłą
zacyjnej; 

5) utrzymywania pomieszczeń w których zain-
stalowany jest wodomierz lub urządzenie 
pomiarowe w stanie uniemożliwiającym jego 
uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego 
prawidłowego działania oraz zabezpieczenie 



Dziennik Urzędowy                                                      - 1519 -                                                              poz. 477 
 Województwa Lubuskiego Nr 20 

pomieszczenia przed dostępem osób nie-
uprawnionych; 

6) utrzymywania przyłącza w stanie nie powo-
dującym pogorszenia warunków eksploatacji 
sieci, w przypadku gdy przyłącze wodociągo-
we lub kanalizacyjne nie znajduje się w po-

nstalacji kanalizacyjnej w spo-

8) 

yczących własnych ujęć wody i in-

talacje zasilane z sieci eks-

cje Odbiorcy mogą nega-

10
łącza kanalizacyjnego wyłącznie w ce-

w  
jest 

1) 

2) 

cieków przemysłowych wprowadza-

ślo-

iągowego lub kanalizacyjnego, będącego  
w 

 mogą naruszać prawa wła-
sno

przez 
Prz

wa

ść Przed-
sięb

 Przedsiębiorstwo urządzeń wodocią-
gow

 miejsce wykonywania usłu-
g

ś

o

rej nieruchomość 
ci został ustano-

2) , której nieruchomość za-

w d
w fo

2
zmia
oraz zmiana adresu do korespondencji. 

ego 
nie

siadaniu Przedsiębiorstwa; 

7) użytkowania i
sób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania 
sieci kanalizacyjnej; 

udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do 
dokumentacji technicznej, danych z eksplo-
atacji dot
stalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie 
umożliwiającym ustalenie czy mogą one od-
działywać na ins
ploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz 
ustalania ilości ścieków. odprowadzanych do 
kanalizacji; 

9) udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do 
własnych ujęć wody i instalacji zasilanych  
z tych ujęć, a także połączonych z siecią wła-
snych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione 
przesłanki, że instala
tywnie oddziaływać na poziom usług świad-
czonych przez Przedsiębiorstwo; 

) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej 
i przy
lach i na warunkach określonych w umowie. 

2. Ponadto dostawca ścieków przemysłowych 
prowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych 

obowiązany do: 

instalowania niezbędnych urządzeń pod-
czyszczających ścieki przemysłowe i prawi-
dłowej eksploatacji tych urządzeń; 

umożliwienia Przedsiębiorstwu dostępu  
w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i ja-
kości ś
nych do urządzeń oraz przeprowadzania kon-
troli sieci i urządzeń do podczyszczania ście-
ków będących własnością Odbiorcy; 

3) wewnętrznej kontroli przestrzegania dopusz-
czalnych wskaźników zanieczyszczeń okre
nych w łączącej strony umowie; 

4) udostępniania wyników wewnętrznej kontroli 
Przedsiębiorstwu oraz informacji na temat 
posiadanych urządzeń podczyszczających 
ścieki, a także rodzaju i źródeł substancji nie-
bezpiecznych wprowadzanych do ścieków. 

§ 6. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza 
wodoc

posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie 
istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych 
przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiąza-
ny do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożeń. 

2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie za-
grożenia pomimo wezwania ze strony Przedsię-
biorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania 
zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania 
Przedsiębiorstwa nie

ści przyłącza przysługującego Odbiorcy. 

Rozdział III. 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania oraz roz-
wiązywania umów z odbiorcami 

A. Postanowienia ogólne 

§ 7. Postanowienia umów zawieranych 
edsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograni-

czać praw i obowiązków stron wynikających  
z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie ustawy oraz postanowień 
niniejszego regulaminu.  

§ 8. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki 
stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz 

runki usuwania ich awarii. 

2. W przypadku, gdy przyłącza nie są w posia-
daniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialno

iorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości 
świadczonych usług jest ograniczona do posiada-
nych przez

ych i kanalizacyjnych. 

3. Umowa określa
i dostawy wody i odbioru ścieków. 

§ 9. 1. Umowy są zawierane na czas nieokre-
lony, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2. 

2. Przedsiębiorstwo zawiera umowy na czas 
kreślony: 

1) gdy tytuł prawny osoby, któ
została przyłączona do sie
wiony na czas określony; 

na wniosek osoby
stała przyłączona do sieci. 

§ 10. 1. Zmiana warunków umowy następuje  
rodze aneksu do umowy sporządzonego  

rmie pisemnej. 

. Nie wymaga zachowania formy pisemnej, 
na taryfy w czasie obowiązywania umowy 

§ 11. W przypadku zmiany stanu prawn
ruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębior-

stwa, skutkującej zmianą Odbiorcy Przedsiębior-
stwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą, z za-
chowaniem dotychczasowych warunków tech-
nicznych świadczenia usług. 

B. Zasady zawierania umów 

§ 12. 1. Umowa jest zawierana na pisemny 
wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nie-
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ruchomości, która ma być przyłączona do sieci 
znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa. 

2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, 
osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowią-
zana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, 
określający aktualny stan prawny przyłączanej 
nieruchomości. 

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika ty-
tuł prawny osoby składającej wniosek do władania 
nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć 
dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeże-
nie

 

ść za należności 
pow

korzystającymi z lo cych się w budyn-
k
la
d

korzystających z lokali o zasadach 

§ 14. Przedsiębiorstwo sporządza projekt 
umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia wnio-
sku  
o zawarcie umowy

§ 15. 1 ana przez 
stro

kiego oświadczenia listem 
pol

2)

mo

 w oparciu o ceny i stawki opłat 

eków są prowadzone przez 
Prz

ż 
j

§ 21. Wejście w życie nowych taryfy nie sta-
n

2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen  
i
wo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie 
wym

m ust. 4. 

4. Umowa może zostać zawarta również z oso-
bą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulo-
wanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu 
przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieru-
chomości. 

5. Przedsiębiorstwo określa wzór wniosku 
o zawarcie umowy. 

6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowią-
zany do pisemnego poinformowania Przedsiębior-
stwa o utracie przezeń prawa do korzystania  
z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przed-
siębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia 
umowy, ponosi odpowiedzialno

stałe ze świadczeniem usług przez Przedsię-
biorstwo. 

§ 13. 1. Umowa może być zawarta z osobami 
kali znajdują

u wielolokalowym na pisemny wniosek właścicie-
 lub zarządcy budynku wielolokalowego lub bu-
ynków wielolokalowych. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera  
w szczególności: 

1) określenie osób korzystających z lokali, w tym 
określenie rodzaju tytułu prawnego do zaj-
mowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby 
na zawarcie umowy, potwierdzoną własno-
ręcznym podpisem; 

2) oświadczenie wnioskodawcy o poinformo-
waniu osób 
rozliczania różnic oraz o obowiązku ponosze-
nia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych 
opłat; 

3) schemat wewnętrznej instalacji wodociągo-
wej w budynku wielolokalowym za wodomie-
rzem głównym, wraz z określeniem punktów 
czerpalnych. 

3. Przedsiębiorstwo może określić wzór wnio-
sku, o którym mowa w ust. 1. 

4. W terminie 21 dni od dnia złożenia komplet-
nego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane 
wydać informację techniczną określającą wyma-
gania techniczne. 

. 

C. Zasady rozwiązywania umów 

. Umowa może być rozwiąz
nę umowy, z zachowaniem okresu wypowie-

dzenia określonego w umowie. 

2. Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wy-
powiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisem-
nego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębior-
stwa lub przesłania ta

econym. 

§ 16. 1. Umowa może być rozwiązana w dro-
dze porozumienia stron. 

2. Umowa zawarta na czas określony ulega 
rozwiązaniu z chwilą upływu czasu na jaki została 
zawarta. 

§ 17. Umowa wygasa w przypadku: 

1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fi-
zyczną; 

 utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania  
z nieruchomości; 

3) zakończenia postępowania upadłościowego 
w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony 
będącej przedsiębiorcą; 

4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na 
prowadzenie działalności. 

§ 18. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, 
Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza 
wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz de-

ntuje wodomierz główny. 

Rozdział IV. 

Sposób rozliczeń
ustalane w taryfach 

§ 19. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wo-
dę i odprowadzania ści

edsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w opar-
ciu o ceny i stawki określone w ogłoszonych tary-
fach. 

§ 20. Długość okresu obrachunkowego określa 
umowa, przy czym jest to okres nie krótszy ni
eden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy. 

owi zmiany umowy. 

 stawek opłat wynikających z nowych, prawidło-

aga odrębnego informowania Odbiorców  
o ich wysokości. 
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3. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktual-
nie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierają-
cy ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, bę-
d

§
nośc czone przez Przedsiębior-
s

2 ynku wielolokalowego,  
w
jące z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo 
wystawia odr
l
bom . 

3. Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 
1  
k  
i  
urządzenia pomiar ca okresu obra-
chunkowego. 

i odprowadzone ścieki w terminie wskaza-
nym w fakturze, który nie mo
1
cie 
odse j. 

wyso

s
nie O inie 14 dni od 
d

§ domierza 
g u 
mo
obo

dprowadzanych 
ście

ko 
rów

ślonych w ust. 1 i 2 Od-
biorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania 

na 

 przyłączania do sieci 

chomości do sieci składa Przedsiębiorstwu 
sto

3)

5)

ących); 

gospodarowania i prze-

8) 
nia ścieków. 

osob  się o przyłączenie do sieci po-
w

1) 

2) map

ępnić odpowiedni wzór 
wni

łnionego wniosku, o któ-
rym

łączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyj-

ącego stroną umowy. 

 22. 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należ-
iami za usługi świad

two jest faktura. 

. W przypadku bud
 którym Odbiorcami są również osoby korzysta-

ębną fakturę zarządcy lub właścicie-
owi takiego budynku oraz odrębne faktury oso-

 korzystających z lokali

4 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji
iedy ilość świadczonych usług jest ustalona na
nnej podstawie niż wskazania wodomierza lub

owego, koń

4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną 
wodę 

że być krótszy niż  
4 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapła-

uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania 
tek, w wysokości ustawowe

5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do 
kości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 

6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza 
ię ją na poczet przyszłych należności lub na żąda-

dbiorcy zwraca się ją w term
nia złożenia wniosku w tej sprawie. 

 23. W przypadku niesprawności wo
łównego lub urządzenia pomiarowego oraz brak
żliwości ustalenia na podstawie powszechnie 
wiązujących przepisów prawa i umowy ilości 

świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub 
odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie 
średniego zużycia wody i/lub o

ków w całym okresie świadczenia usług przed 
stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub 
urządzenia pomiarowego. 

§ 24. 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć 
własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przed-
siębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, 
ilość odprowadzanych ścieków jest ustalana ja

na ilości wody pobranej, ustalonej na podsta-
wie wskazań wodomierza własnego. 

2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć wła-
snych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowa-
dza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie 
braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadza-
nych ścieków jest ustalana jako suma wskazań 
wodomierza własnego i wodomierza głównego. 

3. W przypadkach okre

własny koszt wodomierza własnego, jego 
utrzymania i legalizacji. 

Rozdział V. 

Warunki

§ 25. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej 
nieru

sowny wniosek, który powinien zawierać co 
najmniej: 

1) imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy; 

2) adres do korespondencji; 

 w przypadku osób prawnych odpis z właści-
wego rejestru wskazujący na sposób repre-
zentacji podmiotu; 

4) określenie rodzaju instalacji i urządzeń służą-
cych do odbioru usług; 

 określenie ilości przewidywanego poboru 
wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki 
zużycia wody; 

6) wskazanie przewidywanych ilości odprowa-
dzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku 
dostawców ścieków przemysłowych, również 
jakości odprowadzanych ścieków oraz zasto-
sowanych lub planowanych do zastosowania 
urządzeń podczyszczaj

7) opis nieruchomości, do której będzie dostar-
czona woda i/lub z której będą odprowadzane 
ścieki, w szczególności określenie jej po-
wierzchni, sposobu za
znaczenia; 

wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia 
poboru wody i dostarcze

§ 26. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 25, 
a ubiegająca

inna załączyć: 

dokument określający stan prawny nieru-
chomości, której dotyczy wniosek; 

ę sytuacyjną, określającą usytuowanie 
nieruchomości, o której mowa w ust. 1, 
względem istniejących sieci wodociągowej  
i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urzą-
dzeń uzbrojenia terenu. 

2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygo-
tować i bezpłatnie udost

osku. 

§ 27. 1. Jeżeli spełnione są techniczne warunki 
umożliwiające podłączenie nieruchomości do sie-
ci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzy-
mania prawidłowo wype

 mowa w § 25 wraz z kompletem załączników, 
wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nie-
ruchomości, dokument pod nazwą „Warunki przy-
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nej”. W razie braku możliwości podłączenia do 
sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od 
otrz

o najmniej: 

1)

ość wody dostarczo-

ów jakie powinna przedłożyć osoba 

że 
o

1) łącza; 

rowadzanych ścieków, 
lub też wodom rzenia ilości wody, 
z której nie od  ścieków do kana-

ej i/lub kanalizacyjnej”, odpowiadać winno rze-
zywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo 
osztom przygotowania tego dokumentu. 

ci wodo-
e 

ubiegającej się o prz
godą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na 

wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub 
kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudo-
wania przez przyszłego Odbiorcę z własnych środ-
ków, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyj-
nych. 

2. W przypadku
i

pr

-

przez Przedsiębiorstwo urzą-
dze

nie budowy urządzeń 
wo

niu na Przedsiębiorstwo prawa własności 
urz

arta w formie 
pise

ślać co najmniej: 

1) termin wybudo zenia; 

2) warunki dzenie musi 

y inwestycji; 

6) termin przejęcia urządze

7) termin i zasady wypłaty g
przeniesienie własności urządzenia lub termin 
i zasady uiszczenia wynagrodzenia za korzy-
stanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na 
podstawie umowy nie przenoszącej prawa 
własności; 

8) zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań. 

§ 29. 1. Warunkiem przystąpienia do prac 
zmierzających do przyłączenia nieruchomości do 
sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębior-
stwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) 
i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków  
i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo 

2. Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie 

ymania wniosku, o którym mowa w § 25, in-
formuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, 
wskazując wyraźne powody, które uniemożliwiają 
podłączenie. 

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powi-
nien, c

 wskazać miejsce i sposób przyłączenia nieru-
chomości do sieci wodociągowej i/lub kanali-
zacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wo-
domierza głównego i/lub urządzenia pomia-
rowego; 

2) określać maksymalną il
nej do nieruchomości z podziałem na po-
szczególne cele; 

3) określać maksymalną ilość ścieków odpro-
wadzanych z nieruchomości i ich jakość; 

4) zawierać informacje o rodzaju i zawartości 
dokument
ubiegająca się o przyłączenie do sieci oraz 
podmiotach z jakimi należy uzgodnić doku-
mentację przyłącza; 

5) wskazywać okres ważności wydanych warun-
ków przyłączenia, nie krótszy niż 1 rok. 

3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 mo
kreślać: 

parametry techniczne przy

2) miejsce zainstalowania wodomierza główne-
go, a w przypadku, gdy wnioskodawca pro-
ponuje pomiar odprowadzanych ścieków ina-
czej niż na podstawie odczytów ilości pobie-
ranej wody, urządzenia pomiarowego do 
mierzenia ilości odp

ierzy do mie
prowadza się

lizacji. 

4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wyda-
nie „Warunków przyłączenia do sieci wodociągo-

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” są zobowiąza
ne do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady 
odpłatnego przejęcia 

w
c
k

§ 28. 1. „Warunki przyłączenia do sie
ciągowej i/lub kanalizacyjnej” wydane osobi

yłączenie do sieci mogą za 
z

 określonym w ust. 1 Przedsię-
kontroli robót. 

b orstwo i osoba ubiegająca się o przyłączenie, 
zed wydaniem „Warunki przyłączenia do sieci jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci doko-

ń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze 
środków własnych. 

3. W sytuacji współfinansowania przez osobę 
ubiegającą się o przyłącze

dociągowych lub kanalizacyjnych umowa za-
wierana między Przedsiębiorstwem a tą osobą 
reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez 
Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej 
przez osobę ubiegającą się o przyłączenie. 

4. Odpłatnie przejęcie polegać może na prze-
niesie

ądzenia, jak również na zawarciu umowy obli-
gacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy,  
a także prawnorzeczowej, w szczególności usta-
nowieniu użytkowania, w sposób umożliwiający 
Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia. 

5. Wybór konkretnej formy odpłatnego przeję-
cia wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa i osoby 
ubiegającej się o przyłączenie. 

6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod ry-
gorem nieważności winna być zaw

mnej. 

7. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna 
okre

wania urząd

techniczne, jakie urzą
spełniać; 

3) zasady kontroli realizacji inwestycji przez 
Przedsiębiorstwo; 

4) zasady wycen

5) formę prawną przejęcia urządzenia przez 
Przedsiębiorstwo; 

nia; 

wyna rodzenia za 
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nuje Przedsiębiorstwo, które wydało „Warunki 
przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanaliza-
cyjnej” dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo 
wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpie-
niem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo spo-
rządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiega-
jącej się o podłączenie szczegółowy wykaz kosz-
tów. Rachunek wystawiony przez Przedsiębior-
stwo po zakończeniu prac nie może być wyższy niż 
10% w stosunku do sumy kosztów przedłożonych 

stąpieniem do tych prac. 

3. Osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci 
w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o któ-
rym mowa w ust. 1 przedkłada Przedsiębiorstwu 
odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz nie-
zbędnych dokumentów i informacji Przedsiębior-
stwo doręcza nieodpłatnie każdej osobie ubiegają-
cej się o podłączenie nieruchomości wraz z wyda-

gowej i/lub kanalizacyjnej”. 

nienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni 
od daty złożenia kompletu dokumentów i informa-
cji wskazanych w wykazie, o którym mowa  
w ust. 3. 

§ 30. Przed zawarciem umowy, Przedsiębior-
stwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza 
pod kątem spełnienia warunków technicznych. 

Rozdział VI. 

Techniczne warunki określające możliwość do-
stępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych 

§ 31. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić 
przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej jeżeli w wyniku 
przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, 
że nie zostanie zachowany minimalny poziom 
usług, a w szczególności jeżeli zabraknie zdolności 
produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczysz-
czalni ścieków oraz zdolności dostawczych istnie-
jących układów dystrybucji wody i odprowadzania 
ścieków. 

2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przy-
łączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wo-
dociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie 
do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług  
w stopniu takim, że nie będą spełnione wymaga-
nia określające minimalny poziom usług. 

3. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przy-
łączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych 
możliwości świadczenia usług. 

4. Poziom dostępu do usług wodociągowych  
w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwo-
ju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych. 

 

 

Rozdział VII. 

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębior-
stwo wykonanego przyłącza 

§ 32. 1. W ramach prac związanych z odbiorem 
przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia 
zgodności wykonanych prac z wydanymi przez 
Przedsiębiorstwo „Warunkami przyłączenia do 
sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej” oraz  
z projektem przyłącza. 

2. Jeżeli „Warunki przyłączenia do sieci wodo-
ciągowej i/lub kanalizacyjnej” obejmowały rów-
nież obowiązek wybudowania przez przyszłego 
Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodo-
ciągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem 
przystąpienia do odbioru przyłącza może być 
wcześniejszy odbiór tych urządzeń. 

3. Określone w warunkach przyłączenia próby  

dzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
stron. 

4. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem 
przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające 
częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) na-
leży zgłaszać do odbioru przed zasypaniem. 

5. Przed zasypaniem należy wykonać operat 
geodezyjny, w zakresie wskazanym w warunkach 
technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których 
jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do 
urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji 
geodezyjnej. 

§ 33. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru 
przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo 
uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż trzy dni po 
dacie zgłoszenia. 

2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa  
w ust. 2 są potwierdzane przez strony w sporzą-
dzanych protokołach. 

§ 34. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu 
odbioru określa Przedsiębiorstwo. 

§ 35. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przy-
łącza powinno zawierać co najmniej: 

1) dane identyfikacyjne inwestora i adres przy-
łącza; 

2) termin odbioru proponowany przez Wyko-
nawcę; 

3) inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci 
eksploatowanej. 

2. Protokół odbioru technicznego przyłącza 
powinien zawierać co najmniej: 

4. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgod- i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowa-

nymi „Warunkami przyłączenia do sieci wodocią-

osobie ubiegającej się o przyłączenie przed przy-
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1) dane techniczne charakteryzujące przedmiot 
odbioru, (średnica, materiał, długość, ele-
menty uzbrojenia); 

2) rodzaj odprowadzanych ścieków, dla przyłą-
cza kanalizacyjnego; 

3) skład i podpisy członków komisji dokonującej 
odbioru; 

4) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem 
a realizacją przyłącza. 

Rozdział VIII. 

Standardy obsługi odbiorców usług oraz sposób 
postępowania w przypadku niedotrzymania cią-
głości lub odpowiednich parametrów świadczo-

nych usług 

§ 36. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do 
udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczą-
cych: 

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez 
Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę  
i odprowadzanie ścieków; 

2) warunków przyłączenia się do sieci wodocią-
gowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbior-
ców; 

3) występujących zakłóceń w dostawach wody 
lub odprowadzaniu ścieków; 

4) występujących awarii urządzeń wodociągo-
wych lub urządzeń kanalizacyjnych; 

5) planowanych przerw w świadczeniu usług. 

2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za po-
średnictwem telefonu, faksu lub elektronicznych 
środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże  
w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

3. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została 
przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodo-
ciągowo - kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej 
samej formie w terminie 14 dni od otrzymania 
prośby chyba, że osoba zwracająca się o informa-
cję wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być 
udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2. 

4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga poczy-
nienia ustaleń wymagających dłuższych okresów 
niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębior-
stwo przed upływem terminów wskazanych w ust. 
2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła 
prośbę o informację i wskazuje jej ostateczny ter-
min udzielenia odpowiedzi. Termin ten w żadnym 
przypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
złożenia prośby. 

§ 37. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania 
reklamacji dotyczących sposobu wykonywania 
przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności 
ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości 
opłat za te usługi. 

2. Reklamacja zgłaszana jest w formie pisem-
nej. 

3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane załatwić 
reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie 
dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia  
w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia re-
klamacji. Ustęp 4 § 36 stosuje się odpowiednio. 

§ 38. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do 
wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za 
kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi 
się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie 
i rozpatrywanie reklamacji. 

2. Stosowna informacja zawierająca co naj-
mniej: imienne wskazanie pracowników upoważ-
nionych do kontaktów z Odbiorcami i osobami 
ubiegającymi się o przyłączenie oraz do przyjmo-
wania i rozpatrywania reklamacji, numery kontak-
towe tych osób oraz godziny ich pracy, winna być 
wywieszona w siedzibie Przedsiębiorstwa i poda-
wana do publicznej wiadomości wraz z ogłosze-
niem nowych taryf. 

§ 39. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny 
być udostępnione wszystkim zainteresowanym: 

1) aktualne obowiązujące na terenie gminy tary-
fy cen i stawek opłat; 

2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków” obowiązują-
cego na terenie gminy; 

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz ja-
kości wody; 

4) tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonaw-
czymi wydanymi na podstawie ustawy. 

2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udo-
stępniania dokumentów, o których mowa w ust. 1 
poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku 
dołączenia do umowy w chwili jej zawierania 
obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierające-
go ceny i stawki opłat. 

§ 40. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poin-
formowania Odbiorców o planowanych przerwach 
lub ograniczeniach w dostawie wody w sposób 
zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 
72 godzinnym. 

2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek 
niezwłocznie poinformować Odbiorców, w sposób 
zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowa-
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nych przerwach lub ograniczeniach w dostawie 
wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin. 

3. W przypadku budynków wielolokalowych, 
Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych 
w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub 
zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas 
trwania w dostawie wody nie przekracza 12 go-
dzin. 

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy 
w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, 
Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastęp-
czy punkt poboru wody i poinformować o tym 
fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastęp-
czego punktu poboru wody. 

§ 41. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo ograniczyć 
lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie  
z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest 
to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdro-
wia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrze-
bami przeciwpożarowymi, a także przyczynami 
technicznymi. 

2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność 
za szkody powstałe z wstrzymaniem lub ograni-
czeniem świadczenia usług chyba, że nie ponosi 
winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowie-
dzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa 
lub ograniczenia świadczenia usług wynikały z: 

1) działania siły wyższej w tym zwłaszcza sił 
przyrody; 

2) działania lub zaniechania osób lub podmio-
tów za które Przedsiębiorstwo nie ponosi od-
powiedzialności, w tym samego Odbiorcy; 

3) potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego 
oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb 
przeciwpożarowych. 

Rozdział IX. 

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe 

§ 42. Woda do celów przeciwpożarowych jest 
dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych 

przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hy-
drantów przeciwpożarowych zainstalowanych na 
sieci wodociągowej. 

§ 43. Zapewnienie dostawy wody na cele prze-
ciwpożarowe następuje na podstawie umowy 
zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem  
i jednostką straży pożarnej. 

§ 44. W kalkulacji ceny za wodę pobieraną na 
cele przeciwpożarowe poprzez urządzenia usytu-
owane na terenie publicznym, Przedsiębiorstwo 
uwzględnia koszty utrzymania urządzeń niezbęd-
nych dla zapewnienia wymaganych zdolności do-
stawczych hydrantów, powiększone o marżę zy-
sku. 

§ 45. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpo-
żarowe wraz z określeniem punktów poboru jest 
ustalana na podstawie pisemnych informacji skła-
danych przez jednostkę straży pożarnej w umowie 
ustalonych okresach. 

§ 46. W przypadku poboru wody na cele prze-
ciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi 
woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jed-
nostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu 
informacje o ilości wody pobranej. 

§ 47. Należnościami za wodę pobraną na cele 
przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gmi-
nę. 

Rozdział X. 

Postanowienia ogólne 

§ 48. Z dniem  wejścia  w  życie  niniejszej 
uchwały, traci moc obowiązująca uchwała  
Nr III/27/2002 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 
30 grudnia 2002r. 

§ 49. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady  
Wiesław Kasperski
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