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12) w § 36 pkt 1 wyrazy „swojego Zastępcę” zastę-
puje się wyrazem „Sekretarza”, pkt 2 wyraz 
„Zastępca” zastępuje się wyrazem „Sekretarz”; 

13) w § 37 pkt 4 wyraz „jego Zastępcę” zastępuje 
się wyrazem „Sekretarza”; 

14) w § 40 skreśla się pkt 2; 

15) skreśla się § 41; 

16) § 42 otrzymuje Nr 41; 

17) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie: 

Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 1/2007 

Wójta Gminy Skąpe 
z dnia 26 stycznia 2007r. 

 
Schemat organizacyjny Urzędu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Se-
kretarzowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie  
 

14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

Wójt Gminy 
Zbigniew Woch

 

 

 
Wójt Gminy 

 

Radca Prawny 

Referat 
Finansowo 

- Budżetowy 

 
Skarbnik Gminy 

 
Sekretarz Gminy 

Referat 
Organizacyjny 

i Spraw 
Obywatelskich 

Referat Gospodarki 
Przestrzennej, 

Rolnictwa, Środo- 
wiska i Zamówień 

Samodzielne 
stanowisko ds. 

Rozwoju Lokalne-
go i Promocji  

Gminy 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 269 
Województwa Lubuskiego Nr 18 

648 

253 
 

ZARZĄDZENIE NR 0151-7/2007 
BURMISTRZA STRZELEC KRAJEŃSKICH 

 
z dnia 28 lutego 2007r. 

 
w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Krajeńskich Regulaminu Organizacyjnego 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Dz. U. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.:  
Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r.: 
Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, 
poz. 1337) nadaję Urzędowi Miejskiemu w Strzel-
cach Krajeńskich Regulamin Organizacyjny o na-
stępującej treści: 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego  
w Strzelcach Krajeńskich 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa organizację i zasady funk-
cjonowania Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeń-
skich. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) burmistrzu, należy przez to rozumieć Burmi-
strza Strzelec Krajeńskich; 

2) gminie, należy przez to rozumieć Gminę Strzel-
ce Krajeńskie; 

3) jednostkach organizacyjnych gminy, należy 
przez to rozumieć nie wchodzące w skład urzę-
du jednostki budżetowe utworzone do realizacji 
zadań gminy; 

4) kierownikach referatów, należy przez to rozu-
mieć również Kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego; 

5) radzie, należy przez to rozumieć Radę Miejską 
w Strzelcach Krajeńskich; 

6) referatach, należy przez to rozumieć również 
Urząd Stanu Cywilnego; 

7) regulaminie, należy przez to rozumieć niniej-
szy regulamin; 

8) samodzielnych stanowiskach pracy, należy 
przez to rozumieć samodzielne, jednoosobo-
we komórki organizacyjne urzędu; 

9) sekretarzu, należy przez to rozumieć Sekreta-
rza Gminy; 

10) skarbniku, należy przez to rozumieć Skarbnika 
Gminy; 

11) urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miej-
ski w Strzelcach Krajeńskich; 

12) zastępcy burmistrza, należy przez to rozumieć 
Zastępcę Burmistrza Strzelec Krajeńskich. 

§ 3. Urząd jest jednostką organizacyjną, przy po-
mocy której burmistrz wykonuje zadania z zakresu 
administracji publicznej, wynikające z zadań wła-
snych, zadań zleconych z mocy ustaw lub przeję-
tych w wyniku porozumień zawartych z organami 
administracji rządowej i samorządowej. 

§ 4. Urząd działa na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa, statutu gminy, regulaminu oraz 
aktów prawnych wydawanych przez radę i burmi-
strza. 

§ 5. Siedzibą urzędu jest miasto Strzelce Kra-
jeńskie. 

§ 6. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu prze-
pisów prawa pracy. 

Rozdział 2 

Zasady kierowania urzędem 

§ 7. 1. Pracą urzędu kieruje burmistrz. 

2. Burmistrz wykonuje swoje obowiązki przy po-
mocy zastępcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, 
kierowników referatów oraz pracowników zatrud-
nionych na samodzielnych stanowiskach. 

3. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchni-
ka służbowego w stosunku do pracowników urzędu 
oraz kierowników jednostek organizacyjnych gmi-
ny. 

4. Do kompetencji Burmistrza należy w szcze-
gólności: 

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz 
reprezentowanie jej na zewnątrz; 

2) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy 
w zakresie zarządu mieniem i udzielanie peł-
nomocnictw w tym zakresie; 

3) określanie polityki kadrowej i płacowej; 

4) prowadzenie gospodarki finansowej gminy; 

5) udzielanie pełnomocnictw procesowych; 
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6) zatwierdzanie zakresu czynności i odpowiedzial-
ności pracowników urzędu; 

7) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy 
w stosunku do pracowników urzędu i udziela-
nie upoważnień w tym zakresie. 

§ 8. Do zadań zastępcy burmistrza należy w szcze-
gólności: 

1) podejmowanie czynności kierownika urzędu 
w czasie nieobecności burmistrza lub wynika-
jącej z innych przyczyn niemożności pełnienia 
obowiązków przez burmistrza; 

2) wydawanie decyzji administracyjnych w indy-
widualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych 
przez burmistrza; 

3) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy 
w zakresie udzielonych pełnomocnictw, z za-
strzeżeniem § 10 ust. 2 pkt 7; 

4) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad: 

a) Referatem Budownictwa i Rozwoju Gospo-
darczego, 

b) Referatem Rolnictwa i Gospodarki Grun-
tami, 

c) Referatem Spraw Obywatelskich; 

5) pełnienie funkcji bezpośredniego przełożone-
go w stosunku do pracowników nadzorowa-
nych referatów pod nieobecność kierownika 
referatu; 

6) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg  
i wniosków. 

§ 9. 1. Do zadań sekretarza należy w szczegól-
ności: 

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzę-
du: 

a) koordynacja działań oraz przepływu infor-
macji pomiędzy komórkami organizacyjny-
mi urzędu, 

b) nadzór nad przygotowywaniem projektów 
uchwał i zarządzeń, 

c) nadzór nad przestrzeganiem przepisów ko-
deksu postępowania administracyjnego i in-
strukcji kancelaryjnej, 

d) nadzór nad dyscypliną pracy w urzędzie, 

e) usprawnianie pracy urzędu i nadzór nad 
doskonaleniem kadr, 

f) sprawowanie nadzoru nad komputeryzacją 
i informatyzacją urzędu; 

2) kierowanie pracą Referatu Ogólno – Organi-
zacyjnego; 

3) koordynowanie i organizowanie spraw zwią-
zanych z wyborami, referendami i spisami; 

4) realizacja zadań obronnych obejmujących prze-
de wszystkim przygotowanie aktów prawnych 
burmistrza w związku z wprowadzeniem wyż-
szych stanów gotowości obronnej państwa 
oraz sprawowanie w tym czasie nadzoru nad 
jednostkami podległymi burmistrzowi, na któ-
re nałożono zadania obronne oraz przyjętymi 
w sytuacji zagrożenia państwa od organów 
centralnej administracji rządowej. 

2. Przy wykonywaniu swych kompetencji i zadań 
sekretarz działa w granicach określonych pełnomoc-
nictwami i upoważnieniami udzielonymi przez bur-
mistrza. 

§ 10. 1. Skarbnik realizuje politykę finansową 
gminy i jest głównym księgowym budżetu. 

2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności: 

1) opracowywanie projektu budżetu oraz bieżą-
cy nadzór nad jego wykonaniem; 

2) opracowywanie sprawozdań finansowych z wy-
konania budżetu; 

3) nadzór nad prowadzeniem księgowości bu-
dżetowej i gospodarki finansowej; 

4) wydawanie decyzji administracyjnych w za-
kresie upoważnień udzielonych przez burmi-
strza; 

5) organizowanie i kontrolowanie obiegu doku-
mentów finansowych w urzędzie; 

6) kierowanie pracą Referatu Finansowo - Bu-
dżetowego; 

7) kontrasygnowanie czynności prawnych mo-
gących spowodować powstanie zobowiązań 
pieniężnych; 

8) realizacja zadań obronnych obejmujących prze-
de wszystkim przygotowanie budżetu, finansów 
publicznych i instytucji finansowych w gminie 
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa. 

§ 11. Podporządkowanie komórek organizacyj-
nych urzędu burmistrzowi, zastępcy burmistrza, 
sekretarzowi i skarbnikowi określa schemat orga-
nizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do regulami-
nu. 

Rozdział 3 

Ogólne zasady funkcjonowania i organizacji urzędu 

§ 12. 1. Funkcjonowanie urzędu opiera się na za-
sadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego 
podporządkowania, podziału czynności służbowych  
i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie 
powierzonych zadań. 
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2. Pracownicy urzędu wykonując swoje obo-
wiązki działają na podstawie i w granicach prawa  
i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania. 

3. Pracownicy urzędu w wykonywaniu swoich 
obowiązków i zadań urzędu są obowiązani służyć 
gminie. 

4. Gospodarowanie środkami rzeczowymi od-
bywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny 
z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności 
w zarządzaniu mieniem komunalnym. 

5. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wy-
borze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepi-
sami dotyczącymi zamówień publicznych. 

§ 13. 1. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą 
następujące komórki organizacyjne, oznaczone od-
powiednio symbolami: 

1) Referat Ogólno – Organizacyjny – symbol OR; 

      Transgraniczne Centrum Wspierania Gospo-
darki i Turystyki – symbol TC; 

2) Referat Finansowo-Budżetowy – symbol FB; 

3) Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarcze-
go – symbol BiRG; 

4) Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  
- symbol RiGG; 

5) Referat Spraw Obywatelskich – symbol SO; 

6) Urząd Stanu Cywilnego – symbol USC; 

7) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji nie-
jawnych, obronnych i obrony cywilnej – symbol 
OC; 

8) Pełnomocnik do spraw realizacji inwestycji  
– symbol RI; 

9) Samodzielne stanowisko do spraw kontroli 
wewnętrznej – symbol KW; 

10) Samodzielne stanowisko pracy radcy praw-
nego – symbol RP; 

11) Kancelaria Tajna – symbol KT. 

2. Wewnątrz referatów tworzy się stanowiska 
pracy. Wykaz stanowisk pracy w urzędzie stanowi 
załącznik Nr 2 do regulaminu. 

§ 14. 1. Pracami referatów kierują kierownicy 
referatów, przy czym: 

1) Referatem Finansowo - Budżetowym kieruje 
skarbnik; 

2) Referatem Ogólno - Organizacyjnym kieruje 
sekretarz. 

2. Kierownicy referatów są bezpośrednimi prze-
łożonymi podległych im pracowników i sprawują 
nadzór nad nimi. 

3. W czasie nieobecności kierownika referatu 

jego obowiązki z tytułu zastępstwa pełni pracow-
nik przez niego wyznaczony, za zgodą burmistrza.  

4. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych 
stanowiskach pracy obowiązani są do działania 
zapewniającego optymalizację realizowanych za-
dań i ponoszą w tym zakresie odpowiedzialność 
bezpośrednio przed burmistrzem. 

§ 15. 1. W przypadku wykonywania zadań, któ-
re wykraczają poza zakres działania pojedynczej 
komórki organizacyjnej urzędu, a których realiza-
cja wymaga współdziałania komórek, burmistrz 
może wyznaczyć: 

1) koordynatora prac w zakresie danego zada-
nia; 

2) komórkę organizacyjną przygotowującą kom-
pleksowo materiały dotyczące zadania; 

3) komórki organizacyjne zobowiązane do współ-
pracy z koordynatorem; 

4) zakres prac i informacji przygotowywanych 
przez komórki zobowiązane do współdziałania. 

2. Do zadań koordynatora należy w szczegól-
ności: 

1) planowanie pracy komórek zobowiązanych 
do współpracy; 

2) czuwanie nad wzajemną wymianą informacji; 

3) organizowanie roboczych spotkań tematycz-
nych przedstawicieli komórek współrealizują-
cych zadanie; 

4) organizowanie wspólnych działań o charakte-
rze analitycznym, kontrolnym itp.; 

5) nadzór nad terminowością realizacji zadania. 

Rozdział 4 

Zadania komórek organizacyjnych urzędu i ich 
kierowników 

§ 16. Do zadań realizowanych przez wszystkie 
komórki organizacyjne urzędu, w zakresie ich wła-
ściwości rzeczowej, należy w szczególności: 

1) stosowanie obowiązujących przepisów prawa 
i procedur; 

2) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji 
zadań komórki; 

3) prowadzenie postępowania administracyjne-
go i przygotowywanie decyzji w sprawach in-
dywidualnych; 

4) opracowywanie projektów uchwał rady i za-
rządzeń burmistrza oraz realizacja podjętych 
uchwał i zarządzeń; 

5) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, in-
formacji i sprawozdań; 
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6) wydawanie zaświadczeń na podstawie prowa-
dzonych akt i ewidencji; 

7) opracowywanie wniosków do projektu budże-
tu gminy, realizacja wydatków budżetowych, 
dokonywanie bieżącej analizy realizacji budże-
tu, opracowywanie sprawozdań z wykonania 
budżetu; 

8) opracowywanie wniosków do projektów pro-
gramów rozwoju gminy, programów inwe-
stycyjnych i finansowych, planów zagospoda-
rowania przestrzennego oraz realizacja zadań 
wynikających z przyjętych programów i pla-
nów; 

9) sporządzanie projektów odpowiedzi na inter-
pelacje i zapytania radnych oraz wystąpienia  
i wnioski komisji rady; 

10) udzielanie wyjaśnień w sprawach skarg i wnio-
sków; 

11) prowadzenie i aktualizacja baz danych; 

12) współdziałanie z jednostkami organizacyjny-
mi gminy, organami administracji publicznej, 
organizacjami społecznymi i pozarządowymi; 

13) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi 
urzędu w celu realizacji zadań wymagających 
uzgodnień i zaangażowania kilku komórek; 

14) przekazywanie informacji do Biuletynu Infor-
macji Publicznej. 

§ 17. 1. Kierownicy referatów odpowiedzialni 
są za organizację pracy i merytoryczną działalność 
referatu. 

2. Do zadań Kierowników Referatów należy  
w szczególności: 

1) nadzór nad prawidłowym i terminowym zała-
twianiem spraw przez podległych pracowni-
ków; 

2) wydawanie decyzji administracyjnych w gra-
nicach posiadanego upoważnienia oraz wy-
konywanie innych zadań w granicach posia-
danego pełnomocnictwa; 

3) inspirowanie działań usprawniających wyko-
nywanie powierzonych zadań; 

4) załatwianie skarg i wniosków dotyczących 
funkcjonowania referatu, analizowanie źródeł 
powstawania skarg oraz podejmowanie dzia-
łań zmierzających do ich wyeliminowania; 

5) zapoznawania nowo zatrudnionych pracow-
ników referatu z obowiązującymi regulami-
nami i instrukcjami oraz innymi przepisami 
prawa obowiązującymi na stanowisku pracy; 

6) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych 
pracowników przepisów dotyczących ochrony 
danych osobowych, informacji niejawnych i in-

nych tajemnic wynikających z przepisów prawa 
materialnego, postanowień regulaminów, in-
strukcji obowiązujących w urzędzie; 

7) opracowywanie szczegółowego zakresu czyn-
ności pracowników referatu, z uwzględnie-
niem zastępstw; 

8) ocena pracowników referatu oraz składanie 
wniosków w sprawie ich awansowania, na-
gradzania lub pociągnięcia do odpowiedzial-
ności; 

9) uczestnictwo w sesjach i posiedzeniach komi-
sji rady zgodnie z dyspozycją przełożonych; 

10) składanie wniosków dotyczących aktualizacji 
regulaminu, w związku ze zmianą zakresu re-
alizowanych przez referat zadań. 

§ 18. Przepisy § 16 i § 17 stosuje się odpowied-
nio do samodzielnych stanowisk pracy. 

Rozdział 5 

Zakres działania komórek organizacyjnych urzędu 

§ 19. 1. Do zadań Referatu Ogólno - Organiza-
cyjnego należy w szczególności: 

1) zapewnienie sprawnej organizacji i właściwe-
go funkcjonowania urzędu; 

2) prowadzenie rejestru i zbioru pełnomocnictw 
i upoważnień; 

3) prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń bur-
mistrza; 

4) rejestracja i nadzór nad rozpatrywaniem skarg  
i wniosków; 

5) prowadzenie spraw związanych z wyborami, 
referendami, spisami, w tym ich zabezpiecze-
nie organizacyjno – techniczne; 

6) prowadzenie spraw kadrowych pracowników 
urzędu i kierowników jednostek organizacyj-
nych gminy; 

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej szko-
lenia i dokształcania pracowników urzędu; 

8) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracow-
ników urzędu; 

9) prowadzenie spraw osób zatrudnionych na 
podstawie umowy na roboty publiczne, prace 
interwencyjne oraz staże absolwenckie; 

10) prowadzenie spraw osobowych osób skiero-
wanych do wykonania nieodpłatnej kontrolo-
wanej pracy na cele społeczne; 

11) wyposażanie stanowisk pracy w materiały  
i środki techniczne, biurowe, prasę; 

12) prowadzenie tablic informacyjnych i ogłosze-
niowych urzędu oraz zbioru aktów prawnych; 
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13) nadzór nad sprawnością oraz wykorzystaniem 
samochodów służbowych; 

14) realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz p.poż.; 

15) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzę-
dowych; 

16) administrowanie budynkami i pomieszczeniami 
administracyjnymi; 

17) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wy-
posażenia urzędu; 

18) prowadzenie archiwum zakładowego; 

19) zapewnienie obsługi biurowej i kancelaryjnej 
burmistrza i jego zastępcy; 

20) rozliczanie zadań inwestycyjnych w ramach 
działalności referatu; 

21) obsługa Biuletynu Informacji Publicznej; 

22) współpraca i nadzór nad działalnością placó-
wek kultury; 

23) prowadzenie rejestru placówek kultury; 

24) wydawanie zezwoleń na organizację zabaw; 

25) prowadzenie ewidencji innych obiektów świad-
czących usługi hotelarskie; 

26) opracowywanie programów kontaktów za-
granicznych; 

27) organizacja wyjazdów za granicę w ramach 
podpisanych porozumień o współpracy; 

28) organizacja przyjmowania delegacji zagranicz-
nych; 

29) koordynacja działań w zakresie realizacji za-
wartych porozumień i umów z gminami z za-
granicy; 

30) prowadzenie działań związanych z promocją 
gminy, w szczególności opracowywanie i wy-
dawanie publikacji i materiałów promocyjnych 
gminy, ich kolportaż i rozpowszechnianie; 

31) prowadzenie działań mających na celu upo-
wszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekre-
acji, a także promocję i upowszechnianie kul-
tury; 

32) realizacja zadań związanych z budową i mo-
dernizacją małej infrastruktury turystycznej  
i sportowej; 

33) prowadzenie działań w zakresie profilaktyki 
alkoholizmowi, narkomanii i przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie; 

34) przygotowanie projektu gminnego programu 
przeciwdziałania alkoholizmowi i składanie 
sprawozdań z jego realizacji; 

35) przygotowywanie projektu gminnego progra-

mu przeciwdziałania narkomanii i składanie 
sprawozdań z jego realizacji; 

36) prowadzenie działań związanych z profilakty-
ką zdrowotną; 

37) rozwiązywanie problemów z zakresu alkoholi-
zmu, narkomanii i przemocy w rodzinie; 

38) prowadzenie dokumentacji i obsługa Komisji 
do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych; 

39) działania na rzecz niepełnosprawnych i senio-
rów; 

40) prowadzenie dokumentacji rady i komisji ra-
dy, a w szczególności: 

a) prowadzenie rejestru i zbiorów uchwał ra-
dy, 

b) prowadzenie zbioru aktów prawa miej-
scowego stanowionych przez radę, 

c) prowadzenie ewidencji wniosków i inter-
pelacji radnych, 

d) prowadzenie ewidencji wniosków komisji 
rady; 

41) obsługa organizacyjno - techniczna posiedzeń 
rady i komisji; 

42) prowadzenie spraw dotyczących współpracy 
rady z innymi gminami, organizacjami i insty-
tucjami; 

43) prowadzenie spraw osobowych radnych; 

44) ewidencjonowanie wniosków i zapytań wybor-
ców; 

45) prowadzenie dokumentacji oraz obsługi or-
ganizacyjno - technicznej narad organizowa-
nych przez burmistrza; 

46) prowadzenie spraw dotyczących działalności 
samorządu mieszkańców jednostek pomocni-
czych, w szczególności: 

a) organizacja wyborów sołtysów i rad sołec-
kich, 

b) organizacja i obsługa zebrań wiejskich, 

c) prowadzenie zbioru uchwał zebrań wiejskich, 

d) ewidencjonowanie wniosków zgłoszonych 
na zebraniach wiejskich, sołtysa i rad so-
łeckich, 

e) organizacja narad i spotkań z sołtysami, 

f) organizowanie konsultacji społecznych  
w sprawach tworzenia, łączenia, podziału 
oraz znoszenia jednostki pomocniczej, 

g) prowadzenie ewidencji składników mienia 
administrowanego przez sołectwa, 
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h) prowadzenie dokumentacji świetlic wiejskich, 

i) ewidencjonowanie i rozliczanie wydatków 
rad sołeckich; 

47) prowadzenie spraw związanych z przygotowa-
niem, organizacją i przeprowadzeniem przetar-
gów; 

48) realizacja zadań obronnych w warunkach ze-
wnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa i w czasie wojny: 

a) zabezpieczenie funkcjonowania burmistrza 
na stanowisku kierowania, 

b) zabezpieczenie organizacji i funkcjonowa-
nia urzędu miejskiego, 

c) zabezpieczenie działania administracji i in-
formatyzacji, 

d) przygotowanie służby zdrowia, placówek 
oświaty, kultury, sportu, zabezpieczenie spo-
łeczne, 

e) nadzór nad dystrybucją i sposobem wyko-
rzystania przydzielonych środków pomo-
cowych na zabezpieczenie działalności jed-
nostek organizacyjnych biorących udział 
przy realizacji ważnych strategicznie inwe-
stycji oraz na ich odtwarzanie po ewentual-
nych zniszczeniach w wyniku działań wo-
jennych. 

2. Do zadań Transgranicznego Centrum Wspie-
rania Gospodarki i Turystyki, funkcjonującego  
w ramach Referatu Ogólno - Organizacyjnego należy 
w szczególności: 

1) pozyskiwanie środków finansowych z fundu-
szy krajowych i unijnych na zadania wynika-
jące z potrzeb gminy, rozliczanie otrzymanych 
środków; 

2) tworzenie i aktualizacja stron WWW dla urzę-
du, TCWGiT; 

3) prowadzenie działań mających na celu pro-
mocję gminy; 

4) podejmowanie działań w zakresie upowszech-
niania turystyki; 

5) współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami, 
wspieranie działalności gospodarczej; 

6) organizacja dostępu do informacji na rzecz mie-
szkańców; 

7) organizacja i obsługa organizacyjno - technicz-
na szkoleń, imprez okolicznościowych odbywa-
jących się w centrum; 

8) współpraca z organizacjami i instytucjami  
w sprawie organizacji kursów i szkoleń; 

9) prowadzenie działań mających na celu pomoc 
osobom bezrobotnym; 

10) prowadzenie ewidencji sprzętu biurowego i po-
zostałego wyposażenia centrum; 

11) nadzór nad wykorzystaniem pomieszczeń 
TCWGiT. 

§ 20. Do zadań Referatu Finansowo - Budżeto-
wego należy w szczególności: 

1) prowadzenie rachunkowości budżetu i gospo-
darki finansowej gminy; 

2) przygotowywanie projektu uchwały budżeto-
wej i sprawozdania z wykonania budżetu,  
w porozumieniu z właściwymi komórkami or-
ganizacyjnymi urzędu; 

3) finansowe wykonywanie budżetu uchwalonego 
przez radę; 

4) wnioskowanie o dokonanie zmian w budże-
cie; 

5) sporządzanie sprawozdawczości budżetowej; 

6) wykonywanie dyspozycji środkami pienięż-
nymi; 

7) dokonywanie kontroli zgodności operacji go-
spodarczych i finansowych z planem finan-
sowym; 

8) dokonywanie kontroli kompletności i rzetel-
ności dokumentów dotyczących operacji go-
spodarczych i finansowych; 

9) opracowywanie projektów wieloletnich planów 
finansowania zadań w porozumieniu z właści-
wymi komórkami organizacyjnymi urzędu; 

10) dokonywanie okresowych analiz wykonania 
planu i budżetu oraz opracowywania materia-
łów w tym zakresie dla potrzeb rady i burmi-
strza; 

11) sprawowanie kontroli jednostek organizacyj-
nych gminy w zakresie realizacji wydatków 
określonych w ich budżecie; 

12) nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki fi-
nansowej jednostek pomocniczych; 

13) prowadzenie rachunkowości podatkowej oraz 
windykacja podatków i innych należności na 
rzecz gminy; 

14) prowadzenie spraw związanych z dokonywa-
niem wymiaru podatków i opłat lokalnych 
oraz opłaty skarbowej; 

15) prowadzenie spraw związanych z ulgami, od-
roczeniami i umorzeniami w zakresie podat-
ków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej; 

16) pobór i ewidencjonowanie opłat z tytułu użyt-
kowania wieczystego oraz innych umów cy-
wilnoprawnych; 

17) kontrola podatkowa w zakresie określonym 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 269 
Województwa Lubuskiego Nr 18 

654 

odrębnymi przepisami; 

18) prowadzenie obsługi kasowej budżetu; 

19) obsługa finansowa jednostek pomocniczych; 

20) prowadzanie rachunkowości gminnych fundu-
szy celowych, obsługa kredytów bankowych  
i pożyczek z funduszy pozabudżetowych; 

21) obsługa finansowa programów współfinan-
sowanych ze środków zewnętrznych; 

22) planowanie i realizacja wydatków osobowych 
urzędu; 

23) prowadzenie ewidencji podatku VAT i jego 
rozliczanie z urzędem skarbowym; 

24) wykonywanie obowiązków wynikających z usta-
wy o regionalnych izbach obrachunkowych; 

25) prowadzenie ewidencji i rozliczanie podatku 
dochodowego od osób fizycznych; 

26) prowadzenie dokumentacji finansowej dodat-
ków mieszkaniowych; 

27) prowadzenie dokumentacji finansowej doty-
czącej robót publicznych oraz rozliczeń z tego 
tytułu z Powiatowym Urzędem Pracy; 

28) nadzór nad prowadzonymi inwentaryzacjami 
składników majątkowych w urzędzie i ich roz-
liczenie; 

29) prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku 
trwałego i wyposażenia urzędu; 

30) sporządzanie zaświadczeń o wysokości zarob-
ków dla celów emerytalno – rentowych oraz  
o stanie majątkowym i rodzinnym dla podatni-
ków i jednostek organizacyjnych gminy; 

31) współdziałanie z NIK, urzędami skarbowymi, 
izbą skarbową oraz innymi organami powo-
łanymi do ścigania i zwalczania przestępczo-
ści gospodarczej. 

§ 21. Do zadań Referatu Budownictwa i Rozwo-
ju Gospodarczego należy w szczególności: 

1) opracowywanie analiz potrzeb społecznych  
w zakresie infrastruktury technicznej i możli-
wości ich zaspakajania; 

2) opracowywanie projektów planów inwesty-
cyjnych i remontowych gminy i sporządzanie 
sprawozdań z ich wykonania; 

3) realizacja inwestycji komunalnych, ich rozli-
czanie i przekazywanie do eksploatacji;  

4) prowadzenie spraw związanych z dofinanso-
waniem społecznych inicjatyw lokalnych; 

5) zarządzanie budynkami mieszkalnymi stano-
wiącymi własność gminy; 

6) naliczanie wysokości przysługujących dodat-

ków mieszkaniowych oraz opracowywanie pro-
jektów decyzji administracyjnych o ich przyzna-
niu, jak również decyzji wstrzymujących wypła-
tę dodatków, prowadzenie rejestrów przyzna-
nych dodatków mieszkaniowych; 

7) kierowanie do zawarcia umowy najmu na lo-
kale socjalne oraz lokale o czynszu regulowa-
nym; 

8) opracowywanie projektów rocznych i dodat-
kowych list osób kwalifikujących się do za-
warcia umów najmu oraz podawanie do pu-
blicznej wiadomości list zatwierdzonych; 

9) prowadzenie egzekucji w sprawach lokalo-
wych; 

10) sprawy związane z zamianą mieszkań; 

11) obsługa komisji mieszkaniowej; 

12) prowadzenie spraw związanych z budownic-
twem mieszkaniowym; 

13) nadawanie nazw ulicom i placom w mieście  
i gminie oraz numerów porządkowych nieru-
chomościom; 

14) ochrona i ewidencja dóbr kultury; 

15) prowadzenie spraw związanych z gospodarką 
wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodo-
ciągowo – kanalizacyjnej; 

16) nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń 
zabezpieczających wodę przed zanieczyszcze-
niem lub zabranianie wprowadzania ścieków 
do wody w przypadku wprowadzenia przez 
właściciela gruntu do wody ścieków nienależy-
cie oczyszczonych; 

17) zapewnienie warunków niezbędnych do ochro-
ny środowiska przez odpadami oraz dbanie  
o utrzymanie porządku i czystości; 

18) wydawanie opinii w sprawie wydobywania 
kopalin na potrzeby organu koncesyjnego; 

19) bieżące funkcjonowanie infrastruktury techni-
cznej gminy, koordynowanie działań w zakresie 
gospodarki energetycznej, cieplnej, gazowniczej 
oraz telekomunikacji; 

20) budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona 
dróg gminnych; 

21) wydawanie opinii w zakresie klasyfikacji dróg; 

22) dokonywanie okresowych przeglądów stanu 
technicznego dróg i budowli drogowych; 

23) prowadzenie ewidencji dróg publicznych; 

24) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa dro-
gowego drogi gminnej; 

25) sprawy związane z oznakowaniem ulic; 

26) nadzór nad projektami i realizacja zadań zwią-
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zanych z właściwą eksploatacją i rozbudową 
oświetlenia ulicznego w gminie; 

27) zgłaszanie i przygotowywanie inicjatyw w spra-
wie opracowywania studiów uwarunkowań  
i miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego gminy; 

28) przygotowywanie projektów uchwał w spra-
wie studiów uwarunkowań i miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego pro-
jektów ich zmian; 

29) podawanie do publicznej wiadomości o przy-
stąpieniu do sporządzania projektu planu miej-
scowego i studiów uwarunkowań; 

30) wykładanie projektów planu miejscowego i stu-
diów uwarunkowań do publicznego wglądu; 

31) uzgadnianie projektów studiów uwarunkowań 
projektów planu miejscowego z właściwymi 
organami; 

32) dokonywanie okresowej oceny skutków zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym, które wy-
nikają z realizacji studiów uwarunkowań projek-
tów planu miejscowego; 

33) udostępnianie projektów studiów uwarunko-
wań i miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego do publicznego wglądu; 

34) udzielanie wskazań lokalizacyjnych w odnie-
sieniu do inwestycji o znaczeniu lokalnym; 

35) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem 
warunków zabudowy i zagospodarowania te-
renu oraz lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego; 

36) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach za-
budowy i zagospodarowaniu terenu oraz lo-
kalizacji inwestycji celu publicznego; 

37) wydawanie wypisów z planu zagospodarowa-
nia przestrzennego; 

38) wydawanie postanowień w sprawie podziału 
nieruchomości; 

39) sporządzanie kosztorysów dla inwestycji pro-
wadzonych przez gminę we własnym zakresie, 
dokonywanie ich odbioru i nadzór nad przebie-
giem ich prac; 

40) dokonywanie ogólnej oceny technicznej zabu-
dowań należących do gminy lub przejmowa-
nych na mienie komunalne przez gminę; 

41) utrzymanie i zarządzanie cmentarzami komu-
nalnymi i zielenią miejską; 

42) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew; 

43) wymierzanie kar za samowolne usuwanie drzew 
i krzewów; 

44) ewidencjonowanie działalności gospodarczej; 

45) prowadzenie spraw związanych z handlem  
i usługami; 

46) realizacja zadań dotyczących transportu dro-
gowego; 

47) współpraca z PKS ze szczególnym uwzględ-
nieniem wniosków dowozowych; 

48) wydawanie pozwoleń na ustawianie reklam; 

49) wyznaczanie miejsc i ustalanie opłat za zaję-
cie terenu na organizację występów artystycz-
nych i handlu; 

50) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych; 

51) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras 
uznawanych za agresywne; 

52) prowadzenie spraw związanych z akcją wyła-
pywania psów; 

53) nadzór, organizacja i utrzymanie targowisk; 

54) nadzór nad utrzymanie placów zabaw; 

55) dokonywanie zakupów urządzeń komunalnych; 

56) współpraca ze spółkami, których założycielem 
jest gmina; 

57) prowadzenie spraw związanych z wydaniem 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacje przedsięwzięcia (Ś.U.Z.); 

58) prowadzenie rejestru decyzji o Ś.U.Z.; 

59) prowadzenie spraw związanych z unieszko-
dliwianiem azbestu; 

60) opracowywanie, przestrzeganie i aktualizowa-
nie Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 
oraz Programu Ochrony Środowiska; 

61) opracowywanie wniosków, prowadzenie oraz 
rozliczanie zadań inwestycyjnych i remonto-
wych współfinansowanych ze środków fun-
duszy krajowych; 

62) sporządzanie porozumień w sprawach prze-
znaczenia środków finansowych gminy na 
współfinansowanie zadań inwestycyjno - re-
montowych dla innych jednostek; 

63) nadzór nad utrzymaniem i eksploatacją sub-
stancji mieszkaniowej administrowanej przez 
Zakład Komunalny sp. z o.o.; 

64) realizacja zadań obronnych obejmujących prze-
de wszystkim przygotowanie w budownictwie, 
zagospodarowaniu przestrzennym, mieszkalnic-
twie, infrastrukturze komunalnej i gospodarce 
oraz przygotowanie gospodarki wodnej i śro-
dowiska w gminie na okres zewnętrznego za-
grożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie 
wojny. 

§ 22. Do zadań referatu Spraw Obywatelskich 
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należy w szczególności: 

1) prowadzenie ewidencji ludności pobytu sta-
łego i czasowego; 

2) załatwianie spraw związanych z nadawaniem 
numeru ewidencyjnego w ramach Powszech-
nego Elektronicznego Systemu Łączności (PE-
SEL); 

3) prowadzenie postępowań administracyjnych  
i wydawanie decyzji w sprawach zameldowa-
nia i wymeldowania z urzędu lub na wniosek; 

4) wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji lud-
ności i dowodów osobistych; 

5) udzielanie informacji adresowych o osobach 
zameldowanych na terenie miasta i gminy; 

6) sporządzanie informacji dotyczących ewiden-
cji dzieci; 

7) prowadzenie rejestru wyborców i sporządza-
nie spisu wyborców; 

8) wydawanie dokumentów stwierdzających toż-
samość; 

9) prowadzenie archiwum kopert dowodowych; 

10) przyjmowanie zawiadomień o odbyciu zgro-
madzeń oraz wydawanie decyzji zakazujących 
zgromadzeń; 

11) wydawanie decyzji w sprawie zbiórek pu-
blicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem; 

12) ustalanie wysokości świadczenia rekompensu-
jącego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwi-
czenia wojskowe; 

13) prowadzenie spraw dotyczących refundacji 
utraconego wynagrodzenia za pracę w związ-
ku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwi-
czenia wojskowe; 

14) wydawanie decyzji o uznaniu poborowych, 
którym doręczono karty powołania do odby-
cia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnie-
rzom odbywającym te służbę za posiadają-
cych na wyłącznym utrzymaniu członków ro-
dziny; 

15) wydawanie decyzji o pokrywaniu należności 
mieszkaniowych żołnierzom oraz poborowym 
odbywającym służbę zastępczą i odbywają-
cym zasadniczą służbę w obronie cywilnej; 

16) wydawanie decyzji o konieczności sprawowa-
nia przez poborowego i żołnierza bezpośred-
niej opieki nad członkiem rodziny; 

17) przygotowanie i przeprowadzenie rejestracji 
przedpoborowych; 

18) udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu po-
boru; 

19) prowadzenie spraw repatriacyjnych; 

20) prowadzenie spraw z zakresu ochrony prze-
ciwpożarowej na terenie gminy. 

§ 23. Do zadań referatu Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami należy w szczególności: 

1) prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży, od-
dania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, 
w zarząd, użyczenia, darowizny i dzierżawy 
mienia komunalnego na rzecz osób fizycz-
nych i prawnych; 

2) prowadzenie spraw dotyczących ustalania war-
tości nieruchomości, cen i opłat za ich korzy-
stanie; 

3) przygotowywanie propozycji określających za-
sady nabywania, zbywania i obciążenia nieru-
chomości gruntowych oraz ich wydzierżawia-
nia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata; 

4) prowadzenie spraw dotyczących wykonywa-
nia przez gminę prawa pierwokupu; 

5) organizowanie przetargów na sprzedaż, od-
danie w użytkowanie wieczyste i dzierżawę 
nieruchomości; 

6) prowadzenie spraw dotyczących nabywania 
nieruchomości niezbędnych dla realizacji za-
dań gminy; 

7) prowadzenie spraw dotyczących komunaliza-
cji; 

8) regulacja stanów prawnych nieruchomości; 

9) ustalanie rocznych opłat za użytkowanie wie-
czyste, użytkowanie i trwały zarząd; 

10) prowadzenie spraw dotyczących zamiany grun-
tów; 

11) podział i rozgraniczenie nieruchomości; 

12) zlecanie wykonania dokumentacji geodezyjnej  
i szacunkowej; 

13) orzekanie o wygaśnięciu prawa trwałego za-
rządu i użytkowania; 

14) prowadzenie spraw dotyczących rozwiązania 
umów użytkowania wieczystego przed upły-
wem ustalonego okresu; 

15) prowadzenie spraw związanych z wypłatą od-
szkodowań za przejmowane grunty na rzecz 
gminy; 

16) prowadzenie spraw związanych z księgami wie-
czystymi nieruchomości stanowiącymi mienie 
komunalne; 

17) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego; 

18) wydawanie decyzji o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego w prawo własności; 
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19) prowadzenie spraw dotyczących rolnictwa; 

20) wydzierżawianie gruntów wykorzystywanych 
rolniczo będących własnością gminy; 

21) prowadzenie teczek gospodarstw rolnych i ich 
aktualizacja; 

22) wydawanie zaświadczeń o prowadzeniu go-
spodarstwa rolnego; 

23) prowadzenie spraw w zakresie łowiectwa; 

24) prowadzenie spraw dotyczących zagospodaro-
wania lasów nie stanowiących własności pań-
stwowej; 

25) prowadzenie spraw dotyczących zwalczania za-
raźliwych chorób zwierzęcych i ochrona zwie-
rząt gospodarskich; 

26) prowadzenie spraw dotyczących ochrony ro-
ślin uprawnych i gruntów rolnych; 

27) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i ko-
nopi; 

28) realizacja zadań gminy wynikających z ustaw 
o Izbach Rolniczych ze szczególnym uwzględ-
nieniem sporządzania spisu uprawnionych do 
głosowania w wyborach; 

29) prowadzenie spraw dotyczących organizacji  
i przeprowadzania spisów rolnych i spisów 
zwierząt; 

30) realizacja zadań obronnych obejmujących prze-
de wszystkim przygotowanie rolnictwa oraz 
działu rozwój wsi i rynki rolne w gminie na 
okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeń-
stwa państwa i w czasie wojny. 

§ 24. Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy 
w szczególności: 

1) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgo-
nów; 

2) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w zwią-
zek małżeński i wydawanie zaświadczeń stwier-
dzających brak okoliczności wyłączających za-
warcie małżeństwa; 

3) wydawanie decyzji administracyjnych z zakre-
su rejestracji stanu cywilnego; 

4) załatwianie spraw konsularnych w zakresie 
dokumentów stanu cywilnego; 

5) prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego; 

6) prowadzenie ewidencji przechowywanych ksiąg 
i akt stanu cywilnego; 

7) przyjmowanie oświadczeń osób rozwiedzio-
nych o powrocie do poprzedniego nazwiska; 

8) przyjmowanie oświadczenia o uznaniu dziec-
ka i nadawaniu dziecku nazwiska męża i mat-
ki; 

9) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka; 

10) przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia 
dziecka; 

11) uroczyste nadawanie imion dzieciom; 

12) organizowanie uroczystości jubileuszowych; 

13) przekazywanie ksiąg stuletnich do archiwum 
państwowego; 

14) dokonywanie innych czynności wynikających 
z ustawy o aktach stanu cywilnego oraz ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego; 

15) wydawanie decyzji dotyczących zmiany imion 
i nazwisk. 

§ 25. Do zadań Pełnomocnika do spraw ochrony 
informacji niejawnych, obronnych i obrony cywil-
nej należy w szczególności: 

1) ochrona informacji niejawnych: 

a) zapewnienie ochrony informacji niejaw-
nych, w tym ich ochrony fizycznej, 

b) zapewnienie ochrony systemów i sieci te-
leinformatycznych, w których są wytwa-
rzane, przetwarzane, przechowywane lub 
przekazywane informacje niejawne, 

c) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz 
przestrzegania przepisów o ochronie tych in-
formacji, 

d) okresowa kontrola ewidencji, materiałów  
i obiegu dokumentów, 

e) opracowywanie planu ochrony informacji 
niejawnych w jednostce organizacyjnej i nad-
zorowanie jego realizacji, 

f) szkolenie pracowników w zakresie ochro-
ny informacji niejawnych; 

2) opracowywanie i aktualizowanie obowiązują-
cej dokumentacji z zakresu spraw obronnych, 
obrony cywilnej; 

3) prowadzenie rejestru i realizacja świadczeń 
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony na 
terenie gminy; 

4) prowadzenie kontroli jednostek podległych  
i podporządkowanych burmistrzowi w zakre-
sie realizacji zadań obronnych; 

5) planowanie i organizowanie szkoleń i ćwiczeń 
obronnych; 

6) nadzór nad zabezpieczeniem awaryjnych źró-
deł zasilania w energię elektryczną na potrze-
by obronne; 

7) koordynowanie wykonywania przez komórki 
organizacyjne urzędu zadań obronnych oraz 
nadzór nad ich realizacją; 
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8) przygotowanie i zapewnienie sprawnego funk-
cjonowania systemu wykrywania i alarmowa-
nia; 

9) organizacja, przygotowanie do działania for-
macji Obrony Cywilnej; 

10) organizacja zaciemnienia miasta i gminy oraz 
podległych zakładów pracy; 

11) przygotowanie budowli ochronnych i urzą-
dzeń specjalnych dla załogi urzędu i jedno-
stek podległych; 

12) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz 
ćwiczeń z formacjami OC; 

13) prowadzenie szkolenia dla ludności z zakresu 
obrony cywilnej; 

14) prowadzenie magazynu sprzętu OC; 

15) opracowanie, utworzenie i aktualizowanie 
„Gminnego Zespołu Reagowania”; 

16) utworzenie i aktualizowanie bazy danych „AR-
CUS”; 

17) organizowanie systemu ostrzegania i alarmo-
wania ludności; 

18) monitorowanie zagrożeń na terenie gminy; 

19) prowadzenie akcji ratunkowej w czasie wy-
stąpienia stanu klęski żywiołowej; 

20) współdziałanie z sąsiednimi Gminnymi Zespo-
łami Reagowania; 

21) prowadzenie treningów systemu powszech-
nego ostrzegania ludności o zagrożeniach; 

22) realizacja zadań obronnych w warunkach ze-
wnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa pań-
stwa i w czasie wojny, obejmujących przygo-
towania związane z: 

a) ochroną informacji niejawnych i obiegiem 
dokumentów oraz zabezpieczeniem sys-
temów i sieci teleinformatycznych na sta-
nowisku kierowania burmistrza, 

b) realizacją zadań z zestawu działu: sprawy 
wewnętrzne, powszechna mobilizacja, wy-
korzystanie ewidencji ludności na potrzeby 
administracji wojskowej i Sił Zbrojnych RP 
oraz z zestawu działu: ochrona dziedzictwa 
narodowego w gminie. 

§ 26. Do zadań Kancelarii Tajnej należy w szcze-
gólności: 

1) nadzór nad wprowadzeniem zaleceń Służb 
Ochrony Państwa dotyczących bezpieczeństwa 
teleinformatycznego; 

2) przygotowanie, wysyłanie i odbieranie prze-
syłek z poczty specjalnej; 

3) doręczanie korespondencji niejawnej adresa-

tom w obrębie miasta i gminy Strzelce Kra-
jeńskie; 

4) przekazywanie korespondencji niejawnej upo-
ważnionym pracownikom urzędu; 

5) nadzór nad opracowywaniem i przechowy-
waniem materiałów zastrzeżonych, poufnych, 
przez upoważnionych pracowników urzędu; 

6) oznaczanie i rejestrowanie dokumentów w kan-
celarii tajnej; 

7) ewidencjonowanie tajnych i poufnych zarzą-
dzeń burmistrza; 

8) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania  
z dokumentami zawierającymi informacje nie-
jawne, które zostały udostępnione pracowni-
kom urzędu; 

9) odpowiednie zabezpieczenie szaf pancernych 
i pomieszczeń kancelarii tajnej; 

10) współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony 
Informacji Niejawnych, w szczególności w za-
kresie szkolenia, kontroli i ochrony informacji 
niejawnych; 

11) archiwizacja dokumentów niejawnych w urzę-
dzie. 

§ 27. Do zadań Pełnomocnika do spraw reali-
zacji inwestycji należy w szczególności: 

1) określanie zakresu prac wynikających z do-
kumentacji technicznych, projektów budow-
lano - wykonawczych oraz prognoz inwesty-
cyjnych; 

2) udział w przygotowaniu zleceń i projektów 
umów dotyczących inwestycji; 

3) dokonywanie uzgodnień, w zakresie realizo-
wanych inwestycji, z inspektorami nadzoru  
i kierownikami budów; 

4) organizowanie spotkań pomiędzy inwestorem, 
a wykonawcą inwestycji gminnych oraz nadzór 
nad gromadzeniem w tym względzie odpo-
wiedniej dokumentacji; 

5) uczestniczenie w pracach komisji odbiorowych 
zrealizowanych inwestycji; 

6) nadzór nad przygotowaniem i kompletowa-
niem dokumentacji odbiorowych zrealizowa-
nych inwestycji; 

7) nadzór nad terminowym przygotowaniem 
sprawozdań dotyczących inwestycji; 

8) nadzór nad przygotowaniem dokumentów 
związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia 
na budowę inwestycji gminnych; 

9) przygotowanie dokumentów dotyczących zgło-
szenia rozpoczęcia i zakończenia robót budow-
lanych; 
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10) kontrola zgodności dokumentacji technicznej 
z zapisami umowy zawartej na jej wykonanie; 

11) sprawdzanie faktur wystawionych przez wy-
konawcę inwestycji; 

12) nadzór nad terminowym realizowaniem inwe-
stycji gminnych; 

13) koordynowanie pracy osób zatrudnionych  
w ramach robót publicznych i prac interwen-
cyjnych, a także skierowanych przez Sąd do 
odbycia kary; 

14) monitorowanie stanu mienia komunalnego 
będącego w administracji rad sołeckich. 

§ 28. Do zadań Samodzielnego stanowiska do 
spraw kontroli wewnętrznej należy w szczególno-
ści: 

1) opracowywanie rocznych planów kontroli; 

2) prowadzenie kontroli planowych i doraźnych 
w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gmi-
ny; 

3) przygotowywanie wniosków pokontrolnych  
w celu eliminacji uchybień i polepszenia efek-
tywności działania jednostek kontrolowanych; 

4) kontrola realizacji wniosków pokontrolnych 
przez jednostki kontrolowane; 

5) sporządzanie rocznych sprawozdań z prze-
prowadzonych kontroli; 

6) prowadzenie ewidencji kontroli zewnętrznych; 

7) prowadzenie bieżącej analizy wyników kon-
troli dokonywanych przez zewnętrzne organy 
kontrolne; 

8) kontrola stopnia wykonania wniosków pokon-
trolnych zewnętrznych organów kontrolnych 
oraz terminowości udzielania informacji o ich 
realizacji. 

§ 29. Do zadań Samodzielnego stanowiska pracy 
radcy prawnego należy w szczególności: 

1) opiniowanie projektów uchwał rady i zarzą-
dzeń burmistrza; 

2) opiniowanie wzorów pełnomocnictw lub upo-
ważnień udzielanych przez burmistrza; 

3) dbałość o zgodne z przepisami prawa działa-
nie urzędu; 

4) sporządzanie opinii prawnych w sprawach 
wnoszonych przez pracowników; 

5) opiniowanie umów i innych oświadczeń woli 
gminy, które mogą powodować powstanie 
zobowiązań pieniężnych; 

6) udzielanie porad prawnych dotyczących obo-
wiązującego prawa oraz informacji kierunkach 
w orzecznictwie na potrzeby pracowników urzę-

du; 

7) uczestniczenie w prowadzonych przez urząd 
rokowaniach, których celem jest nawiązanie, 
zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego; 

8) nadzór nad egzekucją należności; 

9) występowanie w charakterze pełnomocnika 
urzędu w postępowaniu sądowym, admini-
stracyjnym oraz przed innymi organami orze-
kającymi; 

10) sprawowanie zastępstwa procesowego; 

11) pomoc w redagowaniu pism, których treść 
może mieć wpływ na wynik ewentualnego 
procesu; 

12) udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyja-
śnień w zakresie stosowania prawa jednost-
kom organizacyjnym gminy. 

Rozdział 6 

Organizacja działalności kontrolnej 

§ 30.1. Celem kontroli wewnętrznej jest zapew-
nienie zgodności pomiędzy stanem pożądanym, 
prawidłowym, a stanem faktycznym w kontrolowa-
nym obszarze działalności. 

2. Kontrole przeprowadzane są w oparciu o kry-
teria: legalności, gospodarności, rzetelności, celo-
wości i terminowości. 

3. Kontrola wewnętrzna polega na: 

1) ustaleniu stanu istniejącego w zakresie kon-
trolowanej działalności i dokonaniu jego oce-
ny w oparciu o przyjęte kryteria; 

2) ustaleniu przyczyn i skutków ewentualnych 
nieprawidłowości oraz osób odpowiedzial-
nych za ich powstanie;  

3) określeniu sposobów usunięcia stwierdzonych 
nieprawidłowości i przeciwdziałania im w przy-
szłości. 

§ 31. 1. Czynności związane ze sprawowaniem 
kontroli wewnętrznej w urzędzie, w zakresie po-
wierzonych zadań, wykonują z urzędu burmistrz, 
zastępca burmistrza, sekretarz, skarbnik oraz kie-
rownicy referatów - w odniesieniu do podporząd-
kowanych im pracowników. 

2. Wewnętrzną kontrolę finansowo - księgową 
prowadzi skarbnik. 

3. Wszyscy pracownicy bez względu na zajmo-
wane stanowisko i rodzaj wykonywanej pracy zo-
bowiązani są do samokontroli polegającej na kon-
troli prawidłowości wykonywania własnej pracy,  
z uwzględnieniem postanowień przepisów we-
wnętrznych obowiązujących w urzędzie oraz obo-
wiązków wynikających z zakresu czynności. 

§ 32. 1. Działalność kontrolna, poza doraźnymi 
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potrzebami, wykonywana jest na podstawie rocz-
nego planu kontroli zatwierdzonego przez burmi-
strza. 

2. Nadzór nad działalnością kontrolną sprawu-
je burmistrz. 

§ 33. Szczegółowe zasady, sposób oraz tryb 
przeprowadzania kontroli wewnętrznej w urzędzie 
określa Regulamin kontroli wewnętrznej Urzędu 
Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich 

Rozdział 7 

Ogólne zasady podpisywania dokumentów 

§ 34. Postępowanie kancelaryjne w urzędzie 
określa instrukcja kancelaryjna ustalona przez Pre-
zesa Rady Ministrów dla organów gmin i związ-
ków międzygminnych. 

§ 35. Do podpisu burmistrza zastrzega się  
w szczególności: 

1) pisma, dokumenty i akty administracyjne na-
leżące do jego wyłącznej właściwości, w tym 
zarządzenia, obwieszczenia, decyzje admini-
stracyjne, postanowienia; 

2) dokumenty i pisma każdorazowo zastrzeżone 
przez burmistrza do jego podpisu; 

3) decyzje w sprawach osobowych pracowni-
ków urzędu oraz kierowników jednostek or-
ganizacyjnych gminy; 

4) protokoły kontroli zewnętrznych przeprowa-
dzanych w urzędzie przez uprawnione orga-
ny, odpowiedzi na zalecenia pokontrolne; 

5) odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych 
oraz wnioski i opinie komisji rady; 

6) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące 
działalności komórek organizacyjnych i pra-
cowników urzędu; 

7) korespondencję kierowaną do organów wła-
dzy, w szczególności: 

a) Prezydenta Rzeczpospolitej, Prezesa Rady 
Ministrów, Marszałka Sejmu, Marszałka 
Senatu oraz kierowników naczelnych i cen-
tralnych organów państwowych, 

b) Najwyższej Izby Kontroli oraz Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, z uwzględnieniem 
przepisów szczególnych, 

c) wojewodów, marszałków województw. 

§ 36. Zastępca, sekretarz oraz skarbnik podpi-
sują pisma, dokumenty oraz akty administracyjne: 

1) w zakresie powierzonych im zadań i kompe-
tencji; 

2) wynikające z udzielonego przez burmistrza 
upoważnienia lub pełnomocnictwa. 

§ 37. 1. Kierownicy referatów podpisują pisma, 
dokumenty oraz akty administracyjne: 

1) w sprawach należących do zakresu działania 
referatu, nie zastrzeżone dla osób wymienio-
nych w § 35 i § 36; 

2) wynikające z udzielonego przez burmistrza 
upoważnienia lub pełnomocnictwa,; 

3) dotyczące organizacji wewnętrznej referatu, 
urlopów wypoczynkowych pracowników refe-
ratu. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do pra-
cowników zatrudnionych na samodzielnych stano-
wiskach pracy. 

§ 38. Pozostali pracownicy podpisują doku-
menty w sprawach im powierzonych na podstawie 
upoważnienia udzielonego przez burmistrza. 

§ 39. Dokumenty przedstawione przełożonym 
do podpisu muszą być na ostatniej kopii, przezna-
czonej ad acta, podpisane imieniem i nazwiskiem 
przez pracownika prowadzącego sprawę. 

Rozdział 8 

Zasady postępowania przy opracowaniu projek-
tów aktów prawnych 

§ 40. 1. Komórki organizacyjne Urzędu oraz jed-
nostki organizacyjne gminy przygotowują projekty 
aktów prawnych, każdy w zakresie swojego działa-
nia. 

2. Projekty aktów prawnych powinny być uzgod-
nione z: 

1) radcą prawnym - pod względem formalno  
- prawnym; 

2) Referatem Finansowo-Budżetowym - jeżeli 
uchwała lub zarządzenie ma spowodować 
zmiany w budżecie lub inne skutki finansowe; 

3) innymi komórkami organizacyjnymi urzędu  
i jednostkami organizacyjnymi gminy - jeżeli 
zawierają w stosunku do nich nowe zadania 
lub nakładają określone obowiązki. 

3. Projekty uchwał rady wymagają uzasadnie-
nia. 

4. Uzasadnienie projektów uchwał przygoto-
wywanych przez komórki organizacyjne urzędu 
podpisuje burmistrz. 

5. Uzasadnienie projektów uchwał przygoto-
wywanych przez jednostki organizacyjne gminy 
podpisuje kierownik jednostki organizacyjnej. 

Rozdział 9 

Rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków 

§ 41. 1. Przedmiotem skargi może być w szcze-
gólności zaniedbanie lub nienależyte wykonywa-
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nie zadań przez pracowników urzędu, naruszenie 
praworządności lub słusznych interesów obywate-
li, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwie-
nie sprawy. 

2. Przedmiotem wniosku mogą w szczególno-
ści sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia 
praworządności, usprawnienia pracy i zapobiega-
nia nadużyciom, ochrony własności społecznej, 
lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 

§ 42. 1. W sprawach skarg i wniosków burmistrz 
przyjmuje mieszkańców w każdą środę w godzi-
nach od 1000 do 1600. 

2. Pozostali pracownicy urzędu przyjmują w spra-
wach skarg i wniosków codziennie w godzinach 
pracy urzędu. 

§ 43. 1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające 
do Urzędu, a także zgłoszone ustnie do protokołu 
są ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym 
przez Referat Ogólno - Organizacyjny. 

2. Jeżeli do referatu lub samodzielnego stano-
wiska pracy wpłynęła skarga lub wniosek, które 
nie zostały uprzednio wpisane do rejestru o któ-
rym mowa w ust. 1, pracownik przyjmujący skargę 
lub wniosek obowiązany jest niezwłocznie przed-
stawić ją Kierownikowi Referatu Ogólno - Organi-
zacyjnego celem zarejestrowania. 

§ 44. 1. Skargi i wnioski wpływające do urzędu 
rozpatrują: 

1) rada - w sprawach dotyczących burmistrza  
i kierowników jednostek organizacyjnych; 

2) burmistrz - w sprawach dotyczących działal-
ności komórek organizacyjnych i pracowni-
ków urzędu. 

2. Skargi i wnioski, których rozpatrzenie nie na-
leży do kompetencji burmistrza ani rady, Referat 
Ogólno - Organizacyjny po zarejestrowaniu prze-
syła do rozpatrzenia właściwemu organowi lub 
instytucji. 

§ 45. 1. Skargi i wnioski dotyczące działalności 
komórek organizacyjnych bądź pracowników urzę-
du, po zarejestrowaniu przekazywane są do zała-
twienia zgodnie z dyspozycją burmistrza. 

2. W przypadku, gdy skarga lub wniosek doty-
czą działania różnych komórek organizacyjnych 

urzędu, burmistrz wyznacza pracownika wiodące-
go, który po uzyskaniu wyjaśnień z poszczegól-
nych komórek organizacyjnych przygotowuje pro-
jekt odpowiedzi. 

3. Pracownik, który otrzymał skargę lub wnio-
sek do załatwienia obowiązany jest do przekazania 
do Referatu Ogólno – Organizacyjnego kopii udzie-
lonych  w danej sprawie odpowiedzi. 

4. Pracownicy urzędu, którym przekazano skargi  
i wnioski w celu ich zbadania ponoszą służbową 
odpowiedzialność za dokonanie ustaleń niezgod-
nych z obiektywnym stanem spraw w nich poru-
szanych. 

§ 46. Nadzór bieżący nad rozpatrywaniem skarg  
i wniosków sprawuje sekretarz i odpowiednio kie-
rownicy referatów merytorycznych odnośnie spraw 
kierowanych do tych referatów. 

§ 47. Referat Ogólno – Organizacyjny dokonuje 
rocznej oceny sposobu załatwienia skarg i wnio-
sków i przedstawia ją Burmistrzowi. 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

§ 48. Zatrudnianie pracowników w urzędzie od-
bywa się zgodnie z zasadami określonymi w regu-
laminie naboru na wolne stanowiska pracy w Urzę-
dzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich. 

§ 49. Obowiązki pracodawcy i pracownika, wy-
nikające ze stosunku pracy określa kodeks pracy 
oraz Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Strzel-
cach Krajeńskich. 

§ 50. Zmiany w regulaminie mogą być doko-
nywane w trybie przewidzianym do jego nadania. 

§ 51. Traci moc zarządzenie Nr 0151-9/2004  Bur-
mistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 7 kwietnia 2004r. 
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia  
27 kwietnia 2004r. Nr 26, poz. 466). 

§ 52. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Burmistrz 
Tadeusz Feder 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 0152-7/2007 

Burmistrza Strzelec Krajeńskich 
z dnia 28 lutego 2007r.  
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 0151-7/2007 

Burmistrza Strzelec Krajeńskich 
z dnia 28 lutego 2007r. 

 
Lp. Wykaz stanowisk pracy w urzędzie Liczba etatów 
1 2 3 
I  2 
1 Burmistrz 1 
2 Zastępca Burmistrza 1 
II Referat Ogólno - Organizacyjny 17 
1 Sekretarz – Kierownik Referatu 1 
2 Stanowisko pracy do spraw kadr 1 
3 Stanowisko pracy do spraw obsługi sekretariatu 1 
4 Stanowisko pracy do spraw promocji i współpracy z zagranicą 1 
5 Stanowisko pracy do spraw ogólno – organizacyjnych 1 
6 Stanowisko pracy do spraw ogólno - gospodarczych  1 
7 Stanowisko pracy do spraw zdrowia i patologii społecznej 1 
8 Stanowisko pracy do spraw obsługi rady 1 
9 Stanowisko pracy do spraw samorządu mieszkańców jednostek po-

mocniczych 
1 

10 Stanowisko pracy do spraw zamówień  publicznych 1 
11 Stanowisko pacy do spraw obsługi TCWGiT 2 
12 Pracownicy obsługi: kierowca, 2 sprzątaczki, konserwator, goniec 5 
III Referat Finansowo - Budżetowy 10 
1 Skarbnik – Kierownik Referatu 1 
2 Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej 3 
3 Stanowisko pracy do spraw podatku rolnego na terenie wiejskim 1 
4 Pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób prawnych, środ-

ków transportowych, podatku rolnego 
1 

5 Stanowisko pracy do spraw podatku od nieruchomości od osób fizycz-
nych, wieczystego użytkowania i opłaty skarbowej  

1 

6 Stanowisko pracy do spraw windykacji zobowiązań podatkowych 1 
7 Stanowisko pracy do spraw podatku VAT i podatku dochodowego od 

osób fizycznych 
1 

8 Stanowisko pracy do spraw obsługi kasy  1 
IV Referat Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego 11,16 
1 Kierownik Referatu 1 
2 Stanowisko pracy do spraw gospodarki mieszkaniowej 1 
3 Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej 1 
4 Stanowisko pracy do spraw drogownictwa i ochrony środowiska 1 
5 Stanowisko pracy do spraw budownictwa 3,16 
6 Stanowisko pracy do spraw ewidencji działalności gospodarczej 1 
7 Stanowisko pracy do spraw dodatków mieszkaniowych 1 
8 Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska  1 
9 Stanowisko pracy do spraw przygotowania inwestycji i remontów 1 
V Referat Spraw Obywatelskich 3 
1 Kierownik Referatu 1 
2 Stanowisko pracy do spraw ewidencji ruchu ludności 1 
3 Stanowisko pracy do spraw dowodów osobistych 1 
VI Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 5 
1 Kierownik referatu 1 
2 Stanowisko pracy do spraw obrotu nieruchomościami 3 
3 Stanowisko pracy do spraw rolnictwa i leśnictwa 1 
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1 2 3 
VII Urząd Stanu Cywilnego 1 
VIII Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Obronnych  

i Obrony Cywilnej 
1 

IX Pełnomocnik do spraw Realizacji Inwestycji  
X Samodzielne stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej 1 
XI Kancelaria Tajna  
XII Samodzielne stanowisko pracy Rady Prawnego 1 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR IV/44/07 
RADY GMINY ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 8 lutego 2007r. 

 
w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa  

handlowego 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady wno-
szenia, nabywania, cofania i zbywania udziałów  
i akcji w spółkach prawa handlowego tj. spółce  
z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce ak-
cyjnej, przez Gminę Zielona Góra. 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Zielona Góra,  
z zastrzeżeniem § 8, do wnoszenia do spółki, w za-
mian za obejmowane udziały lub akcje:  

1) wkładów pieniężnych w wysokości kwot prze-
widzianych na ten cel w budżecie gminy na da-
ny rok budżetowy; 

2) wkładów niepieniężnych (aportów), w tym  
w szczególności: prawa rzeczowe obejmujące 
prawo własności nieruchomości lub ich czę-
ści, własność rzeczy ruchomych, udział we 
współwłasnościach w częściach ułamkowych, 
użytkowanie wieczyste, prawa obligacyjne bądź 
inne zbywalne prawa majątkowe, których wnie-
sienie nie uniemożliwi realizacji zadań wła-
snych Gminy Zielona Góra. 

§ 3. Wniesienie wkładu niepieniężnego, o któ-
rym mowa w § 2 pkt 2, w celu pokrycia udziałów 
lub akcji w spółkach musi być poprzedzone wyce-
ną dokonaną przez biegłego rzeczoznawcę posia-
dającego wymagane uprawnienia do wyceny ma-
jątku. 

§ 4. Gmina Zielona Góra może obejmować i na-
bywać udziały lub akcje w spółkach już istniejących, 
do których przystępuje lub w spółkach tworzonych 
przez Gminę. 

§ 5. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Zielona Góra, 
z zastrzeżeniem § 8, do cofania i zbywania udziałów  
i akcji w spółkach będących własnością Gminy Zie-
lona Góra. 

2. Cofanie udziałów w spółkach z udziałem Gmi-
ny Zielona Góra następuje poprzez ich umorzenie 
zgodnie z przepisami kodeksu spółek prawa han-
dlowego. 

3. Zbycie udziałów i akcji może nastąpić w trybie: 

1) oferty ogłoszonej publicznie; 

2) przetargu publicznego; 

3) rokowań na podstawie publicznego zaprosze-
nia do rokowań. 

4. Tryb, o którym mowa w ust. 3, znajduje za-
stosowanie o ile nie stoi w sprzeczności z przepi-
sami ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks 
spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. 
zm.) oraz umowy lub statutu spółki. 

§ 6. Przed zaoferowaniem do zbycia całości lub 
części udziałów lub akcji w spółkach dokonuje się 
analizy mającej na celu ustalenie sytuacji prawnej 
i ekonomicznej majątku spółki oraz stanu i per-
spektyw jej rozwoju 

§ 7. O wnoszeniu wkładów, cofaniu, nabywa-
niu i zbywaniu udziałów i akcji decyduje, z zastrze-
żeniem § 8, Wójt Gminy Zielona Góra w formie 
zarządzenia. 

§ 8. Przed wniesieniem wkładów, a także przed 
nabywaniem, cofaniem lub zbywaniem udziałów 
lub akcji Wójt Gminy Zielona Góra występuje do 
Rady Gminy o wyrażenie opinii w tej sprawie  
w formie uchwały. 
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zielona Góra. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na 

tablicy informacyjnej Urzędu Gminy. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Walczak 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR IV/45/07 
RADY GMINY ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 8 lutego 2007r. 

 
w sprawie zwolnienia z opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu oraz zmianę wpisu w ewidencji  

działalności gospodarczej 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7a 
ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. – Prawo 
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się w 50% z opłaty za: 

1) zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji 
działalności gospodarczej;  

2) zgłoszenie dotyczące zmiany wpisu w ewiden-
cji działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem  
§ 2.  

§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty za zgłoszenie o doko-
nanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej: 

1) osoby posiadające status bezrobotnego, po udo-
kumentowaniu tego faktu zaświadczeniem, wy-
danym na dzień zgłoszenia przez Powiatowy 

Urząd Pracy; 

2) absolwentów szkół zawodowych, średnich  
i wyższych z tym, że zwolnienie to obowiązuje 
w ciągu jednego roku od ukończenia szkoły. 

2. Zwalnia się z opłaty za zgłoszenie dotyczące 
zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodar-
czej spowodowanej wprowadzeniem administra-
cyjnych zmian w nazewnictwie ulic bądź numeracji 
budynków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zielona Góra.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Walczak 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR IV/48/07 
RADY GMINY ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 8 lutego 2007r. 

 
w sprawie nadania nazwy ulicy w Przylepie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Na terenie wsi Przylep nadaje się nazwę 
ulicy Pilotów dla drogi oznaczonej numerem ewi-
dencyjnym 276.  

2. Szczegółowe położenie ulicy określa załącz-

nik Nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Zielona Góra.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Walczak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr IV/48/07 

Rady Gminy Zielona Góra 
z dnia 8 lutego 2007r. 
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UCHWAŁA NR IV/49/07 
RADY GMINY ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 8 lutego 2007r. 

 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania  

i wypacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
 

Na podstawie art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczy-
ciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłaca-
nia nauczycielom, zatrudnionym w jednostkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Zielona Góra, nauczycielskiego dodat-
ku mieszkaniowego.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 
bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole  
i szkołę, dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Zielona Góra; 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-
nostki, o której mowa w pkt 1. 

§ 3. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
sługuje nauczycielom posiadającym wymagane kwa-
lifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  
w danej szkole. 

§ 4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
sługuje nauczycielom zatrudnionym w wymiarze 
nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin niezależnie od tytułu prawne-
go do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalne-
go. 

§ 5. 1. Nauczycielom, o których mowa w § 3 i § 4 
przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uza-
leżniony od liczby członków rodziny, wypłacany co 
miesiąc w wysokości: 

a) 10zł przy jednej osobie w rodzinie, 

b) 20zł przy dwóch osobach w rodzinie, 

c) 30zł przy trzech osobach w rodzinie,  

d) 40zł przy czterech osobach w rodzinie, 

e) 50zł przy pięciu i więcej osobach w rodzinie. 

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnio-
nego do dodatku zalicza się wspólnie z nim za-
mieszkujących: współmałżonka oraz dzieci uczące 
się do ukończenia przez nich 26 roku życia. 

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodzi-
ny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymu-
jący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powia-
domić dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymu-
jący dodatek – Wójta Gminy. W przypadku niepo-
wiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, 
nienależnie pobrane przez nauczyciela świadcze-
nie podlega zwrotowi. 

§ 6. 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, 
będącemu także nauczycielem przysługuje jeden 
dodatek w wysokości określonej w § 5 ust. 1. Mał-
żonkowie wspólnie wskazują pracodawcę, który 
będzie im wypłacał dodatek. 

2. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko-
łach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany 
przez wskazanego przez niego pracodawcę. 

§ 7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczy-
ciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa 
w § 6 ust. 1, na ich wspólny wniosek. 

§ 8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
złożono wniosek o jego przyznanie. 

§ 9. Dodatek przysługuje w okresie wykony-
wania pracy, a także w okresach: 

1) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
go; 

2) odbywaniu służby wojskowej, przeszkolenia 
wojskowego; 

3) korzystania z urlopu macierzyńskiego; 

4) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia. 

§ 10. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrek-
tor szkoły, a dyrektorowi szkoły Wójt Gminy. 

§ 11. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy wy-
płaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Zielona Góra. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Walczak
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UCHWAŁA NR IV/50/07 
RADY GMINY ZIELONA GÓRA 

 
z dnia 8 lutego 2007r. 

 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektó-
rych innych składników wynagrodzenia 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust. 2  
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.  
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz w związku z prze-
pisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

1. Postanowienia ogólne 

§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycie-
lom, zatrudnionym w jednostkach oświatowych, dla 
których organem prowadzącym jest Gmina Zielona 
Góra, dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych in-
nych składników wynagrodzenia.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 
bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole  
i szkołę, dla której organem prowadzącym jest 
Gmina Zielona Góra; 

2) dyrektorze lub wicedyrektorze – należy przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-
nostki, 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; 

4) klasie – należy przez to rozumieć także oddział 
lub grupę; 

5) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka; 

6) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
– należy przez to rozumieć tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar godzin określony w art. 42 
ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 
Nauczyciela lub na podstawie art. 42 ust. 7 tej 
ustawy. 

 

2. Dodatek za wysługę lat 

§ 3. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalen-
darzowego następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do 
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa 
nastąpiło w ciągu miesiąca; 

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do do-
datku lub wyższej jego stawki nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczy-
cielowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie 
chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej, a także 
za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności 
do pracy wskutek choroby oraz konieczności osobi-
stego sprawowania opieki nad dzieckiem lub cho-
rym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymu-
je wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia spo-
łecznego. Dodatek za wysługę lat przysługuje rów-
nież w okresie urlopu dla poratowania zdrowia. 

§ 4. 1. Ustalenia stażu pracy dokonuje dyrektor 
szkoły zatrudniającej nauczyciela, a dla dyrektora 
szkoły Wójt Gminy. 

2. Decyzję o przysługującym dodatku za wy-
sługę lat przekazuje się nauczycielowi w formie 
pisemnej. 

§ 5. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry 
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

3. Dodatek motywacyjny 

§ 6. 1. Wysokość środków finansowych prze-
znaczonych na dodatki motywacyjne dla nauczy-
cieli i dyrektorów ustala się w wysokości co naj-
mniej 5% kwoty planowanej na wynagrodzenia 
zasadnicze tych nauczycieli i 20% kwoty planowa-
nej na wynagrodzenia tych dyrektorów.  

2. Środki, o których mowa w ust. 1 stanowią 
jeden fundusz, który pomniejszony o środki prze-
znaczone na przyznany, zgodnie z ust. 3 i 4, dyrek-
torowi przez Wójta Gminy dodatek motywacyjny, 
pozostaje w dyspozycji dyrektora szkoły. 
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3. Dodatki motywacyjne przyznawane są na 
okres 6 miesięcy, od 1 września do końca lutego  
i od 1 marca do końca sierpnia. 

4. Dodatek motywacyjny może być przyznany 
w zależności od wyników pracy nauczyciela za po-
przedni 6 - cio miesięczny okres w wysokości od  
4 do 20% wynagrodzenia zasadniczego należnego 
nauczycielowi. 

§ 7. Dodatki motywacyjne otrzymują nauczy-
ciele za wyróżnianie się: 

1) w realizacji zadań dydaktycznych, wychowaw-
czych lub opiekuńczych, w szczególności: 

a) w zakresie pracy dydaktycznej, polegające 
na: 

- uzyskiwaniu przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pra-
cy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydak-
tyczno - wychowawczych potwierdzanych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami i szerokim udziałem w konkur-
sach, zawodach, olimpiadach itp., 

- udzielaniu pomocy uczniom mającym 
problemy w nauce, 

b) w zakresie pracy wychowawczej, polega-
jące na: 

- integracji klasy, podnoszeniu aktywności 
społecznej uczniów, 

- umiejętnym rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych uczniów we współpra-
cy z rodzicami, 

- udziale uczniów w zajęciach pozalekcyj-
nych, 

- przygotowaniu i realizowaniu znaczących 
w procesie wychowawczym imprez szkol-
nych, 

- wspieraniu rozwoju ucznia, rozbudzaniu 
w uczniach patriotyzmu i świadomości 
własnej tożsamości, 

- pracy nad pozytywnym wizerunkiem szko-
ły w środowisku lokalnym, 

- zaangażowaniu rodziców do współpracy 
ze szkołą oraz włączenie ich w życie szko-
ły, 

c) w zakresie pracy opiekuńczej, polegające 
na: 

- pełnym rozpoznaniu środowiska wycho-
wawczego uczniów, 

- aktywnym i efektywnym działaniu na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opie-
ki, w tym zapewnieniu pomocy uczniom 

będącym w trudnej sytuacji materialnej 
i życiowej, 

- prowadzeniu działalności mającej na celu 
zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, 
alkoholizmu, palenia tytoniu i chuligań-
stwa, 

- nawiązywaniu współpracy z placówkami 
kulturalnymi, naukowymi, zakładami pra-
cy w celu organizacji imprez dla dzieci  
i młodzieży; 

2) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych i jakości świadczonej pracy w szczegól-
ności: 

a) doskonalenie własnego warsztatu pracy, 

b) aktywną pomoc w adaptacji zawodowej 
młodych nauczycieli, 

c) przejawianie różnych form aktywności w ra-
mach wewnątrzszkolnego doskonalenia za-
wodowego nauczycieli, 

d) autoryzowanie i wprowadzanie programów 
autorskich i innowacyjnych, 

e) efektywne działanie na rzecz wewnątrz-
szkolnego doskonalenia nauczycieli, 

f) uzyskanie wyróżniającej oceny pracy, 

g) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

h) rzetelne opiekowanie się samorządem ucz-
niowskim lub organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

i) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły, 

j) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, w tym pedagogicznej, 

k) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleceń służbowych i powierzonych obo-
wiązków; 

3) w realizowaniu w szkole zadań edukacyjnych, 
wynikających z przyjętych przez organ pro-
wadzący priorytetów w realizowanej lokalnej 
polityce oświatowej. 

§ 8. Dyrektorzy szkół otrzymują dodatki moty-
wacyjne za znaczące efekty pracy w zakresie: 

1) zarządzania strategicznego szkołą, tworzenia  
i modyfikowania programu rozwoju szkoły przy 
współpracy z organami szkoły, nauczycielami, 
uczniami i rodzicami; 

2) podnoszenia jakości pracy szkoły, przez spraw-
ną organizację wewnętrznego systemu mierze-
nia jakości; 
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3) promocji szkoły, kształtowania pozytywnego 
wizerunku szkoły w środowisku; 

4) pozyskiwania sojuszników, sponsorów wspie-
rających działalność szkoły; 

5) podnoszenia kwalifikacji kadry, tworzenia rów-
nych szans rozwoju zawodowego nauczycieli, 
zgodnie z potrzebami szkoły; 

6) dbania o bazę szkolną, remonty, inwestycje; 

7) właściwego wykonywania zadań oraz realiza-
cji funkcji kierownika zakładu pracy; 

8) wzorowej organizacji pracy szkoły; 

9) organizacji procesu kształcenia w szkole, za-
pewniającego każdemu uczniowi szansę roz-
woju zainteresowań i szczególnych uzdolnień 
uczniów; 

10) tworzenia szczególnych form pracy z ucznia-
mi o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
oraz udzielania pomocy uczniom mającym 
trudności w nauce; 

11) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wyni-
ków nauczania i wychowania oraz licznego 
udziału uczniów w konkursach, turniejach  
i olimpiadach; 

12) realizacji programu wychowawczego i progra-
mu profilaktyki, zmierzających do respektowa-
nia przez uczniów uniwersalnych wartości oraz 
przeciwdziałania powstawaniu patologii i uza-
leżnień; 

13) pozyskiwania środków pomocowych Unii Eu-
ropejskiej; 

14) realizowania programów skierowanych do dzie-
ci i młodzieży, a finansowanych lub dofinan-
sowywanych ze środków zewnętrznych: Unii 
Europejskiej, fundacji, stowarzyszeń; 

15) realizowania w szkole zadań edukacyjnych, 
wynikających z przyjętych przez organ pro-
wadzący priorytetów w realizowanej lokalnej 
polityce oświatowej. 

§ 9. 1. Nauczycielowi dodatek motywacyjny przy-
znaje dyrektor.  

2. Dyrektorowi dodatek motywacyjny przyzna-
je Wójt Gminy.  

§ 10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry 
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

4. Dodatek funkcyjny 

§ 11. Nauczycielom, którym powierzono w szko-
łach stanowiska kierownicze przysługuje dodatek 
funkcyjny w wysokości określonej w § 19 regulami-
nu.  

§ 12. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dy-
rektora ustala Wójt Gminy, a dla nauczyciela zaj-

mującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor 
szkoły, w granicach stawek określonych w tabeli,  
o której mowa w § 19 uwzględniając: wielkość 
placówki, jej strukturę organizacyjną, liczbę sta-
nowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy, zło-
żoność zadań wynikających z zajmowanego sta-
nowiska oraz warunki demograficzne i geograficz-
ne w jakich szkoła funkcjonuje. 

§ 13. Dodatek funkcyjny przysługuje również 
nauczycielowi z tytułu wykonywania zadań: 

1) opiekuna stażu w wysokości 30zł od jednego 
stażysty będącego pod opieką nauczyciela; 

2) wychowawstwa klasy w wysokości: 

- 90zł miesięcznie w przedszkolach i w od-
działach szkolnych liczących do 24 uczniów, 

- 100zł miesięcznie w oddziałach szkolnych 
liczących 25 i więcej uczniów. 

§ 14. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub wię-
cej dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługują 
wszystkie dodatki. 

§ 15. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego na-
stępującego po miesiącu, w którym nastąpiło po-
wierzenie zadań określonych w § 13 lub stanowiska 
kierowniczego, a jeżeli powierzenie nastąpiło od 
pierwszego dnia miesiąca – od tego miesiąca. 

§ 16. Nauczyciel, któremu powierzono stano-
wisko uprawniające do otrzymania dodatku funk-
cyjnego na czas określony, traci prawo do dodatku 
funkcyjnego z upływem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego zaprzestania wykonywania zadań 
związanych z dodatkiem funkcyjnym – z końcem 
miesiąca, w którym to nastąpiło, a jeśli nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

§ 17. Wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielo-
wi wyznaczonemu do zastępowania dyrektora 
szkoły przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
ustalonej dla dyrektora szkoły od pierwszego dnia 
miesiąca kalendarzowego następującego po dwóch 
miesiącach pełnienia zastępstwa za nieobecnego 
dyrektora. 

§ 18. Dodatki funkcyjne, o których mowa w § 11  
i 13 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 pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym nauczyciel zaprzestał z innych powodów peł-
nienia obowiązków, do których są przypisane te 
dodatki, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków 
nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia. 

§ 19. Ustala się tabelę stawek dodatków funkcyj-
nych dla nauczycieli, którym powierzono w szkołach 
stanowiska kierownicze: 
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Miesięcznie w złotych 
Lp. Stanowisko 

od do 

1 

Dyrektorzy szkół: 
- do 8 oddziałów 
- od 9 do 14 oddziałów 
- 15 i więcej oddziałów 

 
400 
700 
1.000 

 
700 
1.000 
1.300 

2 

Wicedyrektorzy szkół: 
- do 8 oddziałów 
- od 9 do 14 oddziałów 
- 15 i więcej oddziałów 

 
200 
300 
400 

 
400 
500 
600 

 

§ 20. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry  
w terminie wypłaty wynagrodzenia. 

5. Dodatek za warunki pracy 

§ 21. Nauczycielowi przysługuje dodatek za trud-
ne warunki pracy. 

§ 22. 1. Wysokość dodatku, o którym mowa  
w § 21, za każdą przepracowaną godzinę ponad-
wymiarową oblicza się według stawki godzinowej 
wynikającej z osobistego zaszeregowania zwięk-
szonej o: 

1) 10% za prowadzenie zajęć rewalidacyjnych oraz 
innych zajęć z dzieckiem posiadającym orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
opinię o włączeniu dziecka do zespołu korek-
cyjno - kompensacyjnego; 

2) 10% za prowadzenie zajęć z dzieckiem posia-
dającym orzeczenie o potrzebie nauczania in-
dywidualnego w miejscowości będącej sie-
dzibą szkoły; 

3) 20% za prowadzenie zajęć z dzieckiem posia-
dającym orzeczenie o potrzebie nauczania in-
dywidualnego w innej miejscowości, niż znaj-
duje się siedziba szkoły.  

2. W przypadku, gdy nauczyciel w ramach ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
realizuje tylko zajęcia, o których mowa w ust. 1 
wysokość dodatku, o którym mowa w § 21 wynosi: 

1) 10% wynagrodzenia zasadniczego za prowa-
dzenie zajęć określonych w ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) 20% wynagrodzenia zasadniczego za prowa-
dzenie zajęć określonych w ust. 1 pkt 3.  

3. W przypadku, gdy zajęcia, o których mowa  
w ust. 1 nie stanowią całego tygodniowego obo-
wiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych wysokość dodat-
ku, o którym mowa w § 21 ustala się proporcjo-
nalnie do ilości godzin zajęć, określonych w ust. 1 
w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych, stosując stawki określone w ust. 2. 

§ 23. Dodatek za warunki pracy przysługuje  

w okresie wykonywania pracy, z którą dodatek jest 
związany. 

§ 24. Dodatek za warunki pracy wypłaca się  
z dołu w terminie wypłaty wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. 

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw 

§ 25. 1. Wynagrodzenie za jedną godziną ponad-
wymiarową nauczyciela ustala się, dzieląc przezna-
czoną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasad-
niczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeże-
li praca w tej godzinie została zrealizowana w wa-
runkach uprawniających do dodatku) przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowe-
go wymiaru godzin, ustalonego dla określonego 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych.  

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1, 
uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy 
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peł-
nych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 go-
dziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się 
za godzinę.  

3. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli 
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wy-
miarze godzin za faktycznie zrealizowane godziny 
zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad 
ustalonych w ust. 1. 

§ 26. Wynagrodzenie za godziny, o których mo-
wa w § 25, przysługuje za godziny zrealizowane. 

§ 27. Wynagrodzenie za godziny ponadwymia-
rowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się  
z dołu po ich faktycznym przepracowaniu do 10 dnia 
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. 

7. Nagrody i inne świadczenia wynikające ze sto-
sunku pracy 

§ 28. 1. Środki na nagrody w ramach specjal-
nego funduszu nagród dla nauczycieli w wysoko-
ści 1,3% planowanych środków na wynagrodzenia 
osobowe przeznacza się: 
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1) 70% tego funduszu na nagrody dyrektora; 

2) 30% tego funduszu na nagrody organu pro-
wadzącego.  

2. Organ prowadzący może dokonać zwiększe-
nia funduszu nagród z przeznaczeniem na nagro-
dy, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

§ 29. Wysokość nagrody przyznanej z funduszu, 
o którym mowa w § 28 nie może przekroczyć śred-
niego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mia-
nowanego. 

§ 30. Nagroda może być przyznana nauczycie-
lowi za szczególne osiągnięcia: 

1) w zakresie pracy dydaktycznej polegające na: 

a) uzyskiwaniu przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycz-
no - wychowawczych potwierdzanych wy-
nikami klasyfikacji lub promocji, efektami 
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesa-
mi i szerokim udziałem w konkursach, za-
wodach, olimpiadach itp., 

b) udzielaniu pomocy uczniom mającym pro-
blemy w nauce; 

2) w zakresie pracy wychowawczej polegające 
na: 

a) integracji klasy, aktywności społecznej ucz-
niów, 

b) udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych, 

c) przygotowaniu i realizowaniu znaczących 
w procesie wychowawczym imprez szkol-
nych; 

3) w zakresie pracy opiekuńczej polegające na: 

a) zapewnieniu pomocy i opieki uczniom bę-
dącym w trudnej sytuacji materialnej i ży-
ciowej, 

b) prowadzeniu działalności mającej na celu 
zwalczanie wśród młodzieży narkomanii, al-
koholizmu, palenia tytoniu i chuligaństwa, 

c) nawiązywaniu współpracy z placówkami 
kulturalnymi, naukowymi, zakładami pracy 
w celu organizacji imprez dla dzieci i mło-
dzieży; 

4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych i jakości świadczonej pracy, w tym: 

a) doskonalenie własnego warsztatu pracy, 

b) aktywną pomoc w adaptacji zawodowej 
młodych nauczycieli, 

c) przejawianie różnych form aktywności w ra-
mach wewnątrzszkolnego doskonalenia za-
wodowego nauczycieli, 

d) autoryzowanie i wprowadzanie programów 
autorskich i innowacyjnych, 

e) efektywne sprawowanie funkcji lidera We-
wnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli, 

f) uzyskanie wyróżniającej oceny pracy, 

g) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzeń szkolnych, 

h) rzetelne opiekowanie się samorządem ucz-
niowskim lub organizacjami uczniowskimi 
działającymi na terenie szkoły, 

i) aktywną pracę na rzecz współpracy szkoły 
z placówkami oświatowymi z innych kra-
jów, 

j) aktywny udział w realizowaniu innych za-
dań statutowych szkoły. 

§ 31. Dyrektorzy szkół otrzymują nagrody za 
znaczące efekty w zakresie: 

a) osiągania przez szkołę bardzo dobrych wy-
ników nauczania i wychowania oraz licznego 
udziału uczniów w konkursach, olimpiadach 
i zawodach międzyszkolnych, regionalnych, 
krajowych, 

b) wzorowej organizacji pracy szkoły, 

c) inicjowania różnorodnych działań rady pe-
dagogicznej, służących podnoszeniu jakości 
pracy jednostki,  

d) organizowania pomocy nauczycielom roz-
poczynającym pracę w okresie odbywania 
stażu zawodowego we właściwej adaptacji 
zawodowej, 

e) dbania o bazę szkolną, remonty, inwestycje, 

f) współpracy ze środowiskiem szkoły w celu 
pozyskania sponsorów świadczących usługi 
materialne na rzecz placówki, którą kieruje, 

g) właściwego wykonania zadań i realizacji 
funkcji kierownika zakładu pracy, 

h) podejmowania wspólnych przedsięwzięć z in-
stytucjami i organizacjami lokalnego środo-
wiska, 

i) pozyskiwania środków pomocowych Unii 
Europejskiej, 

j) realizowania programów skierowanych do 
dzieci i młodzieży, a finansowanych lub do-
finansowywanych ze środków zewnętrz-
nych: Unii Europejskiej, fundacji, stowarzy-
szeń.  

§ 32. Nagroda może być przyznana nauczycie-
lowi, który przepracował co najmniej 1 rok w danej 
szkole. 
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§ 33. 1. Nagrodę dyrektora przyznaje nauczy-
cielowi dyrektor szkoły: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na umotywowany pisemny wniosek: 

a) rady szkoły, 

b) rady rodziców, 

c) organu prowadzącego szkołę, 

d) związku zawodowego, działającego na te-
renie szkoły.  

2. Dyrektor informuje radę pedagogiczną o na-
uczycielach nagrodzonych.  

3. Nagrodę organu prowadzącego przyznaje dy-
rektorowi lub nauczycielowi Wójt Gminy: 

1) z własnej inicjatywy; 

2) na umotywowany pisemny wniosek: 

a) dyrektora szkoły, zaopiniowany przez radę 
pedagogiczną, 

b) związku zawodowego, działającego na te-
renie szkoły. 

§ 34. Wnioski o przyznanie nagrody składa się 
w terminie do 15 września każdego roku. W przy-
padku nagród na zakończenie roku szkolnego – do 
15 maja. 

§ 35. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 
dla nauczycieli przyznawane są z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej lub zakończenia roku szkolnego. 

§ 36. Nauczyciel szkoły, niezależnie od przyzna-
nej mu w ciągu danego roku szkolnego nagrody 
dyrektora, może otrzymać nagrodę organu prowa-
dzącego, Kuratora Oświaty lub Ministra Edukacji 
Narodowej. 

§ 37. Nauczyciel, któremu została przyznana na-
groda, otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza 
się w jego aktach osobowych. 

§ 38. 1. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od 
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 po-
nadwymiarową.  

2. Nauczycielom zajmującym stanowiska kie-
rownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy 
nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych lub opiekuńczych, nie przysługuje  
z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

§ 39. 1. Nauczycielom przysługuje dodatkowe 
wynagrodzenie: 

1) za sprawowanie opieki nad dziećmi wyjeżdża-
jącymi do innych miejscowości w ramach zie-
lonych szkół – jak za 10 godzin ponadwymia-

rowych za każdy, pełny tydzień pracy; 

2) za prowadzenie zajęć zatwierdzonych w pla-
nie nauczania z klasą integracyjną w naucza-
niu zintegrowanym (klasy I - III) - w wysokości 
ustalonej zgodnie z ust. 2 i 4; 

3) za prowadzenie zajęć zatwierdzonych w planie 
nauczania z klasą integracyjną na pozostałych 
etapach edukacyjnych - w wysokości ustalonej 
zgodnie z ust. 3 i 4. 

2. W przypadku, gdy nauczyciel w ramach ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
realizuje tylko zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 
wysokość dodatkowego wynagrodzenia wynosi 
10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.  

3. W przypadku, gdy nauczyciel w ramach tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
realizuje tylko zajęcia, o których mowa w ust. 1 pkt 3 
wysokość dodatkowego wynagrodzenia wynosi 
5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.  

4. W przypadku, gdy zajęcia, o których mowa  
w ust. 1 pkt 2 i 3 nie stanowią całego tygodniowe-
go obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wyso-
kość dodatkowego wynagrodzenia ustala się pro-
porcjonalnie do ilości godzin zajęć, określonych  
w ust. 1 pkt 2 i 3, w tygodniowym obowiązkowym 
wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych, stosując stawki określone  
w ust. 2 i 3. 

§ 40. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 38 
ust. 1 i § 39 ust. 1 pkt 1 wypłaca się z dołu, po ich 
faktycznym przepracowaniu.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 39 ust. 1 
pkt 2 i 3 wypłaca się z góry w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. 

§ 41. Traci moc uchwała Nr XLIV/256/05 Rady 
Gminy Zielona Góra z dnia 29 listopada 2005r.  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wy-
sokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nau-
czycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjne-
go, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych 
innych składników wynagrodzenia, a także wysokość 
oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania 
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego (Dz. Urz. 
Województwa Lubuskiego z 2006r. Nr 9, poz. 214). 

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Zielona Góra. 

§ 43. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Henryk Walczak 
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UCHWAŁA NR IV/23/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

 
z dnia 14 lutego 2007r. 

 
o zmianie uchwały w sprawie zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieruchomości stanowiących 

pomoc de minimis 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedno-
lity z 2006 roku Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Słubicach  
Nr III/13/06 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie 
zwolnień przedsiębiorców od podatku od nieru-
chomości stanowiących pomoc de minimis wpro-
wadza się następujące zmiany: 

1) w § 1: 

a) ust. 1, ust. 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie: 

       „1. Zwolnienia, o których mowa w niniej-
szej uchwale, stanowią pomoc de minimis, 
której udzielanie następuje zgodnie z prze-
pisami rozporządzenia Komisji Europejskiej 
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.  
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu 
do pomocy de minimis (Dz. U. WE L Nr 379  
z 28 grudnia 2006r.) 

       2. Podmiot ubiegający się o pomoc de mi-
nimis jest zobowiązany do przedstawienia 
podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz 
z wnioskiem o udzielenie pomocy, wszyst-
kich zaświadczeń o pomocy de minimis, 
jakie otrzymał w ciągu danego roku budże-
towego oraz dwóch poprzedzających go 
lat budżetowych. 

       3. Ogólna kwota pomocy de minimis, przy-
znana przedsiębiorcy w ciągu danego roku 
budżetowego oraz dwóch poprzedzających 

go lat budżetowych wraz z pomocą, o któ-
rą przedsiębiorca ubiega się na podstawie 
niniejszej uchwały, nie może przekroczyć 
równowartości 200.000 euro.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

       „4. Ogólna kwota pomocy de minimis, przy-
znana przedsiębiorcy działającemu w sekto-
rze transportu drogowego w ciągu danego 
roku budżetowego oraz dwóch poprzedzają-
cych go lat budżetowych wraz z pomocą,  
o którą przedsiębiorca ubiega się na pod-
stawie niniejszej uchwały, nie może przekro-
czyć równowartości 100.000 euro.”; 

2) w § 4 uchyla się ust. 4; 

3) uchyla się § 9; 

4) w § 10 w lit. e kropkę zastępuje się średni-
kiem i po lit. e dodaje się lit. f w brzmieniu: 

      „f) pomocy udzielanej podmiotom gospodar-
czym znajdującym się w trudnej sytuacji.”; 

5) § 12 otrzymuje brzmienie: 

      „Podatnik jest zobowiązany załączyć do wnio-
sku, o którym mowa w § 11 zaświadczenia  
o pomocy de minimis uzyskane w ciągu dane-
go roku budżetowego oraz w dwóch poprze-
dzających go latach budżetowych.” 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Kiedrowicz 
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UCHWAŁA NR IV/24/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

 
z dnia 14 lutego 2007r. 

 
w sprawie określenia stawek opłaty targowej, poboru opłaty targowej w drodze inkasa i wyznaczenia 

inkasenta na targowisku tymczasowym przy ulicy Sportowej w Słubicach 
 

Na podstawie art. 15 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006r.) 
Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej 
na targowisku tymczasowym przy ulicy Sportowej 
w Słubicach: 

a) za 1m2 powierzchni wykorzystywanej do pro-
wadzenia działalności handlowej - 1,40zł dzien-
nie, 

b) za sprzedaż z ręki, stołu, placu w wyznaczonej 
kwaterze - 30,00zł dziennie. 

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w dro-
dze inkasa. 

§ 3. Jako inkasenta poboru opłaty targowej na 

targowisku tymczasowym wyznacza się Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 

§ 4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wy-
sokości 8% dochodów netto od zainkasowanych 
opłat. 

§ 5. Uchwała obowiązuje do czasu całkowitej 
likwidacji bazaru tymczasowego przy ulicy Spor-
towej w Słubicach. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Słubic. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Kiedrowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR IV/25/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

 
z dnia 14 lutego 2007r. 

 
w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r.  
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze. zmianami) oraz art. 7a 
ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1990r. - Prawo 
działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się od opłaty wnioski o dokonanie 
zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodar-
czej składane przez przedsiębiorców, jeżeli dotych-
czasowy wpis wskazywał miejsce prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej „Targowisko przy ul. Sporto-

wej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Słubic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje do dnia 31 grud-
nia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Piotr Kiedrowicz 
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UCHWAŁA NR IV/32/07 
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH 

 
z dnia 14 lutego 2007r. 

 
w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wyso-

kości wynagrodzenia za inkaso 
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listo-
pada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 
poz. 1635) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Słubice po-
bór opłaty skarbowej w drodze inkasa. 

§ 2. Wyznacza się na inkasenta opłaty skarbowej 
Komendanta Placówki Straży Granicznej Świecko. 

§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso opła-
ty skarbowej w wysokości 3% pobranych opłat. 

§ 4. Szczegółowe zasady pobierania i rozliczania 

opłaty skarbowej określi umowa zawarta z inkasen-
tem opłaty skarbowej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Słubic. 

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

Przewodniczący Rady 
Piotr Kiedrowicz 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR IV/26/2007 
RADY GMINY STARE KUROWO 

 
z dnia 15 lutego 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2006 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 6 grudnia 2006 roku w spra-
wie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na tere-

nie gminy Stare Kurowo 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (t. j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zmianami) oraz art. 5 ust. 1, ust. 2, ust. 3, 
ust. 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 
roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. 
Nr 121, poz. 844) oraz Obwieszczenia Ministra Finan-
sów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w po-
datkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 75, poz. 758) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/8/2006 Rady Gminy Stare 
Kurowo z dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
oraz zwolnień od tego podatku na terenie gminy 
Stare Kurowo § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) obiekty i grunty użyteczności publicznej stano-
wiące własność gminy z wyłączeniem gruntów 
i obiektów wydzierżawionych na podstawie od-

rębnych umów; 

2) budynki i grunty będące we władaniu gmin-
nych jednostek budżetowych i spółek ze 100% 
udziałem gminy - służące im do realizacji za-
dań statutowych; 

3) pozostałe budynki niemieszkalne położone na 
gruncie do 1ha fizycznego lub 1ha przelicze-
niowego, służące wyłącznie działalności rol-
niczej, będące w posiadaniu podatników ma-
jących odrębne gospodarstwa rolne na innym 
terenie; 

4) budynki niemieszkalne, nie używane przez oso-
by inne, stanowiące własność osób powyżej  
70 roku życia, samotnie zamieszkałych; 

5) 38% powierzchni pozostałych budynków zaj-
mowanych przez emerytów i rencistów; 

6) 30% powierzchni gruntów pozostałych zajmo-
wanych przez emerytów i rencistów; 
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7) grunty położone pod napowietrznymi liniami 
energetycznymi, którymi zarządza Państwowe 
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Stare Kurowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2007 roku. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Gogler

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR III/17/07 
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE 

 
z dnia 16 lutego 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej na terenie miasta  

i gminy Cybinka 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 
i 19 ust. 1 lit. a i ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jed-
nolity z 2002r. Dz. U. Nr 9, poz. 84 ze zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVII/194/01 Rady Miejskiej 
w Cybince z dnia 17 listopada 2001r. zapis w § 1 
pkt. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Inkaso opłaty targowej będzie realizowane przez 
pracowników Urzędu Miejskiego w Cybince – Pa-
nią Elżbietę Astukiewicz, Jolantę Łaszczuk - Kry-
gier, Leokadię Szołtun oraz pana Grzegorza Wie-

liczko w ramach obowiązków służbowych.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Cybinki. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/31/03 Rady Miej-
skiej w Cybince z dnia 19 lutego 2003r. zmieniają-
ca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad 
poboru opłaty targowej na terenie miasta i gminy 
Cybinka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Sławomir Kulczyński 

 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR V/30/2007 
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ 

 
z dnia 16 lutego 2007r. 

 
w sprawie utraty mocy uchwały Nr XX/135/2004 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 grudnia 

2004r. dotyczącej ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 
 

Na podstawie art. 13 i art. 17 ustawy z dnia 16 li-
stopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 
poz. 1635) Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Traci moc uchwała Nr XX/135/2004 Rady 
Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 grudnia 2004r. 
w sprawie określenia stawek oraz zasad ustalania  
i poboru opłaty administracyjnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szlichtyngowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 
dnia 1 stycznia 2007r. 

Przewodniczący Rady 
Adam Fałda 
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UCHWAŁA NR IV/36/07 
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU 

 
z dnia 22 lutego 2007r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia 

inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 
 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listo-
pada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, 
poz. 1635) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W § 1 uchwały Nr III/30/06 Rady Miejskiej 
w Międzyrzeczu z dnia 28 grudnia 2006r. w spra-
wie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w dro-
dze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 
wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Wo-
jewództwa Lubuskiego z 4 stycznia 2007r. Nr 1, 
poz. 4) wyrazy „do 100zł” zastępuje się wyrazami 

„do 150zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

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

Przewodniczący Rady 
Stanisław Ziemecki 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR VII/41/07 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH 

 
z dnia 22 lutego 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Krajeńskie 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 22 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002r.  
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  
z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  
z 2004r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Dz. U. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006r. Dz. U. Nr 17, 
poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337,  
Nr 216, poz. 1584) uchwala się Statut Gminy 
Strzelce Krajeńskie w następującym brzmieniu: 

Statut Gminy Strzelce Krajeńskie 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Gmina Strzelce Krajeńskie jest wspólno-
tą samorządową obejmującą wszystkich jej miesz-
kańców. 

2. Siedzibą Gminy i jej organów jest miasto 
Strzelce Krajeńskie. 

3. Herbem Gminy jest wizerunek fragmentów 
murów obronnych z trzema wieżami i bramą z lilijką 

w jej tle. Wzór herbu oraz jego kolorystykę określa 
załącznik Nr 1 do Statutu. 

4. Burmistrz wyraża zgodę na wykorzystywanie 
i rozpowszechnianie herbu w drodze zarządzenia. 

§ 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć wspólnotę 
samorządową oraz terytorium Gminy Strzelce 
Krajeńskie; 

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miej-
ską w Strzelcach Krajeńskich; 

3) przewodniczącym rady - należy przez to rozu-
mieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Strzel-
cach Krajeńskich; 

4) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmi-
strza Strzelec Krajeńskich; 

5) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miej-
ski w Strzelcach Krajeńskich; 

6) ustawa - należy przez to rozumieć ustawę  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.). 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 269 
Województwa Lubuskiego Nr 18 

679 

Rozdział 2 

Jednostki pomocnicze - zasady tworzenia, łącze-
nia, podziału oraz znoszenia 

§ 3. 1. Jednostkami pomocniczymi gminy są so-
łectwa. 

2. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednost-
ki pomocniczej gminy, a także zmianie jej granic 
rozstrzyga rada w drodze uchwały, z uwzględnie-
niem następujących zasad: 

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału 
lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą 
być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka 
obejmuje lub ma obejmować, albo organy 
gminy; 

2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie 
jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzo-
ne konsultacjami, których tryb określa rada 
odrębną uchwałą; 

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporzą-
dza burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami 
utworzenia tej jednostki; 

4) przebieg granic jednostek pomocniczych po-
winien - w miarę możliwości - uwzględniać 
naturalne uwarunkowania przestrzenne, ko-
munikacyjne i więzi społeczne. 

3. Do znoszenia jednostek pomocniczych sto-
suje się odpowiednio ust. 2. 

§ 4. Uchwały, o jakich mowa w § 3 ust. 2 po-
winny określać w szczególności:  

1) obszar; 

2) granice; 

3) siedzibę władz; 

4) nazwę jednostki pomocniczej. 

§ 5. 1. Rada odrębną uchwałą może przekazać 
sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalne-
go. 

2. Wydziela się corocznie w budżecie gminy 
nie mniej niż 2,0% wykonanych dochodów wła-
snych za rok poprzedni z wyłączeniem subwencji 
oświatowych, dotacji celowych, dochodów, które 
przeznaczone są zgodnie z innymi ustawami na 
zadania celowe. 

3. Sołectwa otrzymują środki, o których mowa 
w ust. 2 w wielkości proporcjonalnej do liczby 
mieszkańców sołectwa. 

4. Sołectwa prowadzą samodzielnie gospodar-
kę finansową na podstawie rocznego planu finan-
sowego, przeznaczając środki w szczególności na: 

1) dofinansowanie czynów społecznych; 

2) remont i utrzymanie dróg gminnych; 

3) utrzymanie, konserwację mienia komunalne-
go przekazywanego w zarząd sołectwa; 

4) budowę, utrzymanie, konserwację, remont wiej-
skich obiektów; 

5) utrzymanie porządku; 

6) opiekę zdrowotną, sport, wypoczynek; 

7) sprawy socjalno-bytowe, kulturalne; 

8) organizowanie samopomocy mieszkańców  
i wspólnych przedsięwzięć na rzecz miejsca 
zamieszkania. 

§ 6. 1. Sołtysi uczestniczą w sesjach rady bez 
prawa głosowania. 

2. Sołtysi otrzymują zawiadomienie dotyczące 
obrad rady. 

3. Sołtysi mają prawo do zgłaszania interpela-
cji i wniosków, zabierania głosu w dyskusji zgod-
nie z regulaminem rady. 

4. Za udział w sesjach rady sołtysowi przysłu-
guje dieta w wysokości i na zasadach określonych 
w odrębnej uchwale rady. 

§ 7. 1. Nadzór nad działalnością organów so-
łectw sprawuje rada. 

2. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomoc-
niczych gminy. 

3. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością 
sołectwa sprawuje burmistrz. 

4. Rada rozpatruje odwołania od rozstrzygnięć 
burmistrza dotyczących procedury wyboru i odwo-
łania sołtysa i rady sołeckiej. 

§ 8. Rada może tworzyć także inne jednostki po-
mocnicze np. osiedla, dzielnice. W zakresie funk-
cjonowania tych jednostek przepisy § 3 - § 5 stosuje 
się odpowiednio. 

Rozdział 3 

Zakres działania i zadania gminy 

§ 9. Celem działania gminy jest zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz umożliwienie 
pełnego uczestnictwa mieszkańców w jej życiu. 
Następuje to poprzez tworzenie i realizację polityki 
rozwoju Gminy oraz dbałość o właściwe funkcjo-
nowanie gminy. 

§ 10. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez 
działalność:  

1) swoich organów; 

2) jednostek pomocniczych; 

3) jednostek organizacyjnych; 

4) innych podmiotów. 

§ 11. 1. Rada uchwala statut gminnej jednostki 
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organizacyjnej. 

2. Statut jednostki, o której mowa w ust. 1 okre-
śla między innymi nazwę jednostki, zakres działania, 
siedzibę, organy, zakres wyposażenia w majątek 
trwały oraz zakres uprawnień dotyczących rozporzą-
dzania tym majątkiem. 

3. Rejestr gminnych jednostek organizacyjnych 
prowadzi burmistrz. 

§ 12. 1. Realizacja zadań publicznych przekracza-
jących możliwości gminy może nastąpić w drodze 
współdziałania międzygminnego. 

2. W celu wspólnego wykonywania zadań pu-
blicznych rada może podjąć uchwałę o przystąpie-
niu do związku międzygminnego. 

Rozdział 4 

Organy gminy 

§ 13. Gmina działa poprzez swoje organy, któ-
rymi są: 

1) rada - jako organ stanowiący i kontrolny gmi-
ny z wyłączeniem spraw rozstrzyganych przez 
mieszkańców w drodze referendum; 

2) burmistrz - jako organ wykonawczy. 

Rozdział 5 

Organizacja wewnętrzna i tryb pracy rady 

§ 14. 1. Rada składa się z 15 radnych. 

2. Rada na pierwszej w kadencji sesji wybiera ze 
swego grona przewodniczącego rady i wiceprze-
wodniczącego. 

§ 15. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych 
w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

2. Sesje zwołuje przewodniczący rady, a w przy-
padku jego nieobecności wiceprzewodniczący. 

§ 16. 1. Sesja rady odbywa się zwyczajowo pod-
czas jednego posiedzenia. Jeżeli zachodzi koniecz-
ność kontynuowania obrad, rozpatrywanie spraw 
może być przełożone na następne posiedzenie. 

2. Posiedzenie nie powinno trwać dłużej niż  
8 godzin. Po tym czasie każdy radny może zgłosić 
wniosek o przerwanie posiedzenia i przeniesienie 
dalszego ciągu na inny termin. 

§ 17. 1. Sesjami zwyczajnymi są sesje umiesz-
czone w planach pracy rady oraz nie przewidziane 
w planie pracy, a zwołane w zwykłym trybie przez 
przewodniczącego rady z zachowaniem zasad okre-
ślonych w § 20. 

2. Plan pracy rady przygotowuje przewodni-
czący rady przy współudziale przewodniczących 
komisji oraz Burmistrza i przedstawia radzie, która 
uchwala go na ostatniej sesji w roku poprzedzają-
cym rok, którego plan dotyczy. 

3. Rada może w ciągu roku dokonać zmian  
i uzupełnień w przyjętym planie pracy, w drodze 
uchwały. 

§ 18. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne 
zwoływane bez względu na plan pracy, w trybie 
przewidzianym w ustawie. 

§ 19. 1. Projekt porządku obrad, miejsce i termin 
oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala przewodni-
czący rady. 

2. Przygotowanie materiałów na sesję, jak rów-
nież obsługę techniczno – organizacyjną zapewnia 
urząd. 

§ 20. 1. O terminie sesji zwyczajnej zawiadamia 
się radnych pisemnie, co najmniej na 7 dni przed 
ustalonym terminem sesji. 

2. O terminie sesji poświęconej uchwaleniu 
budżetu oraz sprawozdaniu z jego wykonania za-
wiadamia się radnych co najmniej na 14 dni przed 
terminem sesji. 

3. W zawiadomieniu o sesji podaje się: miej-
sce, dzień, godzinę rozpoczęcia obrad oraz propo-
nowany porządek. 

4. Wraz z zawiadomieniem radnym dostarcza 
się projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały 
związane z porządkiem obrad. 

5. Zawiadomienie o miejscu, terminie oraz pro-
blematyce obrad podaje się do wiadomości miesz-
kańców w sposób zwyczajowo przyjęty. 

6. W razie niedotrzymania terminów, o których 
mowa w ust. 1 i 2 lub niezrealizowania ustaleń ust. 3 
i 4, rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji  
i wyznaczyć nowy termin. Wniosek o odroczeniu 
sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na 
początku obrad, przed przyjęciem porządku. 

§ 21. Przed każdą sesją przewodniczący rady  
w uzgodnieniu z burmistrzem ustala listę osób za-
proszonych na sesję. 

§ 22. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka prze-
wodniczący rady, a w razie jego nieobecności lub 
gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w trakcie ob-
rad - wiceprzewodniczący. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczące-
go rady i wiceprzewodniczącego rady, sesję otwie-
ra, prowadzi i zamyka najstarszy wiekiem radny 
obecny na sesji. 

§ 23. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowie-
dzeniu przez przewodniczącego rady formuły: „Ot-
wieram sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeń-
skich. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy... radnych, 
w związku z czym jej obrady są prawomocne i rada 
może podejmować uchwały”. 

2. W przypadku braku kworum przewodniczący 
rady stwierdza niemożność obradowania i wyzna-
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cza nowy termin posiedzenia. 

§ 24. Po stwierdzeniu prawomocności obrad 
przewodniczący rady przedstawia porządek obrad. 

§ 25. 1. W porządku obrad każdej sesji zwyczaj-
nej przewiduje się między innymi: 

1) sprawozdanie burmistrza z jego działalności 
między sesjami; 

2) zgłaszanie interpelacji i wniosków przez rad-
nych; 

3) odpowiedzi na interpelacje i wnioski; 

4) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

§ 26. 1. Interpelacje i wnioski składa się w istot-
nych sprawach wspólnoty samorządowej, przy czym 
powinny one być formułowane jasno i zwięźle. 

2. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski udziela 
przewodniczący rady, przewodniczący merytorycz-
nych komisji, burmistrz lub jego zastępca, bądź 
wyznaczony przez burmistrza pracownik urzędu 
albo kierownik jednostki organizacyjnej gminy. 

3. W przypadku niemożności udzielenia odpo-
wiedzi w trakcie sesji, winna być ona udzielona na 
najbliższej sesji. 

4. Interpelacje lub wnioski mogą być również 
składane na piśmie na ręce przewodniczącego 
rady w czasie sesji lub między sesjami. Odpowiedź 
na pisemną interpelację lub wniosek radnego 
winna być udzielona z zachowaniem zasad okre-
ślonych w kpa. 

5. Przewodniczący rady prowadzi ewidencję 
zgłaszanych interpelacji i wniosków oraz czuwa 
nad ich terminowym załatwieniem. 

§ 27. Przewodniczący rady prowadzi obrady 
według uchwalonego porządku, otwierając i za-
mykając dyskusję nad każdym z punktów. 

§ 28. Przewodniczący rady czuwa nad spraw-
nym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad. 

§ 29. 1. Przewodniczący rady udziela głosu na 
sesji według kolejności zgłoszeń. 

2. Przewodniczący rady może udzielić głosu poza 
kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków formal-
nych, których przedmiotem mogą być w szczególno-
ści sprawy: 

1) stwierdzenia kworum; 

2) zmiany porządku obrad; 

3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały; 

4) zamknięcia listy mówców; 

5) ustalenia czasu wystąpień dyskutantów; 

6) przeliczenia głosów; 

7) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach; 

8) zgłoszenia autopoprawki do uchwały lub wy-
cofania jej projektu; 

9) przestrzegania regulaminu obrad; 

10) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posie-
dzenia. 

3. Wnioski formalne przewodniczący rady pod-
daje pod głosowanie. 

4. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący 
rady udziela głosu: 

1) burmistrzowi; 

2) radcy prawnemu lub rzeczoznawcy w celu wy-
jaśnienia wątpliwości w rozważanej sprawie. 

§ 30. 1. Przewodniczący rady może udzielić głosu 
osobie nie będącej radnym. 

2. Przewodniczący rady może nakazać opusz-
czenie sali obrad tym osobom spośród publiczno-
ści, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem 
zakłócają porządek obrad lub naruszają ich powa-
gę. 

§ 31. 1. W przypadku stwierdzenia braku kwo-
rum w trakcie posiedzenia, przewodniczący rady 
przerywa obrady i jeżeli nie może zwołać kworum 
wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji 
z tym, że uchwały podjęte do tego momentu za-
chowują swoją moc. 

2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imio-
na radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili 
obrady odnotowuje się w protokole. 

§ 32.1. Po wyczerpaniu porządku obrad prze-
wodniczący rady kończy sesję słowami „Zamykam 
sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich”. 

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia 
uznaje się za czas jej trwania. 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, któ-
ra objęła więcej niż jedno posiedzenie. 

4. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji rada jest 
związana podjętymi na niej uchwałami. 

§ 33. 1. Z każdej sesji pracownik urzędu spo-
rządza protokół, w którym musi być odnotowany 
przebieg obrad oraz podejmowane rozstrzygnię-
cia. 

2. Protokół powinien zawierać w szczególności: 

1) numer, datę i miejsce posiedzenia; 

2) nazwisko przewodniczącego obrad oraz pro-
tokolanta; 

3) stwierdzenie prawomocności posiedzenia; 

4) zatwierdzony porządek obrad; 

5) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej 
sesji; 
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6) przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dysku-
sji oraz tekst zgłoszonych i przyjętych wnio-
sków; 

7) przebieg głosowań z wyszczególnieniem licz-
by głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących 
się”; 

8) czas trwania sesji; 

9) podpis przewodniczącego rady oraz osoby 
sporządzającej protokół. 

3. Do protokołu załącza się: 

1) listę obecności radnych oraz osób zaproszo-
nych; 

2) teksty podjętych uchwał (lub ich wykaz); 

3) inne dokumenty złożone na ręce przewodni-
czącego rady w czasie trwania obrad. 

§ 34. 1. Protokół wykłada się do wglądu w urzę-
dzie oraz na każdej następnej sesji i zamieszcza  
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnie-
nia do protokołu w formie pisemnej, które dołą-
czane są do protokołu, jednak nie później niż na 
następnej sesji. 

3. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi 
odpowiadającymi numerowi danej sesji w danej 
kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego. 

§ 35. 1. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje: 

1) przewodniczącemu rady; 

2) burmistrzowi; 

3) komisjom rady; 

4) radnym. 

2. W uchwałach podaje się numer sesji (cyfra-
mi rzymskimi), kolejny numer uchwały. 

3. Projekty uchwał przygotowane przez burmi-
strza opiniują komisje rady. Opinie komisji powin-
ny być przedstawiane na sesji przez przewodni-
czącego danej komisji. 

4. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwało-
dawczej przez przewodniczącego rady, komisję lub 
radnych, burmistrz wyraża swoje stanowisko do 
projektu uchwały. 

Stanowisko burmistrza przedstawia na sesji bur-
mistrz lub osoba upoważniona przez burmistrza. 

5. Projekt uchwały powinien być przedłożony 
radnym wraz z uzasadnieniem i zaopiniowany co 
do zgodności z prawem przez radcę prawnego. 

§ 36. 1. Oryginały uchwał ewidencjonowane są 
w rejestrze uchwał i przechowywane są w urzę-
dzie. 

2. Uchwały przekazywane są burmistrzowi i kie-

rownikom referatów do realizacji. 

§ 37. 1. Radni winni pełnić dyżury, w terminie i 
miejscu podanym do wiadomości wyborców. 

2. Radni winni współdziałać z jednostkami po-
mocniczymi gminy, informować mieszkańców o po-
czynaniach władz samorządowych. 

§ 38. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. 

2. Klub radnych nie może liczyć mniej niż trzy 
osoby. 

3. Przewodniczący klubu informuje pisemnie 
radę o utworzeniu klubu, podając zarazem skład 
osobowy, liczbę członków i nazwę klubu, a także 
informuje o każdej zmianie na najbliższej sesji. 

§ 39. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na 
sesjach rady oraz na posiedzeniach komisji podpi-
sem na liście obecności. 

2. Radny powinien w razie niemożliwości ucze-
stniczenia w sesji lub posiedzeniu komisji, powia-
domić z wyprzedzeniem o swojej nieobecności prze-
wodniczącego rady, który powiadamia przewodni-
czącego komisji. 

Rozdział 6 

Komisje rady 

§ 40. 1. Rada powołuje następujące stałe komi-
sje: 

1) komisję rewizyjną; 

2) komisję budżetową; 

3) komisję spraw społecznych. 

2. Rada w drodze odrębnej uchwały powołuje 
na okres swojej kadencji komisje dyscyplinarne  
I i II instancji do orzekania w sprawach dyscypli-
narnych pracowników samorządowych mianowa-
nych. 

§ 41. 1. Członków do komisji rada powołuje ze 
swojego grona. 

2. Liczbę członków komisji, ich skład osobowy, 
określa rada w odrębnej uchwale. 

3. Członkowie komisji wybierają ze swego gro-
na przewodniczącego i zastępcę przewodniczące-
go komisji. 

§ 42. Do zadań stałych komisji, za wyjątkiem 
komisji rewizyjnej należy: 

1) opiniowanie projektów uchwał rady oraz spra-
wowanie kontroli nad ich wykonaniem w zakre-
sie kompetencji komisji; 

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą; 

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekaza-
nych komisji przez burmistrza i obywateli; 

4) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wnio-
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sków mieszkańców gminy w sprawach dzia-
łalności rady, burmistrza i służb komunalnych  
w zakresie kompetencji komisji. 

§ 43. 1. Rada ze swojego grona może powoływać 
komisje doraźne do realizacji określonych zadań. 

2. Zakres działania, kompetencje oraz skład oso-
bowy komisji doraźnych określa rada w uchwale  
o powołaniu. 

§ 44. 1. Komisje rady prowadzą działalność na 
podstawie okresowych planów pracy, zaakcepto-
wanych przez radę. Na wniosek przewodniczącego 
rady oraz burmistrza każdorazowo właściwa mery-
torycznie komisja wyraża opinię lub stanowisko  
w sprawie. 

2. Komisje składają radzie pisemne sprawoz-
dania ze swojej działalności, nie rzadziej niż raz  
w roku. 

3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, 
a w przypadku jego nieobecności zastępca, do 
obowiązków którego należy w szczególności: 

1) zwoływanie posiedzeń komisji; 

2) ustalanie tematyki posiedzeń; 

3) przygotowywanie materiałów bądź zlecenie ich 
przygotowania pracownikom urzędu i jednost-
kom organizacyjnym gminy; 

4) zapraszanie na posiedzenia komisji osób, któ-
rych obecność jest pożądana ze względu na 
tematykę rozpatrywanych spraw. 

4. Obsługę komisji i radnych zapewnia urząd. 

§ 45. 1. Posiedzenie jest prawomocne, gdy ucze-
stniczy w nim, co najmniej połowa ogólnego składu 
komisji. 

2. Rozstrzygnięcia komisji podejmowane przez 
komisję zapadają zwykłą większością głosów w obec-
ności co najmniej połowy ogólnej liczby członków 
komisji. 

3. Rozstrzygnięcia mają formę opinii lub wnio-
sków i są przedkładane radzie. 

Rozdział 7 

Komisja rewizyjna 

§ 46. Do zadań komisji rewizyjnej w szczegól-
ności należy kontrola działalności burmistrza, jed-
nostek organizacyjnych oraz jednostek pomocni-
czych w zakresie: 

1) gospodarki finansowej; 

2) gospodarowania mieniem;  

3) realizacji uchwał rady. 

§ 47. 1. Komisja prowadzi kontrolę według planu 
kontroli, który przedstawia radzie do akceptacji. 

2. Rada może zlecić komisji prowadzenie kon-
troli o charakterze doraźnym. 

§ 48. Komisja przeprowadza kontrolę w opar-
ciu o następujące zasady: 

1) komisja opracowuje plan kontroli, w którym 
określa termin, zakres kontroli oraz członków 
komisji wyznaczonych do przeprowadzenia 
kontroli; 

2) przewodniczący komisji zawiadamia burmi-
strza lub kierownika jednostki kontrolowanej 
o zamiarze przeprowadzenia kontroli co naj-
mniej na 3 dni przed terminem kontroli i przed-
kłada plan kontroli; 

3) kontrolę przeprowadza cała komisja lub wy-
znaczeni członkowie komisji; 

4) działalność komisji nie może naruszać obo-
wiązującego w jednostce kontrolowanej po-
rządku prac oraz kompetencji kierownika jed-
nostki; 

5) protokół z przebiegu kontroli sporządza czło-
nek komisji wyznaczony przez przewodniczą-
cego. 

§ 49. Komisja uprawniona jest do: 

1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów 
jednostki kontrolowanej; 

2) wglądu do dokumentów znajdujących się  
w kontrolowanej jednostce związanych z jej 
działalnością i będących przedmiotem kontroli; 

3) żądania od pracowników kontrolowanej jed-
nostki wyjaśnień w zakresie prowadzonej 
kontroli. 

§ 50. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest 
zobowiązany do zapewnienia kontrolującym od-
powiednich warunków do sprawnego przeprowa-
dzenia kontroli. 

2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych 
komisja jest zobowiązana do przestrzegania przepi-
sów zawierających tajemnicę państwową i służbo-
wą. 

§ 51. 1. Z przebiegu kontroli komisja sporządza 
protokół, który podpisują wszyscy członkowie ko-
misji biorący udział w kontroli oraz kierownik jed-
nostki kontrolowanej. 

2. W protokole ujmuje się fakty służące do oceny 
jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidło-
wości, ich przyczyny i skutki, a także osiągnięcia  
i przykłady dobrej pracy. 

3. Protokół powinien ponadto zawierać: 

1) nazwę jednostki kontrolowanej; 

2) imiona i nazwiska osób kontrolujących; 

3) określenie przedmiotu kontroli; 
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4) czas trwania kontroli; 

5) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki 
kontrolowanej. 

4. Protokół sporządza się w 2 jednobrzmiących 
egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kie-
rownik jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje  
w aktach komisji. 

§ 52. Na podstawie wyników przeprowadzonej 
kontroli, komisja występuje do rady z wnioskami 
zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nie-
prawidłowości. O sposobie wykorzystania uwag  
i wniosków decyduje rada. 

Rozdział 8 

Burmistrz 

§ 53. 1. Burmistrz wykonuje zadania przy po-
mocy urzędu.  

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu 
określa regulamin organizacyjny nadany przez bur-
mistrza w drodze zarządzenia. 

3. Burmistrz jest kierownikiem urzędu. 

§ 54. 1. Burmistrz wydaje zarządzenia. 

2. Zarządzenia burmistrza ewidencjonuje się  
w rejestrze prowadzonym przez właściwą komórkę 
organizacyjną urzędu. 

§ 55. Działalność burmistrza w zakresie wyko-
nania budżetu gminy podlega corocznemu skwi-
towaniu przez radę poprzez przyjęcie sprawozda-
nia z działalności finansowej gminy oraz podjęcie 
uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza  
z tego tytułu. 

§ 56. Czynności w sprawach z zakresu prawa 
pracy poza ustalaniem wynagrodzenia wobec bur-
mistrza wykonuje przewodniczący rady. 

 

 

Rozdział 9 

Zasady dostępu i korzystania z dokumentów 

§ 57. 1. Każdy obywatel ma prawo do uzyska-
nia informacji, wstępu na sesję, posiedzenia komi-
sji, a także dostępu do dokumentów wynikających  
z wykonywania zadań publicznych, w tym protoko-
łów posiedzeń organów gminy i komisji rady. 

2. Uczestniczący w sesji lub posiedzeniu komi-
sji mają prawo do rejestracji dźwięku lub obrazu. 

3. Prawo do informacji publicznej podlega ogra-
niczeniu w zakresie i na zasadach określonych  
w odrębnych przepisach. 

4. Udostępnianie informacji publicznej na wnio-
sek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnio-
skiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponu-
je urząd lub jednostka organizacyjna gminy, nie 
umożliwiają udostępnienia informacji w sposób  
i w formie określonych we wniosku. 

5. Wgląd do dokumentów może odbywać się  
w godzinach pracy urzędu w obecności pracowni-
ka. 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

§ 58. Gmina wydaje gazetę samorządową na 
zasadach określonych w odrębnej uchwale. 

§ 59. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Strzel-
cach Krajeńskich Nr IX/52/95 z dnia 22 lutego 1995r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Strzelce Kra-
jeńskie (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Lubu-
skiego z 2003r. Nr 78, poz. 1161, Nr 89, poz. 1293 
i z 2005r. Nr 5, poz. 93). 

§ 60. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Elżbieta Łabędź 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały VII/41/07 

Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich 
z dnia 22 lutego 2007r. 

 

 
 

 

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

268 
 

OGŁOSZENIE 
STAROSTY STRZELECKO – DREZDENECKIEGO 

 
z dnia 21 lutego 2007r. 

 
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej  

„Dobiesław” w Dobiegniewie w 2007 roku 
 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 
Nr 64, poz. 593 ze zmianami) ustalam i ogłaszam, 
że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 
Domu Pomocy Społecznej „Dobiesław” w Dobie-

gniewie w 2007 roku wynosi 1.947zł (słownie: je-
den tysiąc dziewięćset czterdzieści siedem zł). 

Starosta 
Edward Tyranowicz 
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269 
 

SPRAWOZDANIE 
STAROSTY SŁUBICKIEGO 

 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok 

 
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla powiatu 
słubickiego została utworzona z mocy prawa w 2002 
roku na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 roku o samorządzie powiatowym w celu re-
alizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa 
nad powiatowymi służbami, inspekcjami i straża-
mi oraz zadań określonych w ustawach w zakresie 
porządku publicznego i bezpieczeństwa. Kadencja 
komisji trwa trzy lata. Do zakresu działania komisji 
należą zadania określone w art. 38a ust. 2 w/w 
ustawy. 

W I kadencji komisja działała w następującym skła-
dzie: 

- Starosta Słubicki jako przewodniczący komisji 
z mocy prawa, 

- dwóch radnych delegowanych przez Radę Po-
wiatu Słubickiego: Tadeusz Wójtowicz i Józef 
Kowalski, 

- trzy osoby powołane przez Starostę spośród 
osób wyróżniających się wiedzą o problemach 
będących przedmiotem prac komisji: Kierow-
nik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Słubicach - Teresa Rukawisznikow, Wicesta-
rosta Słubicki - Leopold Owsiak oraz Andrzej 
Karzycki - funkcjonariusz Lubuskiego Oddziału 
Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim, 

- dwóch przedstawicieli delegowanych przez Ko-
mendanta Powiatowego Policji w Słubicach: 
kom. Krzysztof Kubiak - Olszewski oraz pod-
kom. Roman Janiec. 

Ponadto w pracach Komisji uczestniczył także Pro-
kurator Rejonowy w Słubicach - Mariusz Nowak, 
wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Go-
rzowie Wlkp. 

Od II kadencji tj. od marca 2005 roku w składzie 
Komisji nastąpiły zmiany tj. Andrzeja Karzyckiego 
zastąpił st. kpt. Jacek Konsewicz - Komendant 
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Słubi-
cach, a Komendant Powiatowy Policji w Słubicach 
delegował nowych członków w osobach mł. insp. 
Jana Bielskiego oraz st. asp. Piotra Fabijańskiego. 

W związku z upływem II kadencji Rady Powiatu,  
a tym samym ustaniem członkostwa w komisji 
radnych Tadeusza Wojtowicza oraz Józefa Kowal-
skiego w dniu 22 grudnia 2006 roku uchwałą  
Nr IV/22/06 Rada Powiatu Słubickiego delegowała 
do prac w Komisji Bezpieczeństwa i Porządku rad-
ną Kazimierę Jakubowską oraz radnego i jedno-

cześnie członka Zarządu Powiatu Ireneusza Woź-
niaka. 

Komisja działa na podstawie przyjętego Regula-
minu Pracy, który określa zadania i zasady działa-
nia Komisji oraz sprawy organizacyjne. 

W zainteresowaniu Komisji Bezpieczeństwa i Po-
rządku w 2006 roku pozostawały wszystkie istotne 
sprawy dotyczące zakresu jej działania. W roku 
2006 roku odbyło się jedno posiedzenie Komisji  
w dniu 12 maja br. w sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego. Na wstępie Komisja zatwierdziła 
protokół z ostatniego posiedzenia odbytego w dniu  
2 grudnia 2005 roku. W dalszej części obecni zapo-
znali się z informacją Komendanta Powiatowego 
Policji w Słubicach o aktualnym stanie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego w powiecie słubic-
kim. Komendant poinformował, że w stosunku do 
roku ubiegłego nastąpił wyraźny spadek przestęp-
czości oraz wzrost skuteczności i efektywności  
w wykrywaniu przestępstw. Następnie omówił stan 
bezpieczeństwa na drogach krajowych, wojewódz-
kich i powiatowych na terenie powiatu słubickiego 
i poinformował o zagrożeniach występujących  
w ruchu drogowym, a zwłaszcza na drogach do-
jazdowych do przejścia granicznego w Świecku, 
gdzie blokowani tych dróg przez samochody cięża-
rowe oczekujące na przekroczenie granicy powo-
duje utrudnienia dla mieszkańców, kierowców oraz 
podmiotów gospodarczych prowadzących działal-
ność w tym regionie. Komendant poinformował  
o działaniach podjętych m.in. z Generalną Dyrek-
cją Dróg Krajowych i Autostrad w celu opracowa-
nia i wprowadzenia koncepcji właściwego uregulo-
wania ruchu. Przypomniał również obecnym treść 
uchwały Rady Powiatu Słubickiego Nr XXXVIII/ 
175/06 z dnia 19 kwietnia 2006 roku, w której radni 
wyrazili zaniepokojenie wobec narastającego zagro-
żenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 
utrudnień w komunikacji tranzytowej i lokalnej oraz 
apelowali do kompetentnych organów o podjęcie 
niezbędnych działań organizacyjnych i technicznych 
przywracających użytkownikom ruchu drogowego 
normalne korzystanie z układu komunikacyjnego  
w obrębie Słubic i Świecka oraz zapewnienie płyn-
ności pojazdów tranzytowych, z poszanowaniem 
interesów lokalnych przedsiębiorców. 

Podczas posiedzenia poruszono również temat umie-
szczenia urządzeń rejestrujących wykroczenia dro-
gowe w newralgicznych miejscach powiatu, a zwła-
szcza w miejscowościach Ośno Lubuskie, Cybinka, 
Górzyca oraz na terenie miasta Słubice. Dyskuto-
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wano również na temat możliwości zakupu tych 
urządzeń przez samorządy, ewentualnie wspólne-
go zakupu urządzenia przenośnego i zawarcia sto-
sownego porozumienia pomiędzy gminami. 

Ponadto w trakcie 2006 roku poszczególni człon-
kowie komisji brali udział w spotkaniach i przed-
sięwzięciach związanych z tematyką bezpieczeń-
stwa. W dniu 28 sierpnia uczestniczyli w uroczy-
stości podpisania porozumienia o przyjacielskiej 
współpracy pomiędzy Zarządem Oddziału Woje-
wódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Województwa Lubuskiego a Związkiem Ochot-
niczych Straży Pożarnych Kraju Związkowego Bran-

denburgii, natomiast 30 sierpnia w uroczystości 
wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowej 
Komendy Powiatowej Policji w Słubicach. W dniu  
9 września byli również obserwatorami polsko – nie-
mieckich ćwiczeń z zakresu ratownictwa medyczne-
go i drogowego pn. „Polonia 2006” ukazujących 
działania służb ratowniczych podczas katastrofy 
budowlanej oraz wypadku w komunikacji drogo-
wej. 

Starosta 
Aleksander Kozłowski 
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