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UCHWAŁA NR XVII/79/08 
RADY GMINY GUBIN 

 
z dnia 28 sierpnia 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia herbu i flagi Gminy Gubin 

 
Dla wyrażenia wspólnoty regionalnej mieszkańców 
Gminy Gubin, w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 13 usta-
wy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. 
(j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  
po uzyskaniu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji ustanawia się herb gminy Gubin. 
Nawiązując do przeszłości Gminy Gubin, nakazując 
troskę o jego kształt w przyszłości, herb ten otaczany 
jest najgłębszą czcią mieszkańców gminy. Stanowi 
symbol wspólnoty, przywiązania i lokalnego patrio-
tyzmu, wyraża gotowość do podejmowania wspól-
nego wysiłku w obronie samorządności i budowa-
nia wspólnego dobra. 

§ 1. Herb oparty jest o konstrukcję kroju śre-
dniowiecznej tarczy hiszpańskiej II. W polu tarczy 
barwy błękitnej gród warowny barwy złotej (żółtej) 
otoczony palisadą z jedną bramą zamkniętą i wieżą 
drewnianą. W prześwicie otworu bramnego w pozy-
cji pionowej, tj. w słup stylizowana złota (żółta) 
ryba (załącznik Nr 1). 

§ 2. 1. Herb gminy umieszczany jest w sali ob-
rad rady gminy, w pomieszczeniach oraz na bu-
dynkach urzędu gminy. 

2. Herb gminy wywieszany jest z okazji uroczy-
stości gminnych w miejscu ich odbywania oraz 
umieszczany w innych miejscach za zgodą za rady 
gminy. 

3. Herb gminy umieszczany jest na drukach urzę-
dowych przewodniczącego rady gminy, rady gminy 
i wójta. 

4. Użycie herbu przez instytucje nie będące agen-
dami samorządu gminnego w celach handlowych  
i reklamowych może nastąpić tylko za zgodą rady 

gminy. 

§ 3. Zgodnie z historycznie ukształtowanymi za-
sadami heraldyki, ustanawia się flagę Gminy Gubin. 

§ 4. Flagą Gminy Gubin jest prostokątny płat tka-
niny o proporcjach szerokości do wysokości 8:5. Płat 
tkaniny składa się z trzech poziomych równoległych 
pasów barwnych. Pasy górny i dolny są barwy 
błękitnej, pas środkowy barwy żółtej. Pasy górny  
i dolny są równej sobie szerokości i mieszczą się  
w szerokości płata flagi. Pas środkowy jest szeroko-
ści 3 pasów skrajnych zarówno pasa górnego lub 
dolnego(załącznik Nr 2). 

§ 5. 1. Flaga gminy jest wywieszana na gma-
chu urzędu gminy w czasie obrad rady gminy oraz 
uroczystości gminnych, powiatowych, wojewódz-
kich i państwowych. 

2. W miejscach publicznych wywiesza się flagę 
gminy w czasie uroczystości gminnych, powiato-
wych, wojewódzkich i państwowych. 

3. Flaga może być wywieszana także na gma-
chach instytucji, przedsiębiorstw i organizacji spo-
łecznych w czasie ich uroczystości oraz uroczysto-
ści gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Gubin. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opu-
blikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Stanisław Fudyma 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVII/79/08 

Rady Gminy Gubin 
z dnia 28 sierpnia 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XVII/79/08 

Rady Gminy Gubin 
z dnia 28 sierpnia 2008r. 
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UCHWAŁA NR XXIV/175/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 10 września 2008r. 

 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wojcieszyce 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Kręta - dla działki  
o numerze ewidencyjnym 212/96 w miejscowości 
Wojcieszyce. 

§ 2. Mapa ww. działki stanowi załącznik do ni-

niejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załącznik 
do uchwały Nr XXIV/175/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 10 września 2008r. 
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UCHWAŁA NR XXIV/176/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 10 września 2008r. 

 
w sprawie nadania nazw osiedli i ulic w miejscowości Kłodawa 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwy ulic i osiedli w miejsco-
wości Kłodawa o następującym brzmieniu: 

1) nadaje się nazwę osiedla w miejscowości Kło-
dawa: „Osiedle Na Skraju” (załącznik Nr 1): 

a) nadaje się nazwę ulicy Skrajna - dla części 
działki o numerze ewid.: 631/70, 

b) nadaje się nazwę ulicy Przy Rzece - dla czę-
ści działki o numerze ewid.: 631/70; 

2) nadaje się nazwę osiedla w miejscowości Kło-
dawa: „Osiedle Słoneczne” (załącznik Nr 2 i 3): 

a) nadaje się nazwę ulicy Słoneczna - dla dzia-
łek o numerach ewid.: 121 i 122/17, 

b) nadaje się nazwę ulicy Słomkowa - dla dział-
ki o numerze ewid.: 122/6, 

c) nadaje się nazwę ulicy Jasna - dla działki  

o numerze ewid.: 122/13, 

d) nadaje się nazwę ulicy Promykowa - dla 
działek o numerach ewid.: 114/1 i 101; 

3) nadaje się nazwę ulicy Flisacka - dla działki  
o numerze ewid.: 613/1 (załącznik Nr 4); 

4) nadaje się nazwę ulicy Kaktusowa - dla działki 
o numerze ewid.: 566/3 (załącznik Nr 5); 

5) nadaje się nazwę ulicy Ogrodowa - dla działki 
o numerze ewid.: 200/6 (załącznik Nr 6). 

§ 2. Mapy ww. działek stanowią załączniki do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIV/176/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 10 września 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIV/176/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 10 września 2008r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XXIV/176/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 10 września 2008r. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XXIV/176/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 10 września 2008r. 
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Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XXIV/176/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 10 września 2008r. 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XXIV/176/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 10 września 2008r. 
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UCHWAŁA NR XXIV/177/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 10 września 2008r. 

 
w sprawie nadania nazwy placu przy sali wiejskiej w miejscowości Kłodawa 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę placu przy sali wiejskiej 
w Kłodawie - Plac Falkenhagen - dla części działki  
o numerze ewidencyjnym 100/5 w miejscowości 
Kłodawa. 

§ 2. Mapa ww. działki stanowi załącznik do ni-

niejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załącznik 
do uchwały Nr XXIV/177/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 10 września 2008r. 
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UCHWAŁA NR XXIV/178/08 
RADY GMINY KŁODAWA 

 
z dnia 10 września 2008r. 

 
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Różanki 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwy ulic w miejscowości Ró-
żanki o następującym brzmieniu: 

1) Srebrna - dla działek o numerach ewid.: 189/12, 
189/10, 186/3, część działki 187/4, cześć działki 
188/5, część działki 185/3 (załącznik Nr 1); 

2) Chabrowa - dla części działek o numerach ewid. 
188/5 oraz 189/4 (załącznik Nr 1); 

3) Makowa - dla części działek o numerach ewid. 
189/4 oraz 189/15 (załącznik Nr 1); 

4) Bratkowa - dla działek o numerach ewid.: 188/2, 

189/8, część działki 189/15, część działki 187/4 
(załącznik Nr 1); 

5) Klonowa – dla części działki o numerze ewid. 
318 (załącznik Nr 2). 

2. Mapy ww. działek stanowią załączniki do ni-
niejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Legan 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXIV/178/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 10 września 2008r. 

 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1488 
Województwa Lubuskiego Nr 101 
 

 

6945 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXIV/178/08 

Rady Gminy Kłodawa 
z dnia 10 września 2008r. 
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UCHWAŁA NR XXVII/156/08 
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM 

 
z dnia 11 września 2008r. 

 
w sprawie uznania za pomnik przyrody 

 
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jed-
nolity Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za powierzchniowy pomnik przy-
rody drzewostan sosnowy pod nazwą „Sosnowe 
wywijasy” znajdujące się na obszarze stanowiącym 
działkę Nr 26/1 obrębu ewidencyjnego Kaczenice, 
Gmina Nowogród Bobrzański, oddział. 26 K Nad-
leśnictwo Nowa Sól, obręb leśny Niwiska o po-
wierzchni 0,75ha w granicach przedstawionych na 
załączonym wycinku mapy gospodarczej nadleśnic-
twa. 

§ 2. Lokalizację pomnika przyrody, o którym 
mowa w § 1, określa mapa stanowiąca zał. Nr 1 do 
uchwały. 

§ 3. Celem ustanowienia pomnika przyrody jest 
zachowanie, coraz rzadziej występującego w na-

szym regionie, drzewostanu składającego się z so-
sen o bardzo ciekawym pokroju. 

§ 4. Sprawującym nadzór nad pomnikiem przy-
rody określanym w § 1 jest Nadleśnictwo Nowa 
Sól. 

§ 5. W stosunku do ustanowionego pomnika przy-
rody wprowadza się zakazy wymienione w art. 45 
ust. 1 punkty od 1 do 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 
z 2004r. z późn. zm.) 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie 
Bobrzańskim.  

Przewodniczący Rady 
Mirosław Walencik
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXVII/156/08 

Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim 
z dnia 11 września 2008r. 

 

 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                              poz. 1490 
Województwa Lubuskiego Nr 101 
 

 

6948 

1490 
 

UCHWAŁA NR XVI/127/08 
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 11 września 2008r. 

 
w sprawie utworzenia w dolinie Lenki Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego pn. „Uroczysko Doliny 

Lenki” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 9, art. 44 ust. 1, ust. 2, 
art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) uch-
wala się, co następuje: 

§ 1. Poddaje się pod ochronę w formie zespołu 
przyrodniczo - krajobrazowego „Uroczysko Doli- 
ny Lenki”, teren o powierzchni 1232ha położony  
w Gminie Ośno Lubuskie, zgodnie z załącznikiem 
graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo 
- krajobrazowego jest zachowanie ekosystemów na-
turalnych i mało zmienionych, położonych w dolinie 
rzeki Lenki. 

§ 3. Na obszarze zespołu wprowadza się na-
stępujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 
obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je-
żeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej 
lub rybackiej; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy 
oraz obszarów wodno – błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
użytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, 
w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopal-
nych szczątków roślin i zwierząt, a także minera-
łów i bursztynu; 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwie-
rząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz 
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności zwią-
zanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, 
rybacką i łowiecką; 

10) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4. Zakazy, o których mowa w § 3 nie dotyczą: 

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przy-
rody po uzgodnieniu z Radą Miejską w Ośnie 
Lubuskim; 

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgod-
nieniu z Radą Miejską w Ośnie Lubuskim; 

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypad-
ku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa 
powszechnego i prowadzenia akcji ratowni-
czych. 

§ 5. Nadzór nad zespołem przyrodniczo - krajo-
brazowym „Uroczysko Doliny Lenki” będzie spra-
wowała Gmina Ośno Lubuskie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie. 

§ 7. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

§ 8. Niniejsza uchwała poprzedzona była uch-
wałą Nr XXV/178/02 Rady Miejskiej w Ośnie Lubu-
skim z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie utworze-
nia w dolinie rzeki Lenki Zespołu Przyrodniczo  
- Krajobrazowego pn. „Uroczysko Doliny Lenki”, 
która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 z późn. zm.). 

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak
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do uchwały Nr XVI/127/08 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 11 września 2008r. 
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UCHWAŁA NR XVI/128/08 
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 11 września 2008r. 

 
w sprawie uznania obszaru stanowiącego rynnę dziewięciu jezior za: Zespół Przyrodniczo - Krajobra-

zowego „Uroczysko Ośniańskich Jezior” 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 6 ust. 1 pkt 9, art. 44 ust. 1, ust. 2, 
art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) uch-
wala się, co następuje: 

§ 1. Poddaje się pod ochronę w formie zespołu 
przyrodniczo - krajobrazowego „Uroczysko Ośniań-
skich Jezior”, teren o powierzchni 2046ha położo-
ny w Gminie Ośno Lubuskie, zgodnie z załączni-
kiem graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. Celem ustanowienia zespołu przyrodniczo 
- krajobrazowego jest zachowanie dla potrzeb ekolo-
gicznych, dydaktycznych, naukowych i turystyczno  
– rekreacyjnych walorów przyrodniczo – krajobrazo-
wych. 

§ 3. Na obszarze zespołu wprowadza się na-
stępujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 
obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je-
żeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo 
racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej 
lub rybackiej; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania 
naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy 
oraz obszarów wodno – błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
użytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, 
w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopal-
nych szczątków roślin i zwierząt, a także minera-
łów i bursztynu; 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwie-
rząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz 
tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności zwią-
zanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, 
rybacką i łowiecką; 

10) umieszczania tablic reklamowych. 

§ 4. Zakazy, o których mowa w § 3 nie dotyczą: 

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przy-
rody po uzgodnieniu z Radą Miejską w Ośnie 
Lubuskim; 

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgod-
nieniu z Radą Miejską w Ośnie Lubuskim; 

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypad-
ku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa 
powszechnego i prowadzenia akcji ratowni-
czych. 

§ 5. Nadzór nad zespołem przyrodniczo - krajo-
brazowym „Uroczysko Ośniańskich Jezior” będzie 
sprawowała Gmina Ośno Lubuskie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie. 

§ 7. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

§ 8. Niniejsza uchwała poprzedzona była uch-
wałą Nr XXV/177/02 Rady Miejskiej w Ośnie Lubu-
skim z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie uznania 
obszaru stanowiącego rynnę dziewięciu jezior za 
Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Uroczysko 
Ośniańskich Jezior”, która traci moc z dniem wejścia 
w życie niniejszej uchwały na podstawie art. 44 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.). 

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVI/128/08 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 11 września 2008r. 
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1492 
 

UCHWAŁA NR XXI/141/08 
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE 

 
z dnia 12 września 2008r. 

 
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cybinka 

 
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty 
(tekst jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przed-
szkole prowadzone przez Gminę Cybinka w zakre-
sie podstawy programowej określonej w rozporzą-
dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w spra-
wie podstawy programowej wychowania przedszkol-
nego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół z dnia 26 lutego 2002r. (Dz. U. Nr 51, 
poz. 458) są realizowane bezpłatnie w wymiarze  
5 godzin dziennie. 

§ 2. 1. Za świadczenia publicznego przedszkola 
wykraczające poza podstawę programową wycho-
wania przedszkolnego, ustala się opłatę miesięczną 
w wysokości 80zł. 

2. W przypadku, gdy dziecko zapisano do pla-
cówki w trakcie danego miesiąca, opłatę miesięczną 
wnosi się w pełnej wysokości.  

3. W przypadku rezygnacji z uczęszczania dziecka 
do placówki w trakcie danego miesiąca opłata mie-
sięczna nie podlega zwrotowi. 

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, nie 
obejmuje kosztów wyżywienia dziecka oraz kosz-
tów zajęć dodatkowych, a w szczególności nauki 
języków obcych, rytmiki. 

§ 4. 1. Ustala się dzienną opłatę za wyżywienie 
dziecka w wysokości 5zł. 

2. W przypadku nieobecności dziecka w przed-
szkolu powyżej trzech dni zwrotowi podlega dzienna 
stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności. 

§ 5. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1, w przy-
padku uczęszczania do przedszkola publicznego pro-
wadzonego przez Gminę Cybinka rodzeństwa ule-
ga obniżeniu i kształtuje się następująco: 

1) za pierwsze dziecko - 100% opłaty; 

2) za drugie dziecko - 75% opłaty; 

3) za trzecie i każde następne dziecko - 50% opłaty. 

§ 6. Opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1, 
nie wnosi się za okres przerwy letniej określonej  
w arkuszu organizacyjnym placówki na dany rok 
szkolny. 

§ 7. Opłatę wnosi się miesięcznie do dnia 20 - go 
danego miesiąca. 

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

§ 9. Traci moc uchwała Nr XII/104/2000 Rady 
Miasta i Gminy w Cybince z dnia 15 lutego 2000r. 
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przed-
szkoli prowadzonych przez gminę. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2009r. 

Przewodniczący Rady 
Sławomir Kulczyński 
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1493 
 

UCHWAŁA NR XXI/142/08 
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE 

 
z dnia 12 września 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie i zagospodarowanie  

odpadów komunalnych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 
ust. 2 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. 
Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W § 1 uchwały Nr XIX/132/08 Rady Miej-
skiej w Cybince z dnia 30 czerwca 2008r. w spra-
wie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opu-
blikowanej w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego Nr 77, poz. 1267 z dnia 22 lipca 
2008r. zmienia się pkt 2, który otrzymuje następu-

jące brzmienie: 

      „2) odpadów stałych gromadzonych w pojem-
nikach stałych typu SM 110l i 120l - 8zł + VAT 
od szt.”. 

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

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

Przewodnicząca Rady 
Sławomir Kulczyński

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

1494 
 

UCHWAŁA NR XVIII/90/08 
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE 

 
z dnia 15 września 2008r. 

 
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 

 
Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt 9 
lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Niegosławicach zatwierdzonym uchwałą Rady 
Gminy w Niegosławicach Nr XX/96/04 z dnia  
26 sierpnia 2004r. w sprawie nadania statutu Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Niegosławicach wprowa-
dza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      „Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zada-
nia pomocy społecznej na podstawie ustawy 
o pomocy społecznej, zadania z zakresu świad-
czeń rodzinnych na podstawie ustawy o świad-
czeniach rodzinnych oraz zadania z zakresu po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów na 
podstawie ustawy o pomocy osobom upraw-
nionym do alimentów”; 

2) § 3 ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

      „przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzin-
nych oraz pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów wraz z prowadzeniem postępowań 
w tych sprawach, a także prowadzenie postę-
powań wobec dłużników alimentacyjnych”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia statutu pozostają 
bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego.  

Przewodniczący Rady 
Leszek Kocik 
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1495 
 

UCHWAŁA NR XVIII/94/08 
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE 

 
z dnia 15 września 2008r. 

 
w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Niegosławice dotacji podmiotom nieza-
liczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywa-

nia zleconego zadania 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1  
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 176 ust. 3 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Z budżetu Gminy Niegosławice mogą być 
udzielane dotacje podmiotom niezaliczonym do sek-
tora finansów publicznych i nie działającym w celu 
osiągnięcia zysku - na cele publiczne związane z re-
alizacją zadań Gminy Niegosławice z wyłączeniem 
sfery zadań publicznych określonych w art. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 
pożytku publicznego i wolontariacie. 

§ 2. 1. Dotacje na realizację zadań, o których 
mowa w § 1, przyznawane są na podstawie pi-
semnego wniosku, którego wzór określa załącznik 
Nr 1 do uchwały, złożonego przez podmiot ubiega-
jący się o jej przyznanie w terminie do 15 październi-
ka każdego roku.  

2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje wójt 
gminy po zasięgnięciu opinii właściwej komisji rady 
gminy.  

3. Wójt gminy może uzależnić rozpatrzenie wnio-
sku o złożenie w określonym terminie uzupełniają-
cych informacji lub dokumentów.  

4. Rozpatrując wniosek na realizację zadania 
uwzględnia się w szczególności:  

1) znaczenie zadania dla celów realizowanych przez 
gminę;  

2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji za-
dania;  

3) ocenę możliwości realizacji zadania przez skła-
dającego wniosek, dodatkowe, poza dotacją  
z budżetu gminy, źródła finansowania zada-
nia - w tym wkład własny wnioskodawcy;  

4) ocenę wykonania zadań zleconych wniosko-
dawcy w okresie poprzednim, w zakresie rze-
telności i terminowości ich realizacji oraz pra-
widłowości rozliczania otrzymanych środków 
z budżetu;  

5) możliwości finansowe budżetu gminy.  

5. W przypadku złożenia wniosków na realizację 
identycznych zadań przez kilku wnioskodawców wójt 
gminy dokonuje wstępnego wyboru najkorzystniej-
szej oferty w rozumieniu przepisów ustawy o za-
mówieniach publicznych.  

6. Wójt gminy ma prawo dokonać wyboru wy-
konawcy zadania w przypadku otrzymania jednej 
oferty.  

§ 3. 1. Do zawarcia umowy z wybranym pod-
miotem na realizację zadania zobowiązuje się Wój-
ta Gminy Niegosławice.  

2. Umowę, o której mowa w pkt 1 zawiera się 
na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok budżetowy.  

3. Umowa, o której mowa w pkt 1 winna za-
wierać postanowienia art. 131 ust. 2 ustawy o fi-
nansach publicznych, a mianowicie:  

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki 
dotacja została przyznana i termin jego wy-
konania;  

2) wysokość dotacji celowej udzielanej organizacji 
wykonującej zadanie i tryb płatności;  

3) termin wykorzystania dotacji; 

4) tryb kontroli wykonywania zadania;  

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji 
celowej;  

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji 
celowej. 

3. Podmiot otrzymujący dotację prowadzi do-
kumentację i ewidencję zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, w sposób umożliwiający ocenę wyko-
nania zadania pod względem rzeczowym i finan-
sowym.  

4. Dokumentację związaną z realizacją zadania 
dotowany przechowuje w swoich aktach.  

5. W przypadku braku ewidencji, o której mo-
wa w pkt 4, kwota przekazanej dotacji celowej 
podlega zwrotowi do budżetu miasta w terminie 
14 dni od chwili stwierdzenia tego faktu wraz z usta-
wowymi odsetkami naliczonymi, od daty przeka-
zania środków na rachunek bankowy dotowanego.  
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§ 4. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozli-
czeniu finansowemu i rzeczowemu.  

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany 
jest do przedłożenia sprawozdania z realizacji zle-
conego zadania w terminie określonym w umo-
wie.  

3. Sprawozdanie z realizacji zadania finansowa-
nego lub dofinansowywanego dotacją winno zawie-
rać przede wszystkim:  

a) zestawienie poniesionych kosztów wynika-
jących z faktur, rachunków pokrytych środ-
kami budżetowymi,  

b) opis zrealizowanego zadania.  

4. Dotowany nie może wykorzystać dotacji na 
zadania inne niż wskazane w umowie.  

§ 5. 1. Wójt gminy kontroluje prawidłowość re-
alizacji zleconego zadania.  

2. Zakres kontroli obejmuje:  

a) zgodność realizacji zadania z umową,  

b) dokumentację z realizacji zadania,  

c) przeznaczenie i wykorzystanie środków z do-
tacji.  

3. Z czynności kontrolnych sporządza się proto-
kół, wydaje zalecenia i wnioski. W przypadku stwier-

dzenia nieprawidłowości w realizacji zadania, wyko-
rzystania dotacji niezgodnie z umową - umowa 
może być rozwiązana ze skutkiem natychmiasto-
wym, a dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami 
do budżetu miasta, zgodnie z zapisem § 4 pkt 6 
uchwały.  

§ 6. 1. Dotacja będzie przekazywana po podpi-
saniu umowy na rachunek wskazany przez doto-
wanego.  

2. Dotacje przekazywane będą w transzach. Roz-
liczenie transzy poprzedniej warunkuje otrzymanie 
transzy kolejnej. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/81/04 Rady Gminy 
Niegosławice z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy 
dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finan-
sów publicznych. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Leszek Kocik 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały nr XVIII/94/08 
Rady Gminy Niegosławice 
z dnia 15 września 2008r. 

 
Wniosek 

o dofinansowanie z budżetu gminy podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie 
działających w celu uzyskania zysków, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy  
na rok ……………… w zakresie………………………………………………………………………... 

1. Wnioskodawca 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa) 

……………………………….....…………………………………………………………………………………………….. 

(siedziba: dokładny adres) 

…………….………………………………………………………………………………………………………………….. 

(osoby upoważnione do reprezentacji i ich funkcje) 

………………………………..………………………………………………………………………………………………. 

(aktualny numer konta bankowego) 

2. Dane wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a)………………………………………………………………………………………...................................................... 

(podmiot działania) 
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b)………………………………………………………………………………………...................................................... 

(zakres działania) 

c) ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

(nazwa; adres organu rejestrowego) 

e)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym) 

3. Nazwa zadania przejmowanego do realizacji: 

a)……………………………………………………………………………………………………………………………... 

(cel) 

b)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(rodzaj zadania) 

c)…………………………………………………………………………........................................................................ 

(sposób realizacji) 

d)……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(okres realizacji) 

e)…………………………………………………………………………………………………………………………….... 

(liczba osób uczestniczących w realizacji) 

4. Szczegółowy opis przedsięwzięcia (dołączyć wg niżej wymienionych punktów) 

a) charakter przedsięwzięcia, 

b) docelowe miejsce realizacji, 

c) liczba uczestników, 

d) sposób rekrutacji, 

e) przewidywane efekty, 

f) opis dodatkowych zamierzeń inwestycyjnych związanych z realizacją ze strony podmiotu 
realizującego, 

g) wskazanie korzyści dla jednostki samorządu terytorialnego terytorialnego powierzenia podmiotowi 
realizacji konkretnego zadania (opisać, wymienić, przedstawić procentowo także korzyści o charak-
terze niematerialnym. 

5. Termin i miejsce realizacji zadania. 

6. Kalkulacja kosztów przewidzianych (patrz tabela). 

 
Przewidywana realizacja ze środków 

Lp. 
Wyszczególnienie elementów  

wydatków 
Koszt 
ogółem własnych jst 

innych źródeł, 
w tym zagran. 

1.      
2.      
itp.      
 Razem: (suma dla poszcz.)     

 

7. Informacja o posiadanych zasobach rzeczowych, lokalnych i kadrowych wskazujących na posiadane 
możliwości realizacji zadania. 

8. Informacja o udziale i źródle pochodzenia środków własnych angażowanych w realizację zadania oraz 
uzyskanych innych źródeł w tym pomocy zagranicznej i programów oraz projektów UE. 
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9. Wskazanie czy w latach poprzednich wnioskodawca brał udział w realizacji zadań publicznych w try-
bie art. 118 i w jakiej jednostce oraz opisać charakter realizowanego zadania. 

10. Wniosek powinien również zawierać oświadczenie wnioskodawcy zawarte w postaci jego własno-
ręcznego podpisu o prawdziwości danych zawartych we wniosku. 

11. Załączniki do wniosku: 

a) statut, 

b) pełnomocnictwo do składania oświadczeń w imieniu podmiotu, 

c) zaświadczenie z o/ZUS oraz Urzędu Skarbowego, 

d) zaświadczenie o aktualności rejestracji lub poświadczenie braku obowiązku rejestracji, 

e) inny dokument potwierdzający formę organizacyjną lub ustawa wskazująca podstawę działania. 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVII/133/08 
RADY GMINY BOBROWICE 

 
z dnia 17 września 2008r. 

 
w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uch-
wala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XIV/93/04 Rady Gminy w Bo-
browicach z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie sta-
tutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bo-
browicach wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 pkt 14a otrzymuje nowe brzmienie: 

      „14a) ustawy z dnia 7 września 2007r. o po-
mocy osobom uprawnionym do alimentów 
(Dz. U. Nr 192, poz. 1378 z późn. zm.)”; 

2) § 10a otrzymuje nowe brzmienie: 

      „§ 10a. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 
zadania wynikające z ustawy z dnia 7 wrze-
śnia 2007r. o pomocy osobom uprawnionym 
do alimentów, w szczególności: 

1) ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypła-
canie świadczeń z funduszu alimentacyjne-
go; 

2) współpraca z komornikami sądowymi w za-
kresie ustalania uprawnień do świadczenia  
z funduszu alimentacyjnego oraz wszczęcia 
postępowania wobec dłużników alimenta-
cyjnych zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami; 

3) współpraca z właściwym urzędem pracy  
w celu aktywizacji zawodowej dłużnika ali-
mentacyjnego; 

4) podejmowanie działań w celu ścigania z urzę-
du dłużnika alimentacyjnego uchylającego 
się od świadczenia zobowiązań alimenta-
cyjnych; 

5) kierowanie wniosków do starosty o zatrzy-
manie prawa jazdy dłużnika; 

6) dokonywanie rozliczeń pomiędzy wypłaco-
nymi świadczeniami, a wyegzekwowanymi 
alimentami; 

7) sporządzanie wniosków o przyznanie do-
tacji oraz sprawozdań rzeczowo - finanso-
wych o wydatkach”; 

3) § 10b otrzymuje nowe brzmienie: 

      „§ 10b. 1. Załatwianie indywidualnych spraw 
oraz wydawanie decyzji w zakresie pomocy 
społecznej, dodatków mieszkaniowych, świad-
czeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego należących do administracji publicz-
nej oraz postępowanie wobec dłużników ali-
mentacyjnych, następuje na podstawie pisem-
nego upoważnienia udzielonego przez Wójta 
Gminy Bobrowice kierownikowi Ośrodka Po-
mocy Społecznej. 
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      2. Na wniosek kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej wójt gminy może upoważnić inną 
osobę do prowadzenia postępowania w spra-
wach, o których mowa w ust. 1, a także do 
wydawania w tych sprawach decyzji.”; 

4) § 13 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: 

     „4. Pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej: 

- 1 pracownika socjalnego, 

- 1 pracownika realizującego zadania z za-
kresu świadczeń rodzinnych na podsta-
wie ustawy z dnia 28 listopada 2003r.  
o świadczeniach rodzinnych oraz świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego na pod-

stawie ustawy z dnia 7 września 2007r.  
o pomocy osobom uprawnionym do ali-
mentów   

      zatrudnia kierownik i są oni pracownikami sa-
morządowymi a ich zwierzchnikiem służbowym 
jest kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bobrowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 paź-
dziernika 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Mariola Szajek

 

=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVII/136/08 
RADY GMINY BOBROWICE 

 
z dnia 17 września 2008r. 

 
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

 
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) po uzyska-
niu pozytywnej opinii Lubuskiego Kuratora Oświaty  
z dnia 18 lipca 2008r. uchwala się, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się obowiązkowy wymiar godzin 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla 
nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierow-
nicze:

 
Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowy wymiar godzin 
1. Dyrektor szkoły (zespołu) liczącej: 

- od 6 do 9 oddziałów 
- powyżej 9 oddziałów 

 
8 
5 

2. Dyrektor przedszkola 12 
3. Wicedyrektor szkoły (zespołu)  14 
 

2. Określa się obowiązkowy wymiar godzin na-
uczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin, 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowa-

dzonych przez Gminę Bobrowice, według następu-
jących norm: 

 

Lp. Stanowisko Tygodniowy wymiar godzin 
1. Pedagog, psycholog, logopeda, nauczyciel prowadzący zajęcia 

specjalistyczne 
 
20 

 

§ 2. W przypadku uzupełnienia etatu zajęć dy-
daktycznych w formie zajęć określonych w § 1 ust. 2, 
ilość godzin uzupełniających etat zajęć dydaktycz-
nych określa się na zasadach tam określonych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bobrowice. 

§ 4. Traci moc: 

a) uchwała Rady Gminy w Bobrowicach Nr XIII/ 
84/04 z dnia 8 października 2004r. w spra-
wie tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin nauczycieli, 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                       poz. 1497, 1498 
Województwa Lubuskiego Nr 101 
 

 

6959 

b) uchwała Rady Gminy w Bobrowicach  
Nr XXIII/148/06 z dnia 21 lutego 2006r.  
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy  
w Bobrowicach Nr XIII/84/04 z dnia 8 paź-
dziernika 2004r. w sprawie tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin nauczycie-
li. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 września 
2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Mariola Szajek 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVII/137/08 
RADY GMINY BOBROWICE 

 
z dnia 17 września 2008r. 

 
w sprawie nadania statutu Sołectwa Dachów 

 
Na podstawie art. 35, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) nadaje się statut sołectwu 
Dachów, o treści jak niżej: 

Statut Sołectwa Dachów 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Sołectwo Dachów jest jednostką pomocni-
czą Gminy Bobrowice, funkcjonuje na podstawie 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym, statutu gminy oraz postanowień niniejszego 
statutu. 

§ 2. 1. Obszar sołectwa Dachów obejmuje ob-
ręb wsi Dachów. 

2. Siedzibą sołectwa jest wieś Dachów. 

3. Ogół mieszkańców sołectwa Dachów stanowi 
samorząd mieszkańców wsi. 

§ 3. 1. Statut sołectwa określa kompetencje, 
zadania i zakres działania sołectwa i jego organów 
oraz organizację wewnętrzną. 

2. W zakresie realizacji zadań własnych sołectwo 
działa samodzielnie, zgodnie z ustaleniami niniejsze-
go statutu. 

3. Zgodnie z przepisami prawa, sołectwo współ-
działa z organami gminy w wykonaniu zadań wła-
snych i zleconych gminy. 

4. Rozstrzygnięcia organów gminy, dotyczące 
żywotnych spraw sołectwa, podejmowane są po 
uzyskaniu uprzedniej opinii sołectwa. Sołectwo po-
siada prawo sprzeciwu określone niniejszym statu-
tem do organów gminy w przypadku uznania, że 
naruszone są istotne interesy mieszkańców sołec-
twa. 

5. Sołectwo posiada zdolność sądową w spra-
wach należących do jego właściwości z mocy usta-
wy i niniejszego statutu. 

6. Zmiana granic sołectwa, jego zniesienia lub 
podziału następuje z ważnych powodów ogólno 
gminnych w drodze uchwały rady gminy pod na-
stępującymi warunkami: 

a) z inicjatywy rady gminy lub wójta, po prze-
prowadzeniu konsultacji z mieszkańcami  
sołectwa i w uzasadnionych przypadkach  
z mieszkańcami granicznych sołectw, ma-
jącymi interes społeczno - prawny w zmia-
nach granic sołectwa, 

b) z inicjatywy samych mieszkańców zainte-
resowanych zmianami terytorialnymi sołec-
twa. 

Rozdział 2 

Zadania sołectwa 

§ 4. 1. Do zadań samorządu mieszkańców wsi 
należy: 

a) zapewnienie udziału mieszkańców w rozwią-
zywaniu spraw socjalno - bytowych, kultural-
nych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku 
i innych związanych z miejscem zamiesz-
kania, 

b) kształtowanie odpowiednich stosunków 
współżycia mieszkańców, 

c) organizowanie samopomocy mieszkańców 
i wspólnych prac na rzecz miejsca zamiesz-
kania, a zwłaszcza w zakresie opieki nad 
młodzieżą i jej wychowaniem rozwijane opie-
ki zdrowotnej i pomocy społecznej, upo-
wszechnianie kultury, utrzymanie porządku, 
bezpieczeństwa i czystości. 
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2. Samorząd wsi realizuje swoje zadania, okre-
ślone w § 4 ust. 1 poprzez: 

a) podejmowanie uchwał w sprawach: 

- sołectwa w ramach przyznanych usta-
wowo kompetencji, 

- budowy, utrzymania, konserwacji i remon-
tów wiejskich urządzeń komunalnych i in-
frastruktury technicznej, obiektów socjal-
nych i kulturalno - oświatowych, opieki 
zdrowotnej, sportu i kultury fizycznej oraz 
innego mienia przekazanego w zarząd so-
łectwa, 

- planu zagospodarowania terenu wsi, 

- utrzymania porządku na terenie sołectwa, 

- innych przekazanych mu do rozstrzygnię-
cia przez radę gminy, 

b) opiniowanie spraw o podstawowym znacze-
niu dla mieszkańców sołectwa, a w szczegól-
ności: 

- planu zagospodarowania przestrzennego, 

- przepisów prawa miejscowego, 

- planu zagospodarowania wsi i rozwoju 
rolnictwa, 

- dostosowania organizacji i godzin pracy 
placówek handlowych, usługowych, opie-
ki zdrowotnej, kulturalnych, opiekuńczo 
- wychowawczych i innych - do potrzeb 
mieszkańców wsi,  

- zmian w zakresie obsługi, handlowej  
i usługowej mieszkańców wsi, 

- przeznaczenia lokali użytkowych i lokali-
zacji zakładów, których działalność może 
być uciążliwa dla otoczenia, 

- rozmieszczenia przystanków i funkcjono-
wania komunikacji, 

- wykorzystania funduszy przeznaczonych 
na opiekę społeczną, 

c) wnioskowanie do rady gminy o rozpatrzenie 
spraw, których załatwienie wykracza poza 
możliwości samorządu mieszkańców wsi, 

d) współuczestnictwo i współpraca w działal-
ności rady gminy, a w szczególności komi-
sjami rady gminy oraz radnymi z terenu so-
łectwa w formie spotkań i dyżurów oraz 
umożliwienie kierowania określonych wnio-
sków i postulatów. 

3. Koszty i wydatki związane z realizacją zadań 
samorządu mieszkańców wsi mogą być pokrywa-
ne ze środków finansowych gminy i posiadanych 
na ten cel funduszy sołectwa. 

4. Uchwały, podejmowane przez samorząd miesz-
kańców wsi, nie mogą naruszać uprawnień innych 
podmiotów do podejmowania decyzji w sprawach 
określonych w § 4 ust. 1 niniejszego statutu. 

5. Uchwały i wnioski samorząd mieszkańców 
wsi przekazuje wójtowi, który informuje samorząd 
o sposobie ich załatwienia w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania. 

6. W przypadku odmowy realizacji lub braku 
odpowiedzi w terminie określonym w § 4 ust. 5, 
samorząd mieszkańców wsi może wnieść sprzeciw 
do rady gminy gdy uzna, że istniejący stan lub 
podjęte rozstrzygnięcia naruszają istotne interesy 
mieszkańców. Sprzeciw powinien zawierać opis spra-
wy i konkretne zarzuty dotyczące naruszenia intere-
sów mieszkańców. 

7. Przewodniczący rady gminy po zbadaniu spra-
wy, podejmuje interwencję wobec organu lub jed-
nostki, która powinna uchwałę lub wniosek zreali-
zować. W razie bezskutecznej interwencji przewod-
niczący wnosi sprawę pod obrady rady gminy, która 
podejmuje odpowiednie decyzje. 

§ 5. 1. Zadania określone w § 4 ust. 1 samorząd 
mieszkańców realizuje również poprzez: 

a) kształtowanie wspólnie z istniejącymi orga-
nizacjami, instytucjami i związkami wyzna-
niowymi właściwych postaw mieszkańców, 
a zwłaszcza wzajemnego szacunku, uczciwo-
ści, skromności, gotowości niesienia pomo-
cy sąsiedzkiej, kultury współżycia miesz-
kańców, propagowania gospodarności, dys-
cypliny społecznej oraz poszanowania praw 
i wartości moralnych, 

b) podejmowanie działań mających na celu li-
kwidację sporów i konfliktów sąsiedzkich, 

c) zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa i narko-
manii, wandalizmu oraz zapobieganiu demo-
ralizacji dzieci i młodzieży, 

d) podejmowanie działań oświatowo - wycho-
wawczych na rzecz umacniania rodziny, kul-
tury życia rodzinnego oraz wychowania  
w rodzinie. 

2. Zadania określone w § 4 ust. 1 statutu reali-
zowane są poprzez: 

a) inicjowanie czynów społecznych, 

b) przeprowadzenie w sołectwie akcji i konkur-
sów mających na celu poprawę stanu sani-
tarnego, porządku i estetyki wsi, 

c) uczestniczenie w akcjach i innych przedsię-
wzięciach z zakresu profilaktyki przeciwalko-
holowej i narkomanii, 

d) organizowanie różnych form opieki społecz-
nej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla miesz-
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kańców niepełnosprawnych oraz w pode-
szłym wieku, dotkniętych klęskami żywio-
łowymi lub znajdujących się w innej trud-
nej sytuacji życiowej, 

e) występowanie z inicjatywą i uczestniczenie 
w przedsięwzięciach mających na celu za-
pewnienie opieki, organizowanie czasu wol-
nego dzieci i młodzieży, ich wychowania  
i wypoczynku, 

f) inicjowanie i udział w organizowaniu im-
prez o charakterze kulturalno - oświato-
wym, sportowym i wypoczynkowym, 

g) podejmowanie działań mających na celu 
zapewnienie bezpieczeństwa porządku pu-
blicznego oraz przeciwdziałania marnotraw-
stwu mienia, 

h) organizowanie mieszkańców do działań ma-
jących na celu poprawę stanu ochrony prze-
ciwpożarowej w sołectwie oraz zabezpie-
czenia przeciwpowodziowego. 

§ 6. Samorząd mieszkańców wsi może uczestni-
czyć w postępowaniu administracyjnym na zasa-
dach ustalonych w kodeksie postępowania admini-
stracyjnego dla organizacji społecznych, i w związku 
z tym może brać udział w tym postępowaniu od-
powiedni organ samorządu, jeżeli jest on powoła-
ny z mocy przepisów prawa do załatwiania spraw 
z zakresu administracji. 

§ 7. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sa-
morząd mieszkańców wsi może nawiązać kontakty 
z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, 
zawierać porozumienia określające zakres i sposób 
wykonania wspólnych zadań, może podejmować 
wspólne uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski 
do odpowiednich organów. 

§ 8. 1. Sołectwo może zarządzać i korzystać  
z mienia komunalnego oraz rozporządzać dochoda-
mi z tego źródła na zasadach określonych w ust. 2 - 3. 

2. Rada gminy nie może bez zgody Rady Sołec-
kiej uszczuplić praw sołectwa do korzystania z mie-
nia komunalnego. Sołectwo ma prawo pobierania 
opłat za korzystanie z tego mienia (dzierżawa, na-
jem, użytkowanie) poprzez osoby trzecie i przezna-
czyć je na potrzeby sołectwa. 

3. W przypadku przekazania sołectwu nowych 
składników mienia komunalnego, sposób ich ko-
rzystania określa uchwała rady gminy. 

4. Wszystkie przysługujące dotychczas miesz-
kańcom wsi prawa własności i użytkowania lub inne 
prawa rzeczowe i majątkowe, jako mienie gminne, 
pozostają nienaruszone. 

§ 9. 1. Nadzór nad działalnością samorządu 
mieszkańców wsi sprawuje rada gminy oraz wójt. 

2. Wójt może zawiesić wykonanie uchwały Ze-

brania Wiejskiego lub decyzję organu wykonawcze-
go samorządu mieszkańców, jeżeli uchwała ta lub 
decyzja jest sprzeczna z prawem. 

3. Wójt może zawiesić w czynnościach sołtysa 
do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiej-
skie, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepi-
sy prawa lub nie wykonuje swoich obowiązków. 

§ 10. 1. Fundusze samorządu mieszkańców wsi 
mogą składać się z: 

a) wydzielonych przez radę gminy środków 
finansowych w ramach swojego budżetu, 

b) dobrowolnych wpłat, 

c) środków uzyskanych z organizacji przez sa-
morząd przedsięwzięć, 

d) opłat uzyskanych z oddanych do korzysta-
nia przez inne osoby składników mienia ko-
munalnego. 

2. Plan finansowo - rzeczowy samorządu miesz-
kańców zatwierdza Zebranie Wiejskie. 

Rozdział 3 

Organy samorządu mieszkańców wsi 

§ 11. 1. Organami samorządu mieszkańców wsi 
są: 

a) Zebranie Wiejskie, 

b) sołtys. 

2. Kadencja organów samorządu wyszczegól-
nionych w ust. 1 trwa 4 lata i kończy się z momen-
tem wyboru nowych organów. Pierwsze Zebranie 
Wiejskie, celem dokonania wyboru sołtysa i Rady 
Sołeckiej, zwołuje Wójt Gminy Bobrowice, nie póź-
niej niż 6 miesięcy po wyborach do rady gminy. 

§ 12. 1. Organy samorządu mieszkańców wsi 
obowiązane są dbać o przestrzeganie zasad samo-
rządności, demokracji, kolegialności i jawności. 

2. Organy samorządu, co najmniej raz w roku, 
obowiązane są do składania na Zebraniu Wiejskim 
sprawozdania ze swojej działalności. 

§ 13. 1. Działalność w organach samorządu ma 
charakter społeczny. 

2. Za wykonywanie czynności, związanych z peł-
nioną funkcją, sołtysowi może być przyznana zry-
czałtowana dieta w wysokości ustalonej przez radę 
gminy. 

§ 14. 1. Zebranie Wiejskie jest organem uchwa-
łodawczym samorządu mieszkańców wsi. 

2. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają 
wszyscy mieszkańcy sołectwa posiadający czynne 
prawo wyborcze do rady gminy. 

3. Urząd gminy informuje Radę Sołecką o licz-
bie aktualnie uprawnionych do udziału w głoso-
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waniu. 

§ 15. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez 
sołtysa lub wójta. 

2. Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie: 

a) z własnej inicjatywy, 

b) z inicjatywy Rady Sołeckiej, 

c) na żądanie wójta lub rady gminy, 

d) na wniosek co najmniej 1/5 mieszkańców 
uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

3. Zebranie Wiejskie odbywa się w miarę po-
trzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

4. Zebranie Wiejskie powinno być zwołane naj-
później w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wnio-
sku. 

5. W przypadku podjęcia przez mieszkańców 
sołectwa decyzji o konieczności zwołania Zebrania 
Wiejskiego, grupa inicjatywna zobowiązana jest ze-
brać podpisy 1/5 mieszkańców sołectwa w obecno-
ści członka Rady Sołeckiej. 

§ 16. 1. Zebranie jest ważne, gdy zostali o nim 
zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób zwy-
czajowo przyjęty i uczestniczy w nim przynajmniej 
1/5 mieszkańców sołectwa. W przypadku braku 
quorum w pierwszy terminie, zebranie może od-
być się w drugim terminie tego samego dnia pół 
godziny później, bez względu na liczbę mieszkań-
ców w nim uczestniczących. 

2. Zebranie Wiejskie podejmuje decyzje w formie 
uchwał, opinii i wniosków. 

3. Decyzje na Zebraniu Wiejskim zapadają zwykłą 
większością głosów (liczba głosów „za” jest większa 
od połowy ważnie oddanych głosów). 

4. Zebranie Wiejskie może postanowić o prze-
prowadzeniu głosowania tajnego. 

§ 17. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego na-
leży: 

a) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii  
i kierowanie wniosków w sprawach okre-
ślonych w § 5 ust. 1 statutu, 

b) realizacja zadań określonych w § 4 ust. 1, 2 
statutu, 

c) wybór oraz odwołanie sołtysa i Rady So-
łeckiej, 

d) występowanie do wójta lub rady gminy  
z wnioskiem o rozpatrzenie spraw, których 
załatwienie wykracza poza możliwości Ze-
brania Wiejskiego, 

e) upoważnianie sołtysa do wykonywania okre-
ślonych w upoważnieniu czynności, 

f) upoważnianie Rady Sołeckiej do pełnienia 

roli stałego komitetu czynów społecznych 
oraz wykonywania innych czynności, 

g) wyrażanie zgody na uszczuplenie prawa so-
łectwa do korzystania z mienia komunalne-
go, 

h) zatwierdzanie planu finansowo - rzeczowe-
go, 

i) ustalanie regulaminu obrad. 

2. Zebranie Wiejskie prowadzi sołtys, który jest 
jednocześnie przewodniczącym Rady Sołeckiej lub 
inna osoba wyznaczona przez zebranie. 

§ 18. Szczegółowe zasady obradowania na Ze-
braniu Wiejskim ustala regulamin ustalony przez 
to zebranie. 

§ 19. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sa-
morządu mieszkańców wsi. 

2. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysłu-
gującej funkcjonariuszom publicznym. 

3. Do zadań sołtysa należy: 

a) wykonywanie powierzonych mu przepisami 
prawa zadań z zakresu administracji samo-
rządowej, 

b) reprezentowanie na zewnątrz samorządu 
mieszkańców wsi, zwłaszcza wobec orga-
nów gminy, 

c) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego 
oraz wykonywanie czynności zleconych przez 
to zebranie, 

d) może zawierać z upoważnienia: 

- wójta i rady gminy - porozumienia w spra-
wie dysponowania określonymi składni-
kami majątkowymi przekazanymi przez 
gminę, 

- Zebrania Wiejskiego - porozumienia  
w sprawie wspólnego wykorzystania lub 
udostępnienia mieszkańcom sołectwa 
obiektów i urządzeń będących w dyspo-
zycji różnych jednostek i organizacji, 

e) prowadzenie Zebrań Wiejskich, 

f) informowanie mieszkańców o realizacji swo-
ich zadań co najmniej raz w roku, 

g) składanie sprawozdań z działalności finan-
sowej sołectwa skarbnikowi gminy w okre-
sach półrocznych oraz na każde żądanie 
skarbnika gminy lub osoby przez niego upo-
ważnionej. 

4. Sołtys: 

a) może uczestniczyć w pracach rady gminy 
bez prawa głosowania, 

b) otrzymuje za udział w pracach organów 
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rady gminy zryczałtowaną dietę oraz zwrot 
kosztów podróży służbowej na zasadach 
ustalonych przez radę gminy. 

§ 20. Działalność sołtysa wspomaga Rada So-
łecka i składa się z 4 członków, łącznie z sołtysem. 

§ 21. 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje soł-
tys w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż 
raz na kwartał. W posiedzeniu Rady Sołeckiej uczest-
niczy obowiązkowo sołtys. Na posiedzenia mogą być 
także zaproszone inne osoby, których udział uzna 
za wskazany lub konieczny. 

2. O posiedzeniach Rady Sołeckiej zawiadamia 
się miejscowych członków rady gminy. 

3. Uchwały Rady Sołeckiej, opinie i wnioski za-
padają zwykłą większością głosów, przy obecności 
co najmniej połowy jej członków. 

§ 22. 1. Do właściwości Rady Sołeckiej należy: 

a) ustalanie terminu, miejsca oraz projektu po-
rządku obrad, informując o tym mieszkań-
ców co najmniej na 5 dni przed terminem 
zebrania, 

b) zapraszanie na Zebrania Wiejskie przedstawi-
cieli władz gminy, odpowiednich jednostek 
organizacyjnych dla zreferowania spraw oraz 
przygotowanie projektów uchwał, opinii  
i wniosków, 

c) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu 
Wiejskiemu projektu programu pracy samo-
rządu, 

d) występowanie wobec Zebrania Wiejskiego 
z innymi inicjatywami dotyczącymi udziału 
mieszkańców w rozwiązywaniu problemów 
sołectwa i realizacji zadań samorządu wiej-
skiego, 

e) organizowanie wykonania uchwał Zebra-
nia Wiejskiego, udzielając w tym zakresie 
szerokiej pomocy sołtysowi, 

f) w ramach udzielonych upoważnień pełni 
rolę stałego komitetu czynów społecznych, 

g) współdziałanie z właściwymi organami or-
ganizacji społecznych samorządowych w ce-
lu wspólnej realizacji zadań. 

Rozdział 4 

Tryb wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej 

§ 23. 1. Pierwsze Zebranie Wiejskie, na którym 
ma być dokonany wybór sołtysa i Rady Sołeckiej, 
zwołuje wójt określając jednocześnie miejsce, dzień  
i godzinę Zebrania Wiejskiego oraz mu przewod-
niczy. 

2. Zarządzenie wójta w powyższej sprawie po-
winno być podane do wiadomości mieszkańców 
na co najmniej 7 dni przed datą zebrania. 

§ 24. 1. Dla dokonania ważnego wyboru sołty-
sa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co 
najmniej 1/5 uprawnionych do głosowania miesz-
kańców sołectwa. 

2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano 
wymaganego quorum, wybory w nowym terminie 
mogą być przeprowadzone bez względu na liczbę 
obecnych na zebraniu. 

§ 25. Czynne i bierne prawo wyborcze przysłu-
guje mieszkańcom sołectwa według zasad ustalo-
nych dla wyboru rady gminy. 

§ 26. 1. Wybory przeprowadza komisja wybor-
cza składająca się z 3 osób wybranych w głosowa-
niu jawnym spośród uczestniczących na Zebraniu 
Wiejskim mieszkańców. 

2. Do obowiązków komisji wyborczej należy: 

a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów, 

b) przygotowanie wyborów, 

c) przeprowadzenie wyborów, 

d) obliczenie głosów, 

e) sporządzenie protokołu, 

f) ogłoszenie wyników wyborów. 

3. Członek komisji wyborczej nie może kandy-
dować do władz samorządu. 

4. Z wykonania swoich czynności komisja wy-
borcza sporządza protokół, który powinien zawie-
rać: 

a) skład komisji z podziałem funkcji, 

b) ilość osób biorących udział w głosowaniu, 

c) ilość kandydatów do organów samorządu, 

d) ilość głosów oddanych, w tym ważnych  
i nieważnych, 

e) ilość głosów ważnie oddanych na poszcze-
gólnych kandydatów, 

f) wskazanie kandydatów, którzy wybrani zo-
stali do organów samorządu. 

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie ko-
misji.  

§ 27. 1. Wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej doko-
nuje się w głosowaniu tajnym. 

2. Prawo zgłaszania kandydatów ustnie lub pi-
semnie posiada wyłącznie mieszkaniec sołectwa, 
któremu przysługuje czynne prawo wyborcze, spo-
śród nieograniczonej liczby kandydatów. Kandyda- 
ci do organów sołectwa muszą posiadać czynne 
prawo wyborcze i być mieszkańcami sołectwa. 

3. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandy-
dowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie 
swojej nieobecności. 
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4. Komisja sporządza karty do głosowania 
umieszczając na nich nazwiska kandydatów w do-
wolnej kolejności oraz dokonując ich oznaczenia. 

5. Karty do głosowania wrzucane są przez miesz-
kańców do odpowiednio zamkniętej urny wyborczej. 

6. Głosujący oddaje głos na tego kandydata, 
którego nazwisko pozostaje nieskreślone. 

7. Głos jest nieważny, jeżeli: 

a) karta do głosowania jest całkowicie prze-
kreślona, 

b) zawiera większą ilość nieskreślonych kan-
dydatów niż miejsc w organach sołectwa, 

c) karta do głosowania jest inna niż sporzą-
dzona przez komisję wyborczą. Dopisywa-
nie na karcie do głosowania dodatkowych 
nazwisk lub poczynienia innych zapisów 
nie wywołuje żadnych skutków prawnych.  

8. Zasady określonej w ust. 1 nie stosuje się, 
gdy: 

a) na sołtysa kandyduje jedna osoba, 

b) na członków rady sołeckiej kandyduje tyle 
osób, ile jest miejsc w radzie. Karta całko-
wicie lub częściowo przekreślona w tym 
przypadku uznawana jest jako głos oddany 
przeciwko kandydatowi. 

9. Wybory na sołtysa i Radę Sołecką przepro-
wadzane są oddzielnie. 

10. Sołtysem wybrany zostaje ten kandydat, któ-
ry uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów 
(większość zwykła). W przypadku, gdy żaden kandy-
dat nie uzyskał wymaganej większości, przeprowa-
dza się wybory ponownie, aż do skutku. 

11. Członkiem rady sołeckiej zostaje ten kandy-
dat, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych 
głosów (większość zwykła). W przypadku równej 
ilości głosów uniemożliwiającej wybór tych osób 
na członków rady, przeprowadza się wybory po-
nownie, aż do skutku. 

12. Odwołanie sołtysa i członków Rady Sołec-
kiej przed upływem kadencji następuje w tym  
samym trybie co wybór, jeżeli nie wykonują swo-
ich obowiązków, naruszają postanowienia statutu  
i uchwały zebrania wiejskiego lub dopuścili się 
czynu dyskwalifikującego w opinii środowiska. 

13. Odwołanie sołtysa lub członka Rady Sołec-
kiej winno być poprzedzone wysłuchaniem zainte-
resowanego przez Radę Sołecką. 

14. W przypadku nie podjęcia czynności przez 
nowo wybranego sołtysa, wójt zarządza przepro-
wadzenie ponownych wyborów. 

§ 28. W sprawach nienormowanych w statucie, 
decyzję podejmuje Zebranie Wiejskie. 

§ 29. 1. Mandat sołtysa i członka rady wygasa 
w przypadku: 

a) śmierci, 

b) złożenia wójtowi pisemnej rezygnacji z peł-
nionej funkcji, 

c) odwołania przed upływem kadencji, 

d) utraty prawa wybieralności. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu sołtysa 
lub członka Rady Sołeckiej wójt zarządza wybory 
uzupełniające. 

3. Wybory uzupełniające odbywają się według 
zasad określonych w § 23 - 29. 

4. Wyborów uzupełniających sołtysa członka Ra-
dy Sołeckiej nie przeprowadza się, jeżeli do końca 
kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy. 

§ 30. Wydatki związane z organizacją przygoto-
wań i przeprowadzeniem wyborów pokrywane są 
z budżetu gminy. 

§ 31. 1. Mieszkańcom sołectwa, którzy mają pra-
wo wyborcze przysługuje prawo do złożenia prote-
stu wyborczego, co do sposobu przeprowadzenia 
wyborów sołtysa i członków Rady Sołeckiej. 

2. Protest należy złożyć wójtowi w terminie 7 dni 
od dnia wyborów. 

3. Protesty rozstrzyga wójt w terminie 7 dni od 
dnia złożenia protestu. W razie uwzględnienia pro-
testu wójt unieważnia wybory. 

4. Rozstrzygnięcie protestu przez wójta jest osta-
teczne. 

5. W przypadku stwierdzenia nieważności wy-
borów wójt zarządza w ciągu 14 dni od daty unie-
ważnienia ponowne wybory. 

§ 32. 1. Wójt z urzędu sprawuje nadzór nad pra-
widłowym przebiegiem wyborów. 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa 
wójt unieważnia wybory i zarządza ponowne ich 
przeprowadzenie w ciągu 14 dni od daty ich unie-
ważnienia. 

Rozdział 5 

Gospodarka finansowa sołectwa 

§ 33. Środki finansowe sołectwa stanowią do-
chody określone w § 10. 

§ 34. 1. Sołectwo prowadzi samodzielną gospo-
darkę w ramach budżetu gminy. 

2. Środki finansowe sołectwa pochodzące z bu-
dżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele 
określone w uchwale rady gminy. 

§ 35. 1. Gospodarkę finansową sołectwa pro-
wadzi sołtys, zgodnie z uchwałami Zebrania Wiej-
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skiego. 

2. W przypadku nieobecności sołtysa, Rada So-
łecka wyznacza spośród swojego grona, na czas 
jego nieobecności, osobę do prowadzenia gospo-
darki finansowej sołectwa. 

3. Sołtys raz w roku składa sprawozdanie Ze-
braniu Wiejskiemu z wykonania wydatków finan-
sowych. 

4. W celu kontroli gospodarki finansowej sołec-
twa, Zebranie Wiejskie może powołać Komisję Re-
wizyjną. 

Rozdział 6 

Postanowienia końcowe 

§ 36. Zmiany statutu dokonuje rada gminy z wła-
snej inicjatywy, na wniosek wójta lub na wniosek 
Zebrania Wiejskiego. 

§ 37. Spory między organami sołectwa wynika-
jące na tle interpretacji niniejszego statutu rozpa-
truje wójt. 

§ 38. Traci moc uchwała Nr IX/35/91 Rady Gmi-
ny Bobrowice z dnia 20 lutego1991r. w sprawie 
uchwalenia statutów sołectw na terenie Gminy Bo-
browice. 

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Bobrowice. 

§ 40. Projekt niniejszej uchwały był konsulto-
wany z mieszkańcami wsi Dachów. 

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Mariola Szajek 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XVII/138/08 
RADY GMINY BOBROWICE 

 
z dnia 17 września 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze  

Gminy Bobrowice 
 
Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. 
Nr 123, poz. 858) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bobro-
wice, w następującym brzmieniu: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 2. 1. Celem niniejszego regulaminu jest mię-
dzy innymi: 

1) określenie praw i obowiązków gminy oraz od-
biorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych 
świadczonych przez gminę; 

2) ustanowienie warunków przyłączenia do sie-
ci. 

2. Ilekroć w regulaminie niniejszym używa się 
określenia ustawa należy przez to rozumieć usta-
wę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). 

 

Rozdział 2 

Minimalny poziom usług świadczonych przez 
Gminę Bobrowice w zakresie dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków 

§ 3. Gmina Bobrowice ma obowiązek zapewnić 
następujący minimalny poziom świadczonych usług: 

1) ciśnienie wody o wielkości nie mniejszej niż 
0,2 MPa; 

2) raz na 3 lata nieodpłatnie kontroluje spraw-
ność techniczną urządzeń pomiarowych, wo-
domierzy głównych; 

3) wszystkie prace związane z obsługą technicz-
no - eksploatacyjną sieci wodociągowo - kanali-
zacyjnej, oprócz poważnych awarii, wymagają 
uzgodnienia pory wykonywania ich z posiada-
czami, bądź zarządcami nieruchomości, budyn-
ków, mając na względzie słuszny interes od-
biorcy i możliwości realizacyjne gminy; 

4) inne parametry minimalnego poziomu usług 
są określone w odrębnych przepisach. 

§ 4. Odbiorcy usług są zobowiązani do korzy-
stania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ście-
ków w sposób zgodny z przepisami ustawy i nie 
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powodujący pogorszenia jakości usług świadczo-
nych przez gminę oraz nie utrudniający jej działal-
ności, w szczególności do: 

1) użytkowania instalacji wodociągowej w spo-
sób eliminujący możliwość wystąpienia skaże-
nia chemicznego lub bakteriologicznego wody 
w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się 
wody z instalacji wodociągowej, powrotu cie-
płej wody lub wody z instalacji centralnego 
ogrzewania; 

2) zabezpieczenia przed dostępem osób nieupraw-
nionych do pomieszczenia, w którym zainsta-
lowany jest wodomierz; 

3) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w spo-
sób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania 
sieci kanalizacyjnej; 

4) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom 
gminy wstępu na teren nieruchomości i do 
pomieszczeń w celach określonych przepisa-
mi ustawy oraz niniejszego regulaminu; 

5) poinformowania gminy o własnych ujęciach 
wody, w celu prawidłowego ustalenia opłat 
za odprowadzanie ścieków; 

6) wykorzystania wody z sieci wodociągowej  
i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w ce-
lach określonych w warunkach przyłączenia 
do sieci; 

7) racjonalnego gospodarowania wodą i używa-
nia jej zgodnie z przeznaczeniem. 

Rozdział 3 

Szczegółowe warunki i tryb zawierania umów  
z odbiorcami usług 

§ 5. 1. Podpisanie umowy z odbiorcą następuje 
po uprzednim złożeniu przez niego pisemnego wnio-
sku o zawarcie umowy, wraz z dokumentami nie-
zbędnymi do jej zawarcia. 

2. Wraz z wnioskiem, osoba ubiegająca się o za-
warcie umowy zobowiązana jest przedstawić gminie 
dokument określający aktualny stan prawny przyłą-
czonej nieruchomości. 

3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika ty-
tuł prawny osoby składającej wniosek jest ona 
zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający 
ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz przepisów 
odrębnych. 

4. Umowa może być zawarta również z osoba, 
która korzysta z nieruchomości o nieuregulowa-
nym stanie prawnym po udokumentowaniu przez 
nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomo-
ści. 

§ 6. 1. Umowy zawierane są na czas określony 
lub nieokreślony. 

2. Umowa zawiera postanowienia określone  
w art. 6 ust. 3 ustawy oraz określa szczegółowe obo-
wiązki stron, w tym zasady utrzymywania przyłączy 
oraz warunki usuwania ich awarii. 

§ 7. 1. Podpisanie umowy o dostarczenie wody 
i odprowadzenie ścieków następuje po podpisaniu 
przez strony protokołów z prób i odbiorów prac 
budowlano - montażowych wykonanych w związ-
ku z przyłączeniem do sieci. 

2. W przypadku zmiany odbiorcy usług, nastę-
puje wygaśnięcie umowy zawartej z dotychczaso-
wym odbiorcą. 

§ 8. Odcięcie dostawy wody lub zamknięcie 
przyłącza kanalizacyjnego z przyczyn określonych 
w art. 8 ust. 1 ustawy może skutkować wypowie-
dzeniem lub rozwiązaniem umowy, o której mowa 
w § 5. 

§ 9. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, 
o której mowa w § 5 gmina podejmie środki tech-
niczne uniemożliwiające dalsze korzystanie z usług. 

Rozdział 4 

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat 
ustalone w taryfach 

§ 10. 1. Rozliczenia za zbiorcze zaopatrzenie w wo-
dę i zbiorcze odprowadzenie ścieków są prowa-
dzone przez gminę z odbiorcami usług, na podsta-
wie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz 
ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ście-
ków. 

2. Ilość wody dostarczonej do nieruchomości 
ustala się na podstawie wskazania wodomierza 
głównego, które są wykonywane raz na 3 miesią-
ce, 

3. W przypadku braku wodomierza ilość zuży-
tej wody określa się w oparciu o przeciętne normy 
zużycia wody wg zasad określonych w rozporządze-
niu Ministra Infrastruktury z dnia 14 lutego 2002r. 
(Dz. U. Nr 8, poz. 70). 

4. W przypadku zawarcia umowy z użytkowni-
kami lokali w budynkach wielolokalowych, ilość 
dostarczonej wody ustala się na podstawie zain-
stalowanych tam wodomierzy, z uwzględnieniem 
różnicy wynikającej pomiędzy odczytem na wo-
domierzu głównym a sumą odczytów z wodomie-
rzy w lokalach. 

5. W przypadku awarii wodomierza stosuje się 
przeciętne normy zużycia, względnie średnie zuży-
cie z ostatnich 3 miesięcy przed awarią. 

§ 11. Zgodnie z przepisami rozporządzenia, o któ-
rym mowa w art. 27 ustawy: 

1) odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczo-
ną wodę i odprowadzone ścieki w terminach 
podanych w ogłoszeniach lub fakturze;  
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2) zgłoszenie przez odbiorcę usług reklamacji do 
wysokości rachunku nie wstrzymuje obowiązku 
regulowania naliczonej należności; 

3) w przypadku nadpłaty lub uznania reklamacji, 
zalicz się ją na poczet przyszłych należności. 

§ 12. 1. Zmiana wysokości opłat za wodę i ścieki, 
spowodowana wejściem w życie nowej taryfy, nie 
wymaga zmiany umowy. 

2. Gmina dołącza do nowo podpisanej umowy 
aktualnie obowiązujące ceny i stawki opłat za wo-
dę i ścieki. 

3. W przypadku, gdy zmiana opłat następuje  
w okresie międzyodczytowym, zużycie wody/ście-
ków przed i po zmianie zostaje ustalone dla każ-
dego okresu i cen dla tych okresów ustalonych. 

Rozdział 5 

Warunki przyłączenia do sieci i sposób dokonania 
odbioru przyłącza 

§ 13. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wo-
dociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wnio-
sek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Gmina 
po otrzymaniu wniosku wydaje warunki technicz-
ne na przyłączenie nieruchomości.  

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba 
ubiegająca się o przyłączenie do sieci, powinna 
załączyć: 

- dokument potwierdzającym tytuł praw-
ny do korzystania z nieruchomości, któ-
rej dotyczy wniosek, 

- mapę sytuacyjną, określającą usytuowa-
nie nieruchomości względem istniejących 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
innych obiektów i urządzeń uzbrojenia 
terenu. 

§ 14. 1. Gmina określa warunki przyłączenia  
i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umo-
wy o przyłączenie, w terminie nie dłuższym niż  
30 dni od dnia złożenia wniosku. 

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od 
dnia ich wydania. 

§ 15. 1. Umowa o przyłączenie stanowi pod-
stawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych  
i budowlano - montażowych. 

2. Określone w umowie o przyłączenie próby  
i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowa-
dzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli 
stron. 

3. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa  
w ust. 2, są potwierdzane przez strony w protoko-
łach. 

4. Protokół odbioru technicznego przyłącza po-
winien zawierać co najmniej: 

1) datę odbioru; 

2) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem prze-
znaczenia przyłącza (rodzaju: wodociągowe, 
kanalizacyjne), średnicy, materiałów i długo-
ści; 

3) rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza 
kanalizacyjnego; 

4) skład komisji, w tym: wykonawcę i użytkow-
nika; 

5) adres nieruchomości, do której wykonano pod-
łączenie; 

6) podpisy członków komisji. 

Rozdział 6 

Techniczne warunki określające możliwości do-
stępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych 

§ 16. 1. Każda osoba fizyczna i każdy przedsię-
biorca ma równe prawa i możliwości dostępu do 
korzystania ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

2. Potencjalni odbiorcy usług wodociągowo - ka-
nalizacyjnych mogą uzyskać informacje dotyczące 
dostępności do tych usług w Urzędzie Gminy Bo-
browice, który udostępni wgląd: 

a) w studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy, 

b) w miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, 

c) w regulamin świadczenia usług. 

Rozdział 7 

Sposób postępowania w przypadku niedotrzy-
mania ciągłości usług i odpowiednich parame-
trów dostarczanej wody i odprowadzanych ście-
ków, a w szczególności sposoby załatwiania  

reklamacji i wymiany informacji 

§ 17. 1. Gmina jest zobowiązana jest do udzie-
lenia odbiorcom usług informacji dotyczących wy-
stępujących zakłóceń zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodo-
ciągowych i kanalizacyjnych. 

2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego 
zawiadomienia odbiorców w przypadkach, gdy wy-
stępują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, 
zdrowia i środowiska lub uniemożliwiające świad-
czenia usług w skutek nieprzewidzianych awarii 
sieci wodociągowej. 

3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzania ścieków, o którym mowa w ust. 2, 
gmina niezwłocznie informuje odbiorców, w spo-
sób zwyczajowo przyjęty. 

4. W przypadku przewidzianego wstrzymania 
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zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na 
czas powyżej 12 godz. powiadamia o tym odbior-
ców, na co najmniej 7 dni przed zdarzeniem. 

§ 18. Gmina jest zobowiązana do zawiadomienia 
odbiorców usług o planowanych zmianach warun-
ków technicznych zaopatrzenia w wodę i odpro-
wadzania ścieków z wyprzedzeniem umożliwiają-
cym  dostosowanie instalacji do nowych warun-
ków, nie krótszym niż 12 miesięcy. 

§ 19. 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania 
reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczo-
nych usług. 

2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wno-
szone są na piśmie osobiście przez zainteresowa-
nego w siedzibie przedsiębiorstwa, listem poleco-
nym lub za pomocą poczty elektronicznej. 

3. Gmina jest zobowiązana do powiadomienia 
zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji 
w terminie 14 dni od daty wpływu. 

§ 20. 1. Odbiorca usług zobowiązany jest do na-
tychmiastowego powiadomienia gminy o wszelkich 
stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głów-
nego. 

2. Niedopuszczalne jest samowolne rozplom-
bowanie wodomierza głównego lub celowe jego 
uszkodzenie. 

3. Za udowodnione uszkodzenie lub zniszcze-
nie wodomierza głównego gmina obciąży odbior-
cę wody kosztami naprawy uszkodzenia urządze-
nia pomiarowego lub jego wymiany na nowy. 

§ 21. 1. Gmina może odciąć dostawę wody lub 
zamknąć przyłącze kanalizacyjne w przypadkach  
i na warunkach określonych w art. 8 ustawy. 

2. Gmina może odmówić ponownego zawarcia 
umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ście-
ków, jeżeli nie zostały usunięte przeszkody będące 
przyczyną zaniechania świadczenia usług. 

Rozdział 8 

Warunki dostawy wody na cele przeciwpożarowe 

§ 22. Uprawnionymi do poboru wody na cele 
przeciwpożarowe są Gminne Ochotnicze Straże Po-
żarne i Powiatowe Jednostki Ratowniczo - Gaśni-
cze oraz samochody pożarowe Nadleśnictw. 

§ 23. Woda do celów przeciwpożarowych dla 
obiektów jest dostępna przede wszystkim z hy-
drantów zainstalowanych na sieci wodociągowej. 

§ 24. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpo-
żarowe wraz z określeniem punktów poboru jest 
ustalana na podstawie pisemnych informacji skła-
danych przez jednostkę straży pożarnej w umow-
nie ustalonych okresach. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 25. W sprawach nie objętych niniejszym regu-
laminem stosowane są przepisy prawa, a w szcze-
gólności ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorczym 
zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków 
(Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). 

§ 26. Traci moc: 

a) uchwała Nr XXI/165/02 Rady Gminy w Bo-
browicach z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gmi-
ny Bobrowice. 

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Bobrowice. 

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Mariola Szajek 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XX/139/08 
RADY GMINY BRODY 

 
z dnia 19 września 2008r. 

 
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ust. 3, 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-

tach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się stawki podatku od nierucho-
mości, w następującej wysokości: 
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1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1m2 powierzchni - 0,56zł, 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych, od 1ha 
powierzchni - 3,87zł, 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności pożyt-
ku publicznego organizacje pożytku publicz-
nego od 1m2 powierzchni - 0,11zł; 

2) od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytko-
wej - 0,51zł, 

b) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej, od 1m2 pow. użytk.  
– 13,87zł, 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym, od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 4,47zł, 

d) zajętych na prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świad-
czeń zdrowotnych, od 1m2 powierzchni 
użytkowej - 2,05zł, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadze-
nie odpłatnej statutowej działalności po-
żytku publicznego przez organizacje pożyt-
ku publicznego od 1m2 powierzchni użyt-
kowej - 3,31zł; 

3) od budowli - od ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych - 2%. 

§ 2. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 7 
ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
zwalnia się z podatku od nieruchomości, z wyjąt-
kiem części zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej: 

1) nieruchomości lub ich części, grunty oraz bu-
dowle stanowiące własność Gminy Brody, któ-
re nie zostały oddane w posiadanie zależne; 

2) remizy OSP i świetlice wiejskie będące we wła-
daniu Rad Sołeckich wraz z przynależnymi do 
nich gruntami; 

3) budynki, budowle i grunty lub ich części bę-
dące we władaniu osób prawnych, instytucji 
kultury, zakładów i jednostek budżetowych Gmi-
ny Brody; 

4) powierzchnię budynków gospodarczych prze-
kraczającą 50m2 będących własnością emery-
tów i rencistów, których wyłącznym źródłem 
utrzymania jest emerytura lub renta. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Brody. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy 
Brody z dnia 28 września 2007r. w sprawie ustalenia 
stawek podatku od nieruchomości. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 
2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Lech Kossak 

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

1501 
 

UCHWAŁA NR XXII/166/08 
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

 
z dnia 19 września 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 46 ust. 1, art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych 
(Dz. U Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VII/26/07 Rady Miejskiej w Kro-
śnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2007r. w sprawie 

nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej  
w Krośnie Odrzańskim (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Lubuskiego Nr 48, poz. 730) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

      „13) ustawę z dnia z dnia 7 września 2007r.  
o pomocy osobom uprawnionym do alimen-
tów”; 
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2) w § 8 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

      „8) przyznawanie i wypłata świadczeń z fundu-
szu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań 
wobec dłużników alimentacyjnych”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

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

Przewodniczący Rady 
Mariusz Grycan 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIX/83/08 
RADY GMINY KRZESZYCE 

 
z dnia 19 września 2008r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia związane z prowadzeniem przez gminę 

Przedszkoli Gminnych w Kołczynie i Krzeszycach 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) 
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.  
o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004r.  
Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVII/73/08 Rady Gminy Krze-
szyce z dnia 16 maja 2008r. w sprawie ustalenia 
opłat za świadczenia związane z prowadzeniem 
przez gminę Przedszkoli Gminnych w Kołczynie  
i Krzeszycach wprowadza się zmiany w ten spo-
sób, że § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

      „§ 1. Świadczenia publiczne przedszkoli pro-
wadzonych przez Gminę Krzeszyce, które nie 
mieszczą się w zakresie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego, obejmują zaję-
cia dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze 
realizowane przez przedszkola w wymiarze po-
nad 5 godzin dziennie, a wykraczające poza za-
kres zajęć określonych w podstawie progra-
mowej wychowania przedszkolnego. 

      2. Odpłatność rodziców (opiekunów prawnych) 
za świadczenia przedszkola w zakresie prze-
kraczającym realizacje podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego obejmujące za-
jęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktycz-

ne dla dzieci przebywających w przedszkolu 
powyżej 5 godzin dziennie wynosi miesięcz-
nie: 

1) w Przedszkolu Gminnym w Krzeszycach  
- 110zł od jednego dziecka; 

2) w Przedszkolu Gminnym w Kołczynie - 40zł 
od jednego dziecka. 

      3. Ustala się dzienną opłatę za wyżywienie 
dziecka w przedszkolu w wysokości: 

1) w Przedszkolu Gminnym w Krzeszycach  
- 3,50zł od jednego dziecka; 

2) w Przedszkolu Gminnym w Kołczynie - 2,50zł 
od jednego dziecka. 

      4. Opłata miesięczna za wyżywienie jest ilo-
czynem dziennej opłaty za wyżywienie i liczby 
dni pracy przedszkola w danym miesiącu”. 

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Krzeszyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jerzy Tomaszewski 

 
 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 1503 
Województwa Lubuskiego Nr 101 
 

 

6971 

1503 
 

OBWIESZCZENIE 
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE 

 
z dnia 27 sierpnia 2008r. 

 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu Gminy Gubin o statusie miejskim 

 
1. Na podstawie art. 16 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. 
Nr 68, poz. 449) ogłasza się w załączniku do niniej-
szego obwieszczenia jednolity tekst statutu Gminy 
Gubin o statusie miejskim stanowiący załącznik do 
uchwały Nr XVI/197/08 Rady Miejskiej w Gubinie  
z dnia 7 lutego 2008r. w sprawie statutu Gminy 
Gubin o statusie miejskim (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 17, poz. 417), z uwzględ-
nieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XVII/ 
209/08 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27 marca 
2008r. zmieniającą uchwałę w sprawie statutu Gminy 
Gubin o statusie miejskim (Dziennik Urzędowy Wo-
jewództwa Lubuskiego Nr 41, poz. 802). 

2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Ochotny 

 
Załącznik 

do obwieszczenia 
Rady Miejskiej w Gubinie 
z dnia 27 sierpnia 2008r. 

 
Statut Gminy Gubin o statusie miejskim 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć gminę Gu-
bin o statusie miejskim; 

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

3) komisji - należy przez to rozumieć komisję Rady 
Miejskiej w Gubinie; 

4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć 
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gubinie; 

5) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmi-
strza Miasta Gubina; 

6) statucie - należy przez to rozumieć statut Gminy 
Gubin o statusie miejskim. 

§ 2. Gmina Gubin o statusie miejskim jest wspól-
notą samorządową obejmującą wszystkich jej miesz-

kańców.  

§ 3. 1. Gmina Gubin obejmuje obszar o po-
wierzchni 2068ha. 

2. Granice gminy określone są na mapie sta-
nowiącej załącznik Nr 1 do statutu. 

3. Siedzibą gminy jest miasto Gubin. 

4. Herb Gminy Gubin wraz z opisem przedsta-
wiony w załączniku Nr 2 do statutu. 

5. Flaga gminy Gubin wraz z opisem przedsta-
wiona w załączniku Nr 3 do statutu. 

6. Hejnał gminy Gubin wraz z opisem przed-
stawiony w załączniku Nr 4 do statutu. 

§ 4. 1. Gmina posiada osobowość prawną. 

2. Samodzielność gminy podlega ochronie są-
dowej. 

3. Gmina wykonuje zadania publiczne we wła-
snym imieniu i na własną odpowiedzialność.  

§ 5. Do zakresu działania gminy należą wszyst-
kie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie 
zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.  

§ 6. 1. Podstawowym zadaniem gminy jest za-
spokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkańców. 
Gmina spełnia ten obowiązek poprzez swoje orga-
ny realizując zadania własne oraz zadania zlecone  
i przyjęte w drodze porozumienia z zakresu admini-
stracji rządowej, a także z zakresu organizacji i prze-
prowadzania wyborów powszechnych oraz referen-
dum. 

2. Gmina może wykonywać zadania z zakresu 
właściwości powiatu oraz zadania z zakresu wła-
ściwości województwa na podstawie porozumień 
z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. 

§ 7. Zadania własne gminy obejmują sprawy:  

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomo-
ściami, ochrony środowiska i przyrody oraz go-
spodarki wodnej; 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz or-
ganizacji ruchu drogowego; 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-
cji, usuwania i oczyszczania ścieków komu-
nalnych, utrzymania czystości i porządku oraz 
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodli-
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wiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia  
w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 

4) lokalnego transportu zbiorowego; 

5) ochrony zdrowia; 

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakła-
dów opiekuńczych; 

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 

8) edukacji publicznej; 

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych in-
stytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki 
nad zabytkami; 

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych; 

11) targowisk i hal targowych; 

12) zieleni gminnej i zadrzewień; 

13) cmentarzy gminnych; 

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa oby-
wateli oraz ochrony przeciwpożarowej i prze-
ciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzy-
mania gminnego magazynu przeciwpowodzio-
wego; 

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej oraz obiektów administra-
cyjnych; 

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienie ko-
bietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej  
i prawnej; 

17) działania na rzecz wspierania i upowszechnia-
nia idei samorządności wśród mieszkańców 
miasta, a zwłaszcza wśród młodzieży; 

18) promocji gminy; 

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi; 

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i re-
gionalnymi innych państw;  

21) tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej; 

22) zadania określone w przepisach szczególnych. 

§ 8. 1. W celu realizacji zadań własnych, któ-
rych celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakaja-
nie potrzeb zbiorowych ludności, gmina może pro-
wadzić działalność gospodarczą o charakterze uży-
teczności publicznej. 

2. Gmina może prowadzić działalność gospodar-
czą wykraczającą poza zadania o charakterze uży-
teczności publicznej w przypadkach określonych 
ustawami. 

§ 9. 1. W gminie tworzy się - po przeprowa-
dzeniu konsultacji z mieszkańcami - jednostki po-
mocnicze: osiedla, dzielnice w drodze uchwały rady. 

2. Łączenie i podział jednostek pomocniczych 
następuje w drodze uchwały rady. 

3. Znoszenia jednostek pomocniczych następu-
je w trybie przewidzianym dla ich tworzenia. 

4. Projekty uchwał rady w sprawie utworzenia, 
łączenia i podziału jednostek pomocniczych poda-
je się do publicznej wiadomości co najmniej na 
miesiąc przed podjęciem uchwały.  

5. Organizację i zakres działania jednostek po-
mocniczych określają odrębne statuty przyjęte w dro-
dze uchwały rady. 

Rozdział 2 

Organy gminy 

§ 10. Organem stanowiącym i kontrolnym gminy 
jest rada. 

§ 11. 1. Rada stanowi w sprawach gminy w for-
mie uchwał. 

2. Oprócz uchwał rada może podejmować:  

1) stanowiska w określonej sprawie; 

2) apele zawierające formalne niewiążące we-
zwania adresatów zewnętrznych do określo-
nego postępowania, podjęcia inicjatywy czy 
zadania; 

3) opinie zawierające oświadczenia wiedzy oraz 
oceny. 

§ 12. Rada działa zgodnie z regulaminem rady 
stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego statutu. 

§ 13. Do wyłącznej właściwości rady należy:  

1) uchwalanie statutu gminy; 

2) ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowie-
nie o kierunkach jego działania oraz przyjmo-
wanie sprawozdań z jego działalności; 

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika, który 
jest głównym księgowym budżetu oraz sekre-
tarza na wniosek burmistrza; 

4) uchwalenie budżetu gminy, rozpatrywanie spra-
wozdania z wykonywania budżetu oraz podej-
mowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie 
udzielenia absolutorium z tego tytułu; 

5) uchwalenie studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta oraz miejscowych planów zagospodaro-
wania przestrzennego; 

6) uchwalenie programów gospodarczych; 

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomoc-
niczych, zasad przekazywania im składników 
mienia do korzystania oraz zasad przekazywa-
nia środków budżetowych na realizację zadań 
przez te jednostki; 
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8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków 
i opłat w granicach określonych w ustawach; 

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątko-
wych gminy, przekraczających zakres zwykłe-
go zarządu dotyczących: 

a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nie-
ruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. O ile 
ustawy szczególne nie stanowią inaczej, uch-
wała rady wymagana jest również w przy-
padku, gdy po umowie zawartej na czas 
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolej-
ne umowy, których przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość, do czasu określenia 
zasad - wyrażenie zgody na dokonywanie 
tych czynności przez burmistrza, 

b) emitowania obligacji oraz określania zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu przez 
burmistrza, 

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kre-
dytów, 

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek  
i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych 
przez burmistrza w roku budżetowym, 

e) zobowiązań w zakresie podejmowania in-
westycji i remontów o wartości przekracza-
jącej granicę corocznie ustaloną przez ra-
dę, 

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spół-
dzielni oraz rozwiązywania i występowania 
z nich, 

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zby-
wania udziałów i akcji przez burmistrza, 

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przed-
siębiorstw, zakładów i innych gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz wyposaża-
nia ich w majątek, 

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek  
i poręczeń udzielanych przez burmistrza w ro-
ku budżetowym; 

10) określenie wysokości sumy, do której burmistrz 
może samodzielnie zaciągać zobowiązania; 

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia za-
dań z zakresu administracji rządowej, z zakre-
su właściwości powiatu lub województwa; 

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdzia-
łania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten 
cel odpowiedniego majątku; 

13) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy 
ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi 
innych państw oraz przystępowania do mię-
dzynarodowych zrzeszeń społeczności lokal-

nych i regionalnych; 

14) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu 
gminy, nazw ulic i placów będących drogami 
publicznymi oraz nazw dróg wewnętrznych  
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych 
a także wznoszenia pomników; 

15) nadawanie „Honorowego Obywatelstwa Mia-
sta Gubina”; 

16) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzie-
lania stypendiów dla uczniów i studentów; 

17) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 
ustawami do kompetencji rady. 

§ 14. 1. Organem wykonawczym gminy jest bur-
mistrz wybrany w wyborach bezpośrednich. 

2. Kadencja burmistrza rozpoczyna się w dniu 
rozpoczęcia kadencji rady. 

§ 15. Burmistrz jest pracownikiem samorządo-
wym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na 
podstawie wyboru. 

§ 16. Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje 
oraz odwołuje zastępcę. 

§ 17. 1. Uchwała rady w sprawie nieudzielenia 
burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z pod-
jęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum  
w sprawie odwołania burmistrza. 

2. Rada może podjąć uchwałę o przeprowa-
dzenia referendum w sprawie odwołania burmi-
strza z przyczyny określonej w ust. 1, na sesji zwo-
łanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia 
podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia absolu-
torium burmistrzowi. 

3. Przed pojęciem uchwały w sprawie nieudzie-
lenia burmistrzowi absolutorium rada zapoznaje się 
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
uchwały o nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium 
oraz wysłuchuje wyjaśnień burmistrza. 

4. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum rada 
podejmuje bezwzględną większością głosów usta-
wowego składu rady, w głosowaniu imiennym. 

§ 18. 1. Rada może podjąć uchwałę o przepro-
wadzeniu referendum w sprawie odwołania bur-
mistrza z przyczyny innej niż nie udzielenie burmi-
strzowi absolutorium jedynie na wniosek co naj-
mniej 1/4 ustawowego składu rady. 

2. Wniosek wymaga formy pisemnej, uzasad-
nienia i podlega zaopiniowaniu przez komisję wła-
ściwą ze względu na przedmiot zarzutów oraz Ko-
misję Rewizyjną. 

3. Rada może podjąć uchwałę o przeprowadze-
niu referendum w sprawie odwołania burmistrza na 
sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni 
od dnia złożenia wniosku. 
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4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3 rada po-
dejmuje większością co najmniej 3/5 głosów usta-
wowego składu rady, w głosowaniu imiennym. 

§ 19. 1. Jeżeli wniosek, o którym mowa w § 18, 
o podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referen-
dum w sprawie odwołania burmistrza nie uzyskał 
wymagającej większości głosów, kolejny wniosek 
może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż 
po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głoso-
wania. 

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu burmi-
strza przed upływem kadencji, przeprowadza się 
wybory przedterminowe na zasadach określonych 
w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta oraz w ustawie ordyna-
cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw. 

3. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli da- 
ta wyborów przedterminowych miałaby przypaść 
w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji 
burmistrza. Wyborów przedterminowych nie prze-
prowadza się także wtedy, jeżeli data wyborów 
miałaby przypaść w okresie dłuższym niż 6, a krót-
szym niż 12 miesięcy przed zakończeniem kadencji 
burmistrza i rada w terminie 30 dni od dnia podję-
cia uchwały stwierdzającej wygaśnięcie mandatu 
burmistrza podejmuje uchwałę o nie przeprowadza-
niu wyborów. 

§ 20. 1. Burmistrz realizuje uchwały rady i za-
dania gminy określone przepisami prawa. 

2. Do zadań burmistrza należy w szczególności: 

1) przygotowanie projektów uchwał rady, w tym 
projektu budżetu gminy; 

2) określanie sposobu wykonywania uchwał; 

3) wykonywanie budżetu gminy oraz składanie 
sprawozdania z działalności finansowej gmi-
ny; 

4) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gmin-
nych jednostek organizacyjnych; 

5) gospodarowanie mieniem komunalnym; 

6) kierowanie bieżącymi sprawami gminy; 

7) reprezentowanie gminy na zewnątrz; 

8) wydawanie decyzji w indywidualnych spra-
wach z zakresu administracji publicznej; 

9) wydawanie zarządzeń w sprawach zwykłego 
zarządu majątkiem, a zwłaszcza: 

a) zaciąganie zobowiązań w zakresie podej-
mowania inwestycji i remontów o warto-
ści nie przekraczającej sumy ustalonej co-
rocznie przez radę, 

b) zaciąganie pożyczek i kredytów krótkoter-
minowych do łącznej wysokości nie prze-

kraczającej wielkości ustalonej przez radę 
na dany rok budżetowy; 

10) zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalo-
nej przez radę; 

11) emitowanie papierów wartościowych, w ra-
mach upoważnień udzielonych przez radę; 

12) zgłaszanie propozycji zmian w budżecie; 

13) dysponowanie rezerwami budżetu gminy; 

14) blokowanie środków budżetowych, w przypad-
kach określonych ustawą; 

15) udzielanie kierownikom jednostek organizacyj-
nych pozostających w strukturze gminy pełno-
mocnictwa do zarządzania mieniem tych jed-
nostek oraz udzielanie zgody kierownikom tych 
jednostek na czynności przekraczające zakres 
pełnomocnictwa; 

16) wydawanie przepisów porządkowych w for-
mie zarządzeń w przypadkach nie cierpiących 
zwłoki; 

17) zajęcie stanowiska w sprawie projektów uch-
wał zgłoszonych przez radnych, komisje rady; 

18) opracowanie planu operacyjnego ochrony przed 
powodzią oraz ogłoszenie i odwołanie pogo-
towia i alarmu przeciwpowodziowego; 

19) wykonywanie innych zadań zleconych lub okre-
ślonych przepisami szczególnymi. 

§ 21. 1. Burmistrz wykonuje zadania przy po-
mocy urzędu miejskiego. 

2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu 
miejskiego określa regulamin organizacyjny nada-
ny przez burmistrza w drodze zarządzenia. 

§ 22. Kierownikiem urzędu jest burmistrz bę-
dący zwierzchnikiem służbowym w stosunku pracy 
do pracowników urzędu. 

§ 23. Oświadczenie woli w imieniu gminy w za-
kresie zarządu mieniem składa jednoosobowo bur-
mistrz albo działający na podstawie jego upoważ-
nienia zastępca burmistrza samodzielnie albo wraz 
z inną upoważnioną przez burmistrza osobą. 

§ 24. Zastępca burmistrza wykonuje zadania po-
wierzone mu przez burmistrza, a także zadania okre-
ślone w ustawach. 

§ 25. Burmistrz może powoływać komisje i ze-
społy opiniująco - doradcze i określać ich regula-
miny. 

§ 26. 1. Rada, na wniosek burmistrza, powołuje 
i odwołuje sekretarza oraz skarbnika, który jest głów-
nym księgowym budżetu. 

2. Rada powołuje i odwołuje również kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego i jego zastępcę. 
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3. Czynności związane ze stosunkiem pracy 
ww. osób wykonuje burmistrz. 

Rozdział 3 

Gminne jednostki organizacyjne 

§ 27. 1. W celu wykonywania swoich zadań gmi-
na może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać 
umowy z innymi podmiotami, w tym z organiza-
cjami pozarządowymi. 

2. Wykaz jednostek organizacyjnych gminy  
i gminnych osób prawnych istniejących w dniu 
wejścia w życie niniejszego statutu zawiera załącz-
nik Nr 6. 

§ 28. 1. Tworzenie, likwidacja, reorganizacja jed-
nostek, o których mowa w § 27 oraz wyposażenie 
ich w majątek następuje na podstawie uchwały rady. 

2. Rada uchwala statuty jednostek organiza-
cyjnych, o których mowa w § 27. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych dzia-
łają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa 
udzielonego im przez burmistrza. Do czynności prze-
kraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest 
zgoda burmistrza. 

Rozdział 3a 

Jednostki pomocnicze gminy 

§ 28a. 1. O utworzeniu, połączeniu, podziale, 
zmianie granic oraz znoszeniu jednostki pomocni-
czej gminy (osiedla) rozstrzyga rada w drodze uchwa-
ły, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału, 
zmiany granic lub zniesienia jednostki pomoc-
niczej (osiedla) mogą być mieszkańcy obszaru, 
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmo-
wać albo organy gminy; 

2) utworzenie, połączenie, podział, zmiana granic 
lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zo-
stać poprzedzone konsultacjami, których tryb 
określa rada odrębną uchwałą; 

3) projekt granic jednostki pomocniczej (osiedla) 
sporządza burmistrz w uzgodnieniu z inicjato-
rami utworzenia, połączenia, podziału lub zmia-
ny granic tej jednostki, uwzględniając natu-
ralne uwarunkowania przestrzenne, komuni-
kacyjne lub więzi społeczne. 

2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 powinny 
określać w szczególności: 

1) nazwę jednostki pomocniczej; 

2) jej obszar i granice. 

§ 28b. 1. Jednostki pomocnicze mogą prowadzić 
gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy. 

2. Jednostki pomocnicze gospodarują samodziel-
nie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, prze-

znaczając te środki na realizację zadań spoczywają-
cych na tych jednostkach, z zachowaniem przepi-
sów regulujących gospodarkę finansową gmin. 

3. Obsługę finansowo - księgową jednostek pro-
wadzi urząd miejski. 

4. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek 
sprawuje burmistrz przy pomocy skarbnika gminy. 

§ 28c 1. Przewodniczący organów jednostek po-
mocniczych uczestniczą w sesjach rady z prawem 
zabierania głosu, jednak bez prawa udziału w gło-
sowaniu.  

2. Wykaz jednostek pomocniczych istniejących 
w dniu przyjęcia niniejszego statutu zawiera za-
łącznik Nr 7. 

Rozdział 4 

Mienie gminy i jej gospodarka finansowa 

§ 29. Mieniem komunalnym gminy jest wła-
sność i inne prawa majątkowe należące do gmi- 
ny oraz mienie innych gminnych osób prawnych, 
w tym przedsiębiorstw. 

§ 30. Nabycie mienia komunalnego następuje: 

1) na podstawie ustawy - przepisy wprowadza-
jące ustawę o samorządzie gminnym; 

2) przez przekazanie gminie mienia w związku  
z utworzeniem lub zmianą granic; przekazanie 
mienia następuje w drodze porozumienia za-
interesowanych, a w razie braku porozumie-
nia - decyzją Prezesa Rady Ministrów podjętą 
na wniosek ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej;  

3) w wyniku przekazania przez administrację rzą-
dową, na zasadach określonych przez Radę Mi-
nistrów w drodze rozporządzenia; 

4) w wyniku własnej działalności gospodarczej; 

5) w innych przypadkach określonych odrębny-
mi przepisami; 

6) przez inne czynności prawne. 

§ 31. Gmina i inne osoby prawne samodzielnie 
decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania 
składników majątkowych przy zachowaniu wymo-
gów zawartych w odrębnych przepisach prawa. 

§ 32. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za 
zobowiązania innych gminnych osób prawnych,  
a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiąza-
nia gminy. 

§ 33. Obowiązkiem osób uczestniczących w za-
rządzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie 
szczególnej staranności przy wykonywaniu zarzą-
du zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego 
ochrona. 

§ 34. 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospo-
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darkę finansową na podstawie budżetu gminy. 

2. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. 

§ 35. 1. Projekt budżetu przygotowuje burmistrz, 
uwzględniając zasady określone w ustawie o fi-
nansach publicznych. 

2. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego i objaśnieniami burmistrz 
przedkłada radzie najpóźniej do 15 listopada roku 
poprzedzającego rok budżetowy i przesyła do wia-
domości Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 

3. Budżet jest uchwalany do końca roku po-
przedzającego rok budżetowy. 

§ 36. 1. Procedurę uchwalania budżetu oraz ro-
dzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych 
towarzyszących budżetowi określa rada. 

2. Do czasu uchwalenia budżetu przez radę, jed-
nak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, 
podstawą gospodarki budżetowej jest projekt bu-
dżetu przedłożony radzie. 

3. Bez zgody burmistrza rada nie może wpro-
wadzić w projekcie budżetu zmian powodujących 
zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia 
w planowanych dochodach lub zwiększenia pla-
nowanych dochodów bez jednoczesnego ustano-
wienia źródeł tych dochodów. 

§ 37. Dochodami gminy są: 

1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w od-
rębnych ustawach jako dochody gminy, 

2) dochody z majątku gminy, 

3) subwencja ogólna z budżetu państwa. 

2. Dochodami gminy mogą być: 

1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych 
oraz na dofinansowanie zadań własnych; 

2) wpływy z samoopodatkowania mieszkańców; 

3) spadki, zapisy, darowizny; 

4) inne dochody. 

§ 38. 1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna. 

2. Za prawidłową gospodarkę finansową gmi-
ny odpowiada burmistrz. 

3. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę bu-
dżetową i sprawozdanie z jej wykonania w trybie 
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. 

Rozdział 5 

Przepisy szczególne 

§ 39. Rada w drodze uchwały nadaje tytuł „Ho-
norowego Obywatela Miasta Gubina” osobie, któ-
ra w sposób szczególny wyróżniła się swoją pracą 
lub działalnością społeczną na rzecz miasta. 

§ 40. 1. Tytuł o którym mowa w § 39 nadawany 
jest na wniosek burmistrza, przewodniczącego 
rady lub komisji rady. 

2. Umotywowany wniosek do wymienionych 
ust. 1 podmiotów mogą złożyć organizacje, insty-
tucje, partie polityczne, stowarzyszenia, pracodawcy 
i inne podmioty działające na terenie miasta. 

3. Zgłoszony wniosek podlega zaopiniowaniu 
przez wszystkie komisje rady i podlega rozpatrze-
niu na najbliższej sesji rady, w formie uchwały. 

§ 41. Honorowy Obywatel Miasta Gubina ma 
prawo do bezpłatnego wstępu na imprezy organi-
zowane przez miasto oraz do bezpłatnego przejaz-
du środkami komunikacji miejskiej. 

§ 42. 1. Nadanie tytułu „Honorowego Obywa-
tela Miasta Gubina” winno mieć charakter uroczy-
sty. 

2. Uchwała w sprawie nadania honorowego oby-
watelstwa winna być podana do publicznej wiado-
mości. 

Rozdział 6 

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli  
z dokumentów rady i komisji 

§ 43. 1. Obywatelom udostępnia się następują-
ce rodzaje dokumentów: 

1) protokoły z sesji; 

2) protokoły z posiedzeń komisji rady, w tym Ko-
misji Rewizyjnej; 

3) rejestr uchwał rady; 

4) rejestr wniosków i opinii komisji rady; 

5) rejestr interpelacji radnych; 

6) inne dokumenty powstałe w wyniku realizacji 
zadań publicznych. 

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 polegają 
udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa oraz sta-
tutem. 

3. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegają 
udostępnieniu wyłącznie w zakresie nie naruszają-
cym ustaw. 

§ 44. Dokumenty z zakresu działania rady, komisji 
udostępnia się w Wydziale Organizacji i Spraw Oby-
watelskich Urzędu Miejskiego w Gubinie w dniach  
i godzinach pracy urzędu. 

§ 45. 1. Z dokumentów wymienionych w § 43 
ust. 1 obywatele mogą sporządzać notatki, odpisy 
i wyciągi oraz żądać uwierzytelniania sporządza-
nych notatek, odpisów i wyciągów. 

2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 
może się odbywać wyłącznie w urzędzie miejskim 
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i w asyście pracownika urzędu. 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

§ 46. W sprawach nie uregulowanych w statucie 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 10 maja 
1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samo-

rządzie gminnym i ustawę o pracownikach samo-
rządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) oraz 
ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.). 

§ 47. Zmiany statutu mogą być dokonywane  
w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

§ 48. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.  
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Załącznik Nr 1 
do statutu Gminy Gubin 

o statusie miejskim 
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Załącznik Nr 1 
do statutu Gminy Gubin 

o statusie miejskim 
 

Herb Gminy Gubin o statusie miejskim 
 

 
 
 

Opis herbu miejskiego Gubina 

W białym (srebrnym) polu tarczy typu hiszpańskiego fragmentu muru obronnego z trzema blankowymi 
basztami w kolorze czerwonym. 

Środkowa baszta wyższa i szersza zwieńczona żółtą (złotą) koroną, pozostałe nakryte błękitnymi stożko-
watymi daszkami z żółtymi /złotymi/ kulami na szczytach. Na środkowej wieży czerwona tarcza z Białym 
Orłem w skos. 

W murze fortecznym otwarta brama z podniesioną kratą z wnętrzem wypełnionym czernią. Na żółtych 
(złotych) drzwiach bramy czarne okucia zawiasów. Po bokach wnęki zamurowanych otworów drzwio-
wych z widocznymi otworami strzelniczymi. 

 
Barwy herbu Gubina w systemie CMYK 

 

 
 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 1503 
Województwa Lubuskiego Nr 101 
 

 

6980 

Załącznik Nr 3 
do statutu Gminy Gubin 

o statusie miejskim 
 

Flaga Gminy Gubin o statusie miejskim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opis flagi miejskiej Gubina 

Flagę miejską stanowi prostokątny płat tkaniny, w którym szerokość stanowi 5/8 długości. W ułożeniu 
poziomym trzy pasy o kolorach: biały (u góry), żółty (w środku), czerwony (u dołu), z których każdy sta-
nowi 1/3 szerokości flagi.  

W ułożeniu pionowym (zawieszona przy maszcie) flaga posiada układ kolorów: biały (przy maszcie), 
żółty (w środku) i czerwony (na zewnątrz). 
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Załącznik Nr 4 
do statutu Gminy Gubin 

o statusie miejskim 
 

Hejnał Gminy Gubin o statusie miejskim 
 

 
 

Krótki utwór muzyczny posiadający charakter sygnału, może być wykonywany w układzie harmonicz-
nym przez trzy trąbki lub solo. Linia melodyczna na początku utworu oparta jest na tonicznym trójdź-
więku melodycznym, a następnie stanowi kompozycję opartą na dźwiękach tradycyjnej triady muzycz-
nej. 

 
Załącznik Nr 5 

do statutu Gminy Gubin 
o statusie miejskim 

 
Regulamin Rady Miejskiej 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin Rady Miejskiej w Gubinie okre-
śla organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady. 

§ 2. Rada obraduje na sesjach; do form jej dzia-
łania należą również posiedzenia komisji oraz indy-
widualne prace radnych. 

§ 3. 1. Rada rozstrzyga w drodze uchwał spra-
wy należące do jej kompetencji określone w usta-
wie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
i w innych aktach prawnych. 

2. W sprawach, w których rada nie realizuje 
swoich uprawnień stanowiących lub kontrolnych 
może ona podejmować: 

1) stanowiska w określonej w sprawie; 

2) apele zawierające formalne niewiążące wezwa-
nia adresatów zewnętrznych do określonego, 
podjęcia inicjatywy czy zadania; 

3) opinie zawierające oświadczenia wiedzy oraz 
oceny.  
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3. Sesje rady są jawne. Wyłączenie jawności jest 
dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzia-
nych w przepisach powszechnie obowiązującego 
prawa rangi ustawowej. 

§ 4. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej rady 
zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji 
na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu 
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze 
całego kraju. 

2. Na pierwszej sesji rada wybiera przewodni-
czącego i dwóch zastępców bezwzględną większo-
ścią głosów w obecności co najmniej połowy usta-
wowego składu rady w głosowaniu tajnym. 

3. Do momentu wyboru przewodniczącego pierw-
szą sesję rady prowadzi najstarszy wiekiem radny 
obecny na sesji. 

§ 5. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne w liczbie 
niezbędnej do wykonywania jej zadań, co najmniej 
raz na kwartał. Zwoływane są one przez przewod-
niczącego rady. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji 
dołącza się porządek obrad wraz projektami uch-
wał. 

2. Rada może wprowadzić zmiany do porządku 
bezwzględną większością głosów ustawowego skła-
du rady. 

§ 6. 1. Rada może odbywać sesje nadzwyczaj-
ne dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw szcze-
gólnie ważnych i pilnych. 

2. Na wniosek burmistrza lub co najmniej  
1/4 ustawowego składu rady przewodniczący obo-
wiązany jest zwołać sesję w trybie nadzwyczajnym 
na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia zło-
żenia wniosku. Do wniosku dołącza się porządek 
obrad wraz z projektami uchwał. 

3. Na wniosek burmistrza przewodniczący rady 
jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad 
najbliższej sesji rady projekt uchwały, jeżeli wpły-
nął do rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpo-
częciem sesji rady.   

Rozdział 2 

Przygotowanie sesji 

§ 7. 1. Sesję przygotowuje i zwołuje przewod-
niczący rady wskazując miejsce, dzień i godzinę 
rozpoczęcia sesji. 

2. Do zawiadomienia o sesji dołącza się porzą-
dek obrad, projekty uchwał oraz inne niezbędne 
materiały. 

3. O terminie, miejscu i proponowanym po-
rządku sesji powiadamia się radnych, przewodni-
czących organów wykonawczych osiedli i kierow-
ników jednostek organizacyjnych gminy najpóź-
niej na 7 dni przed terminem obrad. Nie dotyczy to 
sesji zwoływanych w trybie nadzwyczajnym. 

4. W razie nie dotrzymania  terminu, o których 
mowa w ust. 3 rada może podjąć uchwałę o odro-
czeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. 

§ 8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przed-
miocie obrad rady powinno być podane do pu-
blicznej wiadomości. 

§ 9. 1. W sesjach rady mają obowiązek uczestni-
czyć sekretarz, skarbnik, naczelnicy wydziałów urzę-
du miejskiego, przewodniczący organów wykonaw-
czych osiedli oraz kierownicy jednostek organizacyj-
nych gmin.  

2. Podczas obrad może być obecna publiczność 
obserwująca przebieg sesji. 

§ 10. Burmistrz obowiązany jest udzielać radzie 
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przy-
gotowaniu i odbyciu sesji. 

Rozdział 3 

Obradowanie 

§ 11. Sesje rady są jawne. 

§ 12. Sesje rady odbywają się na jednym po-
siedzeniu. Jednakże rada może postanowić o prze-
rwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym ter-
minie na kolejnym posiedzeniu. 

§ 13. 1. Rada może obradować tylko w obecności 
co najmniej połowy ustawowego składu (quorum). 

2. W przypadku stwierdzenia braku quorum  
w trakcie posiedzenia przewodniczący obrad prze-
rywa obrady i jeżeli nie można uzyskać quorum  
- wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej 
sesji; uchwały podjęte do tego momentu zacho-
wują moc. 

3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imio-
na radnych, którzy opuścili obrady przed ich za-
kończeniem, odnotowuje się w protokole. 

§ 14. 1. Sesję otwiera, prowadzi, przerywa i za-
myka przewodniczący rady a w razie jego nieobec-
ności wiceprzewodniczący wyznaczony przez prze-
wodniczącego. 

2. W przypadku nieobecności przewodniczące-
go i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego, za-
dania przewodniczącego wykonuje wiceprzewod-
niczący najstarszy wiekiem. 

3. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu 
przez przewodniczącego formuły: „Otwieram ...  
sesję Rady Miejskiej w Gubinie”. Po otwarciu sesji 
przewodniczący rady stwierdza na podstawie listy 
obecności prawomocność obrad. 

4. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę  
w zaproponowanym porządku obrad może wystą-
pić radny, burmistrz bądź jego zastępca. 
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5. Rada wprowadza zmiany w porządku bez-
względną większością głosów ustawowego składu 
rady. 

§ 15. 1. Przewodniczący obrad prowadzi obra-
dy zgodnie z ustalonym porządkiem sesji. 

2. Porządek sesji obejmuje, w szczególności: 

1) informację burmistrza o działaniach podjętych 
między sesjami; 

2) zgłaszanie interpelacji i wniosków radnych; 

3) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uch-
wał lub zajęcie stanowiska, wyrażenie opinii 
czy wystosowanie apelu; 

4) odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i wnio-
ski oraz odpowiedzi na interpelacje zgłoszone 
na poprzednich sesjach; 

5) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji; 

6) sprawy różne, w tym  różne informacje doty-
czące między innymi: funkcjonowania miasta, 
stowarzyszeń, związków do których przynale-
ży gmina. 

§ 16. Wcześniejsze opuszczenie sesji przez rad-
nego wymaga zgody przewodniczącego obrad. 

§ 17. Przedmiotem wystąpień na sesji mogą być 
tylko sprawy objęte porządkiem obrad. 

§ 18. Przewodniczący obrad udziela głosu we-
dług kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przy-
padkach, poza kolejnością. 

§ 19. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad spraw-
nym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością 
wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczą-
cych w sesji. 

2. Przewodniczący może czynić radnym uwagi 
dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień, 
a w szczególności przywoływać mówcę „do rzeczy”. 

3. Jeśli temat lub sposób wystąpienia albo za-
chowania radnego w sposób oczywisty zakłócą po-
rządek obrad sesji bądź uchybiają powadze sesji 
przewodniczący przywołuje radnego „do porządku”, 
a gdy przywołanie nie odniosło skutku - może ode-
brać mu głos nakazując odnotowanie tego faktu  
w protokole. 

§ 20. 1. Przewodniczący może udzielić głosu oso-
bie nie będącej radnym. 

2. Postanowienia § 19 stosuje się odpowiednio 
do osób wymienionych w ust. 1. 

3. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący ra-
dy może nakazać opuszczenie sali osobom spośród 
publiczności, które swoim zachowaniem lub wy-
stąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naru-
szają powagę sesji. 

§ 21. 1. W każdym momencie sesji radny może 
zgłosić wniosek o charakterze formalnym, którego 
przedmiotem mogą być sprawy: 

1) odroczenia sesji, zamknięcia posiedzenia, zwo-
łania drugiego posiedzenia; 

2) zmiany porządku obrad; 

3) ograniczenia czasu wystąpienia mówców; 

4) stwierdzenia quorum lub przeliczenia głosów; 

5) zarządzenia przerwy; 

6) przejścia do porządku dziennego. 

2. Każdy wniosek poddaje się pod głosowanie. 
Wniosek zostaje przyjęty zwykłą większością gło-
sów, za wyjątkiem wniosków o których mowa  
w ust. 1 pkt 2. 

§ 22. Obsługę sesji rady i jej komisji sprawuje 
wyznaczony przez burmistrza pracownik urzędu. 

§ 23. 1. Z sesji rady sporządzany jest protokół, 
w którym odnotowuje się stwierdzenie prawomoc-
ności obrad, porządek obrad, podstawowe informa-
cje o przebiegu obrad, w tym główne tezy wystąpień 
i wyniki głosowań. 

2. Załącznikami do protokołu są: 

1) uchwały rady, stanowiska, opinie, apele; 

2) protokoły komisji skrutacyjnej oraz kartki gło-
sowania tajnego; 

3) listy obecności radnych; 

4) pisemne informacje. 

3. Projekt protokołu wykłada się do wglądu w biu-
rze rady najpóźniej po 14 dniach od dnia obrad 
sesji w celu naniesienia poprawek w jego treści 
przez radnych. 

4. Poprawki do projektu protokołu zgłasza się 
najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem 
kolejnej sesji. 

5. Ostateczny tekst projekt  protokołu wykłada 
się do wglądu na 7 dni przed kolejną sesją. 

§ 24. 1. Protokół podpisuje przewodniczący ra-
dy i protokolant. 

2. Zatwierdzone przez radę i podpisane proto-
koły przechowuje się w biurze rady i udostępnia 
do publicznego wglądu. 

Rozdział 4 

Uchwały 

§ 25. Z inicjatywą podjęcia uchwały mogą wy-
stąpić: 

1) radny; 

2) komisje rady; 
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3) burmistrz; 

4) co najmniej 100 mieszkańców posiadających 
czynne prawo wyborcze do rady. 

§ 26.1. Projekty uchwał rady kieruje się do prze-
wodniczącego rady. 

2. Przewodniczący rady projekty uchwał wnie-
sione przez radnych, komisje rady lub mieszkań-
ców przesyła do burmistrza, celem zajęcia stano-
wiska oraz do właściwej merytorycznej komisji, 
celem zaopiniowania. 

3. Projekty uchwał są opiniowane co do ich 
zgodności z prawem przez radcę prawnego, a jeśli 
wywołują skutki finansowe również przez skarbni-
ka gminy. 

§ 27. Opinie do projektów uchwał i stanowisk 
powinny być przekazane przewodniczącemu rady 
przed wyznaczonym terminem sesji, na której pro-
jekt uchwały miałby być rozpatrywany. 

§ 28. Projekt uchwały na sesji przedstawia wnio-
skodawca projektu lub osoba wyznaczona przez bur-
mistrza wraz z uzasadnieniem i ewentualną infor-
macją o skutkach finansowych. 

§ 29. 1. Rada może zarządzić przeprowadzenie 
konsultacji społecznej dla przygotowania swojego 
rozstrzygnięcia. 

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji 
społecznych określa odrębna uchwała rady. 

§ 30. Projekt uchwały powinien określać w szcze-
gólności: 

1) przedmiot uchwały; 

2) podstawę prawną; 

3) regulacje sprawy będącej przedmiotem uch-
wały; 

4) w miarę potrzeb określenie źródła sfinanso-
wania realizacji uchwały; 

5) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały; 

6) podmiot, któremu powierza się wykonanie uch-
wały. 

§ 31. Projekt uchwały wniesiony podczas sesji 
winien zawierać opinię prawną, a w przypadku pro-
jektu uchwały, która może wywołać skutki finan-
sowe - przedstawienie tych skutków. 

§ 32. Rada podejmuje uchwały i zajmuje sta-
nowiska, wyraża opinie, podejmuje apele w spra-
wach objętych porządkiem obrad. 

§ 33. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejny 
numer i datę. 

2. Uchwały podpisuje przewodniczący rady.  

§ 34. 1. Uchwały rady zapadają zwykłą więk-
szością głosów w obecności co najmniej połowy 
składu Rady, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

2. Stanowiska, opinie i apele rada podejmuje 
zwykłą większością głosów. 

Rozdział 5 

Tryb głosowania 

§ 35. W głosowaniu na sesjach rady biorą udział 
wyłącznie radni. 

§ 36. Rada głosuje w sposób jawny, za wyjąt-
kiem wyboru albo odwołania przewodniczącego 
rady lub zastępców, jak również w innych przypad-
kach przewidzianych ustawą. 

§ 37. 1. W głosowaniu jawnym radni głosują 
przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje 
się te, które oddano „za” , „przeciw” oraz „wstrzy-
muje się”. 

2. W głosowaniu tajnym radni głosują na kart-
kach opatrzonych pieczęcią rady. 

3. W głosowaniu imiennym radni głosują ko-
lejno, po ich wywołaniu przez przewodniczącego 
rady.  

§ 38. 1. Głosowanie jawne przeprowadza prze-
wodniczący obrad, może on przy tym korzystać  
z pomocy radnych i protokolanta. 

2. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana na 
posiedzeniu rady komisja skrutacyjna. 

3. Liczba członków i skład komisji skrutacyjnej 
ustalone są każdorazowo przez radę. 

4. Przewodniczący obrad, a w przypadku gło-
sowania tajnego przewodniczący komisji skrutacyj-
nej ogłasza wyniki głosowania niezwłocznie po ich 
ustaleniu. 

5. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się 
w protokole sesji, a wyniki głosowania tajnego  
w protokole komisji skrutacyjnej. 

§ 39. 1. Bezwzględna większość głosów usta-
wowego składu rady ma miejsce wtedy, gdy liczba 
głosów „za” jest większa niż połowa ustawowego 
składu rady. 

2. Zwykła większość głosów występuje wtedy, 
gdy liczba głosów „za” jest większa niż liczba gło-
sów „przeciw”. 

§ 40. 1.Porządek głosowania poprawek do pro-
jektu uchwały jest następujący: 

1) w pierwszej kolejności należy głosować po-
prawki, których przyjęcie lub odrzucenie roz-
strzyga o innych poprawkach; w przypadku 
przegłosowania poprawki wykluczającej inne 
poprawki - poprawek tych nie poddaje się gło-
sowaniu; 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                 poz. 1503 
Województwa Lubuskiego Nr 101 
 

 

6985 

2) w przypadku zgłoszenia do tego samego za-
pisu kilku poprawek jako pierwszą głosuje się 
poprawkę najdalej idącą. 

2. Głosowanie nad całością uchwały może zo-
stać odroczone na czas potrzebny do stwierdzenia, 
czy w skutek przyjętych poprawek nie zachodzą 
sprzeczności pomiędzy poszczególnymi przepisa-
mi projektu i czy są one zgodne z innymi przepi-
sami prawa. W miarę możności głosowanie po-
winno odbyć się na tym samym posiedzeniu rady, 
a najpóźniej na najbliższym posiedzeniu. 

Rozdział 6 

Interpelacje i wnioski 

§ 41. 1. Interpelacje składa się w istotnych 
sprawach wspólnoty samorządowej. 

2. Interpelacje składa się ustnie lub na piśmie 
wraz z uzasadnieniem na ręce przewodniczącego 
rady w czasie sesji lub w okresie między sesjami 
wyłącznie na piśmie. 

3. W przypadku gdy interpelacja została wnie-
siona między sesjami rady, przewodniczący rady 
przedstawia ich treść na najbliższej sesji. 

§ 42. 1. Wnioski składa się w sprawach mniej 
złożonych, dotyczących kwestii incydentalnych. 

2. Wnioski wnosi się na sesji w formie ustnej. 

§ 43. 1. Odpowiedź na interpelacje i wnioski udzie-
la ustnie burmistrz, zastępca burmistrza, przewodni-
czący rady, przewodniczący komisji merytorycznej, 
bądź wyznaczony przez burmistrza pracownik. 

2. Fakt przyjęcia przez radnego wyjaśnienia do-
tyczącego zgłoszonej interpelacji lub wniosku znaj-
duje odzwierciedlenie w protokole sesji i wyłącza 
konieczność odpowiedzi pisemnej. 

3. W przypadku niemożności udzielenia natych-
miastowej odpowiedzi lub uznania jej przez radne-
go za niewystarczającą - wyjaśnienie winno być 
udzielone pisemnie w terminie 30 dni. 

4. Odpowiedź na interpelację lub wniosek udzie-
lona pisemnie winna być przestawiona przez prze-
wodniczącego rady na najbliżej sesji. 

Rozdział 7 

Przewodniczący rady 

§ 44. Pracami rady kieruje przewodniczący w po-
rozumieniu ze swoimi zastępcami. 

§ 45. Przewodniczący rady: 

1) zwołuje sesje rady; 

2) przewodniczy obradom; 

3) przeprowadza głosowanie jawne nad projek-
tem uchwał oraz podpisuje uchwały; 

4) koordynuje prace komisji rady; 

5) zarządza wybór komisji skrutacyjnej; 

6) prowadzi rejestr klubów radnych; 

7) wykonuje czynności  z zakresu stosunku pracy 
burmistrza za wyjątkiem ustalenia jego wyna-
grodzenia. 

Rozdział 8 

Komisje rady 

§ 46. 1. Do pomocy w wykonywaniu zadań ra-
da powołuje stałe lub doraźne komisje. 

2. Komisje podlegają wyłącznie radzie. 

§ 47. Przedmiot działania poszczególnych ko-
misji określają odpowiednie uchwały rady. 

§ 48. Stałymi komisjami są: 

1) komisja planowania i budżetu; 

2) komisja zdrowia, spraw socjalnych, ochrony 
środowiska i bezpieczeństwa publicznego; 

3) komisja kultury, oświaty, młodzieży, sportu i tu-
rystyki; 

4) komisja działalności gospodarczej; 

5) Komisja Rewizyjna. 

§ 49. 1. Rada może powoływać doraźne komi-
sje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich 
działania oraz skład osobowy. 

2. Rada może tworzyć oprócz komisji określo-
nych w ust. 1 stałe lub doraźne inne podmioty (ze-
społy) doradczo - opiniodawcze.  

§ 50. 1. Liczbę i skład osobowy poszczególnych 
komisji określa rada odrębną uchwałą. 

2. Przewodniczących komisji oraz ich zastęp-
ców wybiera rada spośród członków tej komisji. 

3. Radny może pracować najwyżej w dwóch 
komisjach. 

§ 51. Przewodniczący rady i jego zastępcy nie 
mogą przewodniczyć komisjom stałym. 

§ 52. Do zadań komisji stałych w zakresie spraw, 
do których zostały powołane, należy w szczegól-
ności: 

1) opracowanie i przedłożenie radzie planu pra-
cy; 

2) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w za-
kresie spraw, do których zostały powołane; 

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekaza-
nych przez radę, burmistrza oraz członków ko-
misji; 

4) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz 
przygotowanie projektów uchwał; 
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5) współpraca ze zbliżonymi tematycznie komi-
sjami rad innych gmin; 

6) wnioskowanie do planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej. 

§ 53. 1. Komisje winny odbywać posiedzenia, 
co najmniej raz w miesiącu. 

2. Komisje przedstawiają radzie sprawozdanie 
ze swojej działalności. 

§ 54. 1. Komisje zobowiązane są do wzajemne-
go informowania się, w sprawach będących przed-
miotem wspólnego zainteresowania. 

2. Realizacja postanowień zawartych w ust. 1 
następuje poprzez: 

1) wspólne posiedzenia komisji; 

2) udostępnienie posiadanych opracowań i ana-
liz. 

§ 55. 1. Komisja może obradować tylko w obec-
ności co najmniej połowy swojego składu. 

2. Z posiedzenia komisji sporządza się proto-
kół, który podlega przyjęciu na kolejnym, najbliż-
szym posiedzeniu komisji. 

§ 56. 1. W posiedzeniach komisji mogą uczest-
niczyć oprócz członków komisji przewodniczący 
rady, radni nie będący członkami tej komisji. Mogą 
oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez 
prawa udziału w głosowaniu. 

2. Komisja lub jej przewodniczący może zapro-
sić na posiedzenie inne osoby, których obecność 
lub wypowiedzi mogą być uzasadnione ze wzglę-
du na przedmiot rozpatrywanej sprawy. 

3. Obywatele mają prawo wstępu na posie-
dzenia komisji. 

§ 57. 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pra-
cami, a w szczególności ustala terminy i porządek 
posiedzeń, zwołuje posiedzenia komisji i kieruje jej 
obradami. 

2. Przewodniczący komisji obowiązany jest zwo-
łać posiedzenie komisji na żądanie co najmniej  
¼ składu komisji lub przewodniczącego rady. 

§ 58. 1. Opinie i wnioski komisji zapadają zwy-
kłą większością głosów. 

2. Opnie i wnioski komisji przekazuje się prze-
wodniczącemu rady, który niezwłocznie przedsta-
wia je zainteresowanym organom. 

3. Przewodniczący komisji na bieżąco informu-
je komisję o realizacji jej wniosków. 

Rozdział 9 

Komisja Rewizyjna 

§ 59. 1. Rada powołuje Komisję Rewizyjną w celu 
kontroli działalności burmistrza, gminnych jedno-

stek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych 
gminy. 

2. Komisja Rewizyjna wykonuje również inne 
zadania kontrolne zlecone przez radę. 

§ 60. 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą rad-
ni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. 

2. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wcho-
dzić: 

1) przewodniczący rady; 

2) zastępcy przewodniczącego. 

§ 61. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 rad-
nych. 

2. Przewodniczącego komisji oraz jego zastęp-
cę wybiera rada spośród członków komisji. 

§ 62. W pracach Komisji Rewizyjnej może uczest-
niczyć z głosem doradczym każdy radny oraz bur-
mistrz. 

2. Z posiedzenia komisji sporządza się proto-
kół, który podlega przyjęciu na kolejnym, najbliż-
szym posiedzeniu komisji. 

§ 63. 1. Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu  
o ramowy plan pracy, który zawiera szczegółowy 
harmonogram kontroli przyjmowany w formie uch-
wały przez radę. 

2. Propozycje planu pracy ustala komisja, w po-
rozumieniu z przewodniczącym rady, przewodniczą-
cymi merytorycznych komisji oraz burmistrzem. 

§ 64. Rada może zlecić przeprowadzenie kon-
troli innym komisjom, ustalając przedmiot kontro-
li, tryb działania oraz skład osobowy. 

§ 65. W pracach Komisja Rewizyjna może ko-
rzystać z opinii rzeczoznawców, specjalistów, pra-
cowników merytorycznych urzędu miejskiego. 

§ 66. 1. Do przeprowadzenia kontroli upoważ-
nia członków Komisji Rewizyjnej imienne upoważ-
nienie podpisane przez przewodniczącego rady. 

2. Do pomocy w czynnościach kontrolnych na 
wniosek komisji burmistrz wyznacza pracownika 
urzędu miejskiego. 

§ 67. 1. Na 3 dni przed planowanym terminem 
kontroli komisja winna zawiadomić kierownika kon-
trolowanej jednostki o terminie i zakresie kontroli. 

2. Kierownik kontrolowanej jednostki zapewnia 
warunki techniczne kontroli, w tym warunki loka-
lowe. 

3. Przy czynnościach kontrolnych ma prawo 
uczestniczyć kierownik kontrolowanej jednostki. 

4. Komisji przysługuje prawo korzystania z do-
kumentów, które komisja uzna za istotne w spra-
wie. 
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§ 68. Kontrolujący podlega wyłączeniu od czyn-
ności kontrolnych, jeżeli on sam lub członkowie 
jego rodziny pozostają w stosunkach prawnych lub 
osobistych z jednostką kontrolowaną. 

§ 69. Z przeprowadzonej kontroli komisja spo-
rządza protokół, który powinien zawierać: 

1) nazwę jednostki kontrolowanej, w pełnym 
brzmieniu i jej adres; 

2) imię i nazwisko osób przeprowadzających kon-
trolę oraz podstawę jej przeprowadzenia; 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kon-
trolnych w jednostce kontrolowanej; 

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli  
i okresu objętego kontrolą; 

5) imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolo-
wanej, głównego księgowego (skarbnika), oso-
by bezpośrednio odpowiedzialnej merytorycz-
nie za kontrolowany  odcinek oraz osób udziela-
jących informacji; 

6) przebieg i wyniki czynności kontrolnych; 

7) stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowo-
ści; 

8) informację o sporządzeniu załączników, sta-
nowiących część składową protokołu oraz ich 
wyszczególnienie; 

9) pouczenie o przysługującym prawie zgłosze-
nia w ciągu 7 dni zastrzeżeń i złożenia wyja-
śnień do protokołu; 

10) datę i miejsce podpisania protokołu; 

11) podpisy przeprowadzających kontrolę i kie-
rownika jednostki kontrolowanej oraz w przy-
padku gdy tematem kontroli są zagadnienia 
finansowe, głównego księgowego (skarbnika) 
lub ich zastępców. 

§ 70. 1. Po sporządzeniu protokołu kontroli Komi-
sja Rewizyjna omawia ustalenia zawarte w protokole 
z kierownikiem kontrolowanej jednostki. 

2. Po ich omówieniu następuje podpisanie pro-
tokołu przez kontrolującego i kontrolowanego. 

§ 71. 1. Kierownik jednostki kontrolowanej, który 
odmawia podpisania protokołu, powinien bezzwłocz-
nie złożyć pisemne wyjaśnienie o przyczynach od-
mowy, nie później jednak niż w ciągu 7 dni. 

2. W przypadku odmowy podpisania protokołu 
i złożenia wyjaśnień co do przyczyny odmowy, 
kontrolujący odnotowuje ten fakt w protokole. 

§ 72. 1.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej po 
zakończeniu kontroli składa radzie sprawozdanie  
 

 

z kontroli zawierające stanowisko komisji dotyczą-
ce ustaleń kontroli z wnioskami. 

2. Po zapoznaniu się rady ze sprawozdaniem  
z kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej przed-
stawia burmistrzowi terminy usunięcia nieprawi-
dłowości. 

3. Informację z realizacji harmonogramu, o któ-
rym mowa w ust. 2 kierownik jednostki kontrolowa-
nej przedstawia Komisji Rewizyjnej. 

§ 73. 1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie 
budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady  
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absoluto-
rium burmistrzowi. 

2. Wniosek w sprawie absolutorium podlega 
zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową w Zielonej Górze.  

Rozdział 10 

Radni 

§ 74. 1. Przed przystąpieniem do wykonania 
mandatu radny składa ślubowanie, którego rota 
brzmi: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospoli-
tej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego 
sprawować godnie, rzetelnie i uczcicie mając na 
względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 

2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po 
odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają  
i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może 
być złożone z dodaniem zdania „Tak mi dopomóż 
Bóg”. 

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady oraz 
radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania ka-
dencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na 
której są obecni. 

§ 75. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje 
stałą więź z mieszkańcami i ich organizacjami, przyj-
muje zgłaszane postulaty oraz przedstawia je or-
ganom gminy do rozpatrzenia. Nie jest jednak zwią-
zany instrukcjami wyborców. 

§ 76. 1. Radny obowiązany jest brać udział  
w pracach rady, jej organów oraz instytucji samo-
rządowych, w skład których został wybrany lub 
desygnowany. 

2. Radny nie może brać udziału w głosowaniu 
w radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego 
interesu prawnego. 

§ 77. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na 
zasadach określonych w ustawie. 

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wy-
maga uprzedniej zgody rady. Rada odmówi zgody 
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na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli pod-
stawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykony-
waniem przez radnego mandatu. 

§ 78. Osoba wybrana na radnego gminy nie 
może wykonywać pracy w ramach stosunku pracy 
w urzędzie miejskim oraz wykonywać funkcji kie-
rownika oraz jego zastępcy w jednostce organiza-
cyjnej gminy. 

§ 79. Radny odbywa dyżury w siedzibie urzędu 
miejskiego lub w swoim okręgu wyborczym.        

§ 80. 1. Radni otrzymują według zasad okre-
ślonych odrębną uchwałą diety za udział w posie-
dzeniach rady, komisji stałej bądź doraźnej.  

2. Radnym przysługuje zwrot kosztów podróży 
służbowych na zasadach określonych odrębnymi 
przepisami.     

§ 81. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na 
sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście  
obecności. 

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbywania się 
sesji rady lub posiedzenia komisji winien uspra-
wiedliwić swoją nieobecność pisemnie lub ustnie. 

§ 82. Radny korzysta z uprawnienia do zwol-
nienia od pracy zawodowej w celu umożliwienia 
brania udziału w pracach rady i jej organów na 
podstawie zawiadomienia o pracy w radzie. 

§ 83. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych. 

2. Klub radnych może być utworzony przez co 
najmniej 4 radnych. 

§ 84. 1. Kluby radnych są ciałem działającym  
w ramach rady. 

2. Fakt powstania klubu musi zostać zgłoszony 
przewodniczącemu, który prowadzi rejestr klubów. 
W zgłoszeniu tym podaje się nazwę klubu, liczbę 
członków oraz przewodniczącego klubu. W przy-
padku zmiany składu klubu jego przewodniczący 
zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania 
o tym przewodniczącego rady. 

3. Kluby działają na podstawie własnego regu-
laminu. Regulamin ten nie może być sprzeczny  
ze statutem miasta Gubina. 

§ 85. Stanowisko klubu radnych może być przed-
stawiane na sesji rady przez jego przedstawicieli. 

 
 
 

Załącznik Nr 6 
do statutu Gminy Gubin 

o statusie miejskim 
 

Wykaz jednostek organizacyjnych i gminnych 
osób prawnych gminy Gubin o statusie miejskim 

Jednostki organizacyjne: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 

2) Miejski Ośrodek Sportu; 

3) Przedszkole Miejskie Nr 1; 

4) Przedszkole Miejskie Nr 2; 

5) Przedszkole Miejskie Nr 3, 

6) Szkoła Podstawowa Nr 2, 

7) Szkoła Podstawowa Nr 3, 

8) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika obejmu-
jący: 

- Szkołę Podstawową Nr 1 

        - Gimnazjum N 1; 

9) Zespół Szkół Ogólnokształcących obejmujący: 

- Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chro-
brego 

        - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 

         - Gimnazjum Nr 2; 

10) Miejski Zakład  Usług Komunalnych;  

11) Warsztaty Terapii Zajęciowej. 

Gminne osoby prawne: 

1) Gubiński Dom Kultury; 

2) Miejska Biblioteka Publiczna. 

 
Załącznik Nr 7 

do statutu Gminy Gubin 
o statusie miejskim 

 
Wykaz jednostek pomocniczych 

1) Osiedle Nr 1; 

2) Osiedle Nr 2; 

3) Osiedle Nr 3; 

4) Osiedle Nr 4. 
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1504 
 

OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE 

 
z dnia 6 października 2008r. 

 
o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Zbąszynka przeprowadzonych  

w dniu 5 października 2008r. 
 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lip-
ca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad 
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. 
Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1) i art. 2 ust. 2 usta-
wy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wybo-
rze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U.  
Nr 113, poz. 984, z późn. zm.2) Komisarz Wyborczy 
w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomo-
ści wyniki przedterminowych wyborów Burmistrza 
Zbąszynka przeprowadzonych w dniu 5 paździer-
nika 2008r.  

I. Głosowanie w dniu 5 października 2008r. 

1. Burmistrza wybierano spośród 3 zgłoszonych kan-
dydatów. 

2. Uprawnionych do głosowania było 6.635 osób.  

3. Wydano kart do głosowania 3.180 wyborcom. 

4. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych 
wyjętych z urny) 3.179, to jest 47,93% uprawnionych 
do głosowania. 

5. Głosów ważnych oddano 3.152, to jest 99,15% 
ogólnej liczby głosów oddanych. 

6. Głosów nieważnych oddano 27, to jest 0,85% 
ogólnej liczby głosów oddanych.  

7. Wyboru dokonano, ponieważ: 

- w wyborach wymaganą liczbę głosów uzyskał 
Czyczerski Wiesław Kazimierz zgłoszony przez 
KWW GIW. 

Komisarz Wyborczy 
w Zielonej Górze 

Bogumił Hoszowski 

_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszo-
ne w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, 
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, 
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, 
poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, 
poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607. 
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  
z 2002r. Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806, z 2004r. Nr 102, 
poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 218,  
poz. 1592. 

 
=================================================================================== 
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OGŁOSZENIE 
STAROSTY GORZOWSKIEGO 

 
z dnia 25 września 2008r. 

 
w sprawie wprowadzenia ewidencji budynków i lokali dla obiektu; Gmina Deszczno 

 
Zgodnie z art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedno Dz. U. 
z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) informuję, że  
z dniem 20 czerwca 2008r. projekt operatu opiso-
wo - kartograficznego, opracowany w ramach mo-
dernizacji ewidencji gruntów i budynków, przepro-
wadzonej we wszystkich obrębach ewidencyjnych 
w Gminie Lubiszyn, tj. w obrębie ewidencyjnym; 
Nr 1-Niwica, Nr 2-Ulim, Nr 3-Łagodzin, Nr 4-Karnin, 
Nr 5-Osiedle Poznańskie, Nr 6-Ciecierzyce, Nr 7-Bo-
rek, Nr 8-Koszęcin, Nr 9-Dzierżów, Nr 10-Prądocin, 

Nr 11-Białobłocie, Nr 12-Deszczno, Nr 13-Masze-
wo, Nr 14-Brzozowiec, Nr 15-Płonica, Nr 16-Kraso-
wiec, Nr 17-Dziersławice, Nr 18-Glinik, Nr 19-Kieł-
pin, 20-Bolemin, 21-Orzelec, wyłożony do wglądu 
zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych  
i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w okresie od  
5 maja 2008r. do 26 maja 2008r., stał się z dniem  
3 września 2008r. operatem ewidencji gruntów i bu-
dynków. 
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Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy każdy, czyjego 
interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewiden-
cji gruntów i budynków ujawnione w operacie opi-
sowo - kartograficznym, może w terminie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, zgłaszać zarzuty do tych da-

nych - do Starosty Gorzowskiego na adres: Staro-
stwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów 
Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5 - 7. 

Starosta 
Józef Kruczkowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: 
- na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.,  

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0–95) 7115-210 
- w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 –  1530. 
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Wydawca:   Wojewoda Lubuski 
Redakcja:   Wydział Prawny i Nadzoru 
   Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
tel. (0-95) 7115-585, e-mail – mbyczkowska@op.pl 

 
Naczelny Redaktor:    Anna Zacharia 
Skład, druk i kolportaż:   Zakład Obsługi Administracji  

przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim, 
     ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp. 
     tel. (0-95) 7115-210, e-mail – zoa@uwoj.gorzow.pl 
 
Rozpowszechnienie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., 
                ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego 

w Zakładzie Obsługi Administracji przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ISSN 0860-2042                                                                                                  Cena brutto         zł 
 


