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§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 68/2005 Wo-
jewody Lubuskiego z dnia 26 października 2005r. 
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Skąpe (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 75, 
poz. 1350 z dnia 31 października 2005r.). 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 
Helena Hatka 
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Załącznik 
do rozporządzenia Nr 2/2008 

Wojewody Lubuskiego 
z dnia 6 lutego 2008r. 
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ZARZĄDZENIE NR 86/07 
WÓJTA GMINY ŻAGAŃ 

 
z dnia 31 grudnia 2007r. 

 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żagań 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) nadaję Urzędowi Gminy 
Żagań Regulamin Organizacyjny o następującej 
treści: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 
Żagań, zwany dalej regulaminem, określa: 

1) zakres działania i zadania Urzędu Gminy Ża-
gań; 

2) organizację urzędu; 

3) zasady funkcjonowania urzędu; 

4) zakres działania zatrudnionych pracowników, 
komórek organizacyjnych oraz jego kierow-
nictwa. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Ża-
gań; 

2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy 
Żagań;  

3) wójcie, sekretarzu, skarbniku - należy przez to 
rozumieć odpowiednio: Wójta Gminy Żagań, 
Sekretarza Gminy Żagań, Skarbnika Gminy Ża-
gań; 

4) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gmi-
ny Żagań. 

§ 3. 1. Urząd jest jednostką budżetową gminy. 

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych  
w nim pracowników. 

3. Siedziba urzędu mieści się w Żaganiu, przy 
ul. Armii Krajowej 9. 

§ 4. Urząd jest czynny w dniach roboczych  
w godzinach ustalonych przez wójta. 

Rozdział 2 

Zakres działania i zadania urzędu 

§ 5. 1. Urząd jest jednostką organizacyjną gmi-
ny, powołaną do wykonywania zadań publicznych 
o znaczeniu lokalnym. 

2. Do zakresu działania urzędu należy zapew-

nienie warunków należytego wykonywania spoczy-
wających na gminie: 

1) zadań własnych; 

2) zadań zleconych; 

3) zadań wykonywanych na podstawie porozu-
mienia z organami administracji rządowej (za-
dań powierzonych); 

4) zadań publicznych powierzonych gminie w dro-
dze porozumienia międzygminnego; 

5) zadań publicznych powierzonych gminie w dro-
dze porozumienia komunalnego zawartego z po-
wiatem, które nie zostały powierzone gminnym 
jednostkom organizacyjnym, związkom komu-
nalnym lub przekazane innym podmiotom na 
podstawie umów. 

§ 6. Urząd zapewnia organom gminy pomoc  
w wykonywaniu ich zadań szczególnie w zakresie: 

1) przygotowywania materiałów niezbędnych do 
podejmowania uchwał, wydawania decyzji, po-
stanowień i innych aktów z zakresu administra-
cji publicznej oraz podejmowania innych czyn-
ności prawnych przez organy gminy; 

2) wykonywania - na podstawie udzielonych upo-
ważnień - czynności faktycznych wchodzących 
w zakres zadań gminy; 

3) zapewnienia organom gminy możliwości przyj-
mowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg 
i wniosków; 

4) przygotowywania uchwalenia i wykonywania 
budżetu gminy oraz innych aktów organów 
gminy;  

5) realizacji innych obowiązków i uprawnień wyni-
kających z przepisów prawa oraz uchwał or-
ganów gminy; 

6) zapewnienia warunków organizacyjnych do od-
bywania sesji rady, posiedzeń jej komisji oraz 
innych organów gminy; 

7) prowadzenia zbioru przepisów gminnych do-
stępnego do powszechnego wglądu w siedzi-
bie urzędu; 

8) wykonywania prac kancelaryjnych zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa, a w szczególności: 
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a) przyjmowania, rozdziału, przekazywania i wy-
syłania korespondencji,  

b) prowadzenia wewnętrznego obiegu akt,  

c) przechowywania akt, 

d) przekazywania akt do archiwów; 

9) realizacji obowiązków i uprawnień służących 
urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami pra-
wa pracy; 

10) realizacji zadań wynikających z obowiązku udo-
stępniania informacji publicznej. 

Rozdział 3 

Organizacja urzędu 

§ 7. 1. W skład urzędu wchodzą: 

- Referat Organizacyjny i Spraw Obywa-
telskich (OSO), 

- Referat Finansów (F), 

- Referat Gospodarki Komunalnej (GK), 

- Referat Rolnictwa i Gospodarki Grunta-
mi (ROL). 

2. Wójt zatwierdza zakresy czynności dla po-
szczególnych stanowisk pracy, 

3. Obsługa prawna urzędu prowadzona jest przez 
Radcę Prawnego zatrudnionego na podstawie umo-
wy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, zawartej po 
przeprowadzeniu postępowania w trybie ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych. 

§ 8. 1. Referatami kierują kierownicy. 

2. Referaty dzielą się na stanowiska pracy. 

3. Podziału referatów na stanowiska pracy do-
konuje wójt w drodze zarządzenia wewnętrznego. 

§ 9. Strukturę organizacyjną urzędu określa sche-
mat organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do 
regulaminu. 

Rozdział 4 

Zasady funkcjonowania urzędu 

§ 10. Urząd działa w oparciu o następujące za-
sady: 

1) praworządności; 

2) służebności wobec społeczności lokalnej; 

3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicz-
nym; 

4) jednoosobowego kierownictwa; 

5) planowania pracy; 

6) kontroli wewnętrznej; 

7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo urzę-
du i poszczególne referaty oraz wzajemnego 
współdziałania. 

§ 11. Pracownicy urzędu w wykonywaniu swo-
ich obowiązków i zadań urzędu działają na pod-
stawie i w granicach prawa i obowiązani są do 
ścisłego jego przestrzegania. 

§ 12. Pracownicy urzędu w wykonywaniu za-
dań urzędu i swoich obowiązków są obowiązani 
służyć gminie i Państwu. 

§ 13. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi 
odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczęd-
ny z uwzględnieniem zasady szczególnej staran-
ności w zarządzaniu mieniem komunalnym. 

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

§ 14. 1. Jednoosobowe kierownictwo zasadza 
się na jednolitości poleceniodawstwa i służbowe-
go podporządkowania, podziału czynności na po-
szczególnych pracowników oraz ich indywidualnej 
odpowiedzialności za wykonanie powierzonych za-
dań. 

2. Urzędem kieruje wójt przy pomocy sekreta-
rza i skarbnika, którzy ponoszą odpowiedzialność 
przed wójtem za realizację swoich zadań. 

3. Kierownicy poszczególnych referatów kieru-
ją i zarządzają nimi w sposób zapewniający opty-
malną realizację zadań referatów i ponoszą za to 
odpowiedzialność przed wójtem. 

4. Kierownicy poszczególnych referatów urzę-
du są bezpośrednimi przełożonymi podległych im 
pracowników i sprawują nadzór nad nimi. 

5. Zasady podpisywania pism przez wójta i kie-
rowników referatów określa załącznik Nr 2 do re-
gulaminu. 

§ 15. 1. W urzędzie działa kontrola wewnętrzna, 
której celem jest zapewnienie prawidłowości wy-
konywania zadań urzędu przez poszczególne refe-
raty i wykonywania obowiązków przez poszcze-
gólnych pracowników urzędu. 

2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej  
w urzędzie określa załącznik Nr 3 do regulaminu. 

§ 16. 1. Referaty realizują zadania wynikające  
z przepisów prawa i regulaminu w zakresie ich wła-
ściwości rzeczowej. 

2. Referaty są zobowiązane do współdziałania 
z pozostałymi komórkami organizacyjnymi urzędu 
w szczególności w zakresie wymiany informacji  
i wzajemnych konsultacji. 

3. W przypadku załatwiania spraw leżących  
w kompetencji kilku referatów koordynującym jest 
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ten referat, do którego właściwości należy osta-
teczne rozstrzygnięcie sprawy. 

4. W razie zaistnienia sporów kompetencyjnych, 
referat wiodący w danej sprawie określa sekretarz. 

§ 17. Zasady udzielania informacji dziennikarzom. 

1. Informacje o działalności urzędu udzielają 
dziennikarzom: 

1) wójt; 

2) sekretarz; 

3) osoby wskazane przez wójta. 

Rozdział 5 

Zakresy zadań wójta, sekretarza gminy i skarbni-
ka gminy 

§ 18. Do zakresu zadań wójta należy w szcze-
gólności: 

1) reprezentowanie urzędu na zewnątrz; 

2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu 
prawa pracy i wyznaczanie innych osób do 
podejmowania tych czynności; 

3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbo-
wego wobec wszystkich pracowników urzędu; 

4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszyst-
kie komórki organizacyjne urzędu oraz jego 
pracowników; 

5) okresowe zwoływanie narad z udziałem kie-
rowników poszczególnych jednostek organi-
zacyjnych w celu uzgadniania ich współdzia-
łania i realizacji zadań; 

6) koordynowanie działalności komórek organiza-
cyjnych urzędu oraz organizowanie ich współ-
pracy; 

7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi 
komórkami organizacyjnymi w szczególności 
dotyczącymi podziału zadań; 

8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapy-
tania radnych, o ile statut gminy nie stanowi 
inaczej; 

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wyko-
nywania zadań urzędu; 

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spad-
kodawcy; 

11) upoważnianie innych pracowników urzędu do 
wydawania w jego imieniu decyzji admini-
stracyjnych w indywidualnych sprawach z za-
kresu administracji publicznej; 

12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątko-
wym od rady gminy, sekretarza, skarbnika, 
kierowników jednostek organizacyjnych oraz 
pracowników samorządowych upoważnionych 

przez wójta do wydawania w jego imieniu 
decyzji administracyjnych; 

13) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywa-
niem przez pracowników urzędu czynności kan-
celaryjnych; 

14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla 
wójta przez przepisy prawa, regulaminu oraz 
uchwał rady. 

§ 19. Do zadań sekretarza należy zapewnienie 
sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szczegól-
ności: 

1) opracowywanie projektów zmian regulaminu; 

2) opracowywanie projektów podziału referatów 
na stanowiska pracy; 

3) opracowywanie zakresów czynności na sta-
nowiskach pracy; 

4) nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz 
prowadzenie spraw związanych z doskonale-
niem kadr; 

5) przedkładanie wójtowi propozycji dotyczących 
usprawnienia pracy urzędu;  

6) nadzór nad przygotowaniem projektów uch-
wał rady; 

7) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowe-
go wobec pracowników bezpośrednio mu pod-
ległych; 

8) koordynacja i nadzór nad pracami remonto-
wymi w urzędzie i zakupem środków trwa-
łych;  

9) koordynacja i organizacja spraw związanych  
z wyborami i spisami; 

10) pełnienie funkcji kierownika Referatu Organi-
zacyjnego i Spraw Obywatelskich; 

11) wykonywanie zadań zastępcy wójta w wy-
padku nie powołania osoby na to stanowisko; 

12) uczestniczenie w realizacji zadań należących 
do wójta dotyczących obronności kraju; 

13) wykonywanie innych zadań na polecenie lub 
z upoważnienia wójta. 

§ 20. Do zadań skarbnika należy: 

1) wykonywanie określonych przepisami prawa 
obowiązków w zakresie rachunkowości oraz 
obsługi księgowej budżetu gminy; 

2) kierowanie pracą Referatu Finansów; 

3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gmi-
ny; 

4) kontrasygnowanie czynności prawnych mogą-
cych spowodować powstanie zobowiązań pie-
niężnych i udzielanie upoważnień innym oso-
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bom do dokonywania kontrasygnaty; 

5) współdziałanie w opracowywaniu budżetu; 

6) współdziałanie w sporządzaniu sprawozdaw-
czości budżetowej: 

a) zakładanie planu kont, 

b) obiegu i kontroli dokumentów finansowo  
- ksiegowych i ich analizowanie, 

c) gospodarki finansowej, 

d) gospodarki rzeczowymi składnikami mająt-
kowymi; 

7) uczestnictwo w realizacji zadań należących do 
wójta w zakresie obronności kraju; 

8) przygotowanie okresowych analiz, sprawozdań, 
ocen i bieżących informacji o sytuacji finan-
sowej; 

9) wykonywanie innych zadań przewidzianych 
przepisami prawa oraz zadań wynikających  
z poleceń lub upoważnień wójta. 

Rozdział 6 

Podział zadań pomiędzy referatami 

§ 21. 1. Do wspólnych zadań referatów należy 
przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie 
czynności organizatorskich na potrzeby organów 
gminy, a w szczególności: 

1) prowadzenie postępowania administracyjne-
go i przygotowywanie materiałów oraz pro-
jektów decyzji administracyjnych, a także wy-
konywanie zadań wynikających z przepisów  
o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji; 

2) pomoc radzie, właściwym rzeczowo komisjom 
rady i jednostkom pomocniczym gminy w wy-
konywaniu ich zadań; 

3) współdziałanie ze skarbnikiem przy opraco-
wywaniu materiałów niezbędnych do przygo-
towania projektu budżetu gminy; 

4) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz  
i bieżących informacji o realizacji zadań; 

5) przechowywanie akt; 

6) stosowanie obowiązującego jednolitego rze-
czowego wykazu akt; 

7) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego 
obiegu akt; 

8) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i li-
stów wpływających do danego referatu; 

9) prowadzenie rejestru przyjmowanych przez da-
ny referat podań kierowanych przez obywateli 
do innych organów; 

10) usprawnianie własnej organizacji, metod i form 

pracy; 

11) wykonywanie zadań przekazanych do realiza-
cji przez wójta. 

2. Ogólne obowiązki kierowników referatów jako 
przełożonych służbowych określa Regulamin Pra-
cy Urzędu. 

§ 22. Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich należy: 

1) obsługa organizacyjna wójta; 

2) obsługa organizacyjna rady gminy i jej komi-
sji; 

3) prowadzenie kancelarii urzędu; 

4) załatwianie skarg i wniosków mieszkańców, 
w tym prowadzenie rejestru skarg i wniosków; 

5) wykonywanie zadań związanych z przeprowa-
dzeniem referendów, wyborów, spisów po-
wszechnych; 

6) prowadzenie postępowań w zakresie udziela-
nia zezwoleń na sprzedaż alkoholu; 

7) prowadzenie spraw kadrowych pracowników 
urzędu; 

8) wykonywanie zadań z zakresu stosunku pracy 
w odniesieniu do kierowników gminnych jedno-
stek organizacyjnych; 

9) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie za-
dań merytorycznych referatu; 

10) przygotowanie i upowszechnianie informacji 
o pracy samorządu gminnego; 

11) przekazywanie uchwał rady i zarządzeń wójta 
do kontroli legalności oraz do publikacji w Dzien-
niku Urzędowym Województwa; 

12) koordynacja zadań związanych z ochroną da-
nych osobowych przetwarzanych w urzędzie; 

13) zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe, druki 
i prasę; 

14) prowadzenie archiwum zakładowego; 

15) prowadzenie spraw BHP i spraw socjalnych  
w urzędzie; 

16) prowadzenie rejestru przepisów prawa miej-
scowego; 

17) zbieranie danych z poszczególnych referatów 
do projektów planów pracy rady i jej komisji; 

18) prowadzenie spraw dotyczących działalności 
gospodarczej; 

19) zapewnienie ochrony fizycznej urzędu; 

20) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wy-
borców; 
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21) wykonywanie czynności związanych z ewiden-
cją ludności, wydawaniem dokumentacji stwier-
dzających tożsamość; 

22) wydawanie decyzji dotyczących prowadzenia 
zbiórek publicznych; 

23) prowadzenie rejestracji przedpoborowych oraz 
udział w organizacji poboru, prowadzenie wy-
kazu osób o nieuregulowanym stosunku do 
służby wojskowej; 

24) prowadzenie postępowania w sprawie uzna-
nia żołnierzy za posiadających na wyłącznym 
utrzymaniu członków rodziny; 

25) wykonywanie zadań z zakresu świadczeń na 
rzecz obrony kraju; 

26) prowadzenie spraw związanych z realizacją 
zadań gminy w zakresie obrony cywilnej i za-
rządzania kryzysowego; 

27) współpraca z gminnymi instytucjami kultury; 

28) organizacja lub współorganizacja imprez re-
kreacyjnych, turystycznych, sportowych oraz 
kulturalnych o charakterze ogólnogminnym; 

29) zakładania, przekształcania i likwidowania gmin-
nych jednostek oświatowych; 

30) utrzymywania tych jednostek; 

31) kształtowania sieci przedszkoli, szkół podsta-
wowych i gimnazjów; 

32) zatwierdzania arkuszy organizacyjnych przed-
szkoli, szkół podstawowych i gimnazjów; 

33) zapewniania dzieciom do lat 6 rocznego przy-
gotowania przedszkolnego; 

34) zapewniania bezpłatnego transportu dzieci do 
i ze szkoły; 

35) organizacja konkursów na dyrektorów placó-
wek; 

36) przygotowanie dokumentacji w sprawie oce-
niania dyrektorów gminnych jednostek oświa-
towych; 

37) obsługa kadrowa dyrektorów jednostek oświa-
towych jako pracowników – nauczycieli; 

38) prowadzenie obsługi kadrowej pracowników 
szkół; 

39) prowadzenie obsługi funduszu świadczeń so-
cjalnych pracowników zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych na terenie gminy; 

40) udzielanie pomocy materialnej dla uczniów; 

41) prowadzenie postępowań o dofinansowanie 
kosztów kształcenia młodocianych pracowni-
ków; 

42) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie za-

dań merytorycznych referatu. 

§ 23. Do zadań Referatu Rolnictwa i Gospodar-
ki Gruntami należy: 

1) gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi 
gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi  
w planach zagospodarowania przestrzennego 
pod zabudowę, w tym ich zbywanie, odda-
wanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, 
dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd; 

2) ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzy-
stanie z nich; 

3) organizowanie przetargów na nieruchomości 
komunalne; 

4) nabywanie nieruchomości niezbędnych dla re-
alizacji zadań gminy; 

5) komunalizacja gruntów; 

6) prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych; 

7) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudo-
wy; 

8) wyposażanie gruntów w urządzenie komu-
nalne - z Referatem Gospodarki Komunalnej; 

9) zagospodarowanie wspólnot gruntowych; 

10) łowiectwo; 

11) zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych; 

12) ochrona gruntów rolnych i leśnych, w tym 
przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub 
nieleśne; 

13) przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi zie-
mią; 

14) nasiennictwo; 

15) gospodarka wodna; 

16) realizacja zadań z zakresu melioracji i utrzyma-
nia obiektów melioracyjnych; 

17) wydawanie zaświadczeń i oświadczeń w spra-
wach określenia stanu posiadania nierucho-
mości oraz spłacie obciążeń hipotecznych; 

18) przygotowywanie decyzji dotyczących podzia-
łów oraz rozgraniczeń nieruchomości; 

19) realizacja zadań z zakresu ochrony przyrody, 
w tym wydawanie decyzji na usunięcie drzew 
lub krzewów oraz naliczanie związanych z tym 
opłat i kar pieniężnych; 

20) prowadzenie sprawozdawczości w merytorycz-
nym zakresie pracy referatu. 

§ 24. Do zadań Referatu Gospodarki Komunal-
nej należą: 

1) realizacja procedury związanej z planowaniem 
przestrzennym, w tym: 
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a) opracowania miejscowych planów zagospo-
darowania przestrzennego gminy, studiów, 
analiz i projektów zagospodarowania tere-
nów, 

b) wydawanie decyzji o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, wypisów  
i wyrysów z planów zagospodarowania 
oraz zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów 
w miejscowych planach zagospodarowa-
nia przestrzennego; 

2) prowadzenie spraw dotyczących nadawania 
nazw ulicom oraz numerów porządkowych nie-
ruchomościom; 

3) administrowanie budynkiem urzędu, w tym 
zabezpieczenie budynku, utrzymanie w nim 
czystości oraz prowadzenie bieżących napraw; 

4) przygotowanie, prowadzenie, rozliczenie i nad-
zorowanie inwestycji i remontów finansowa-
nych z budżetu gminy oraz współfinansowa-
nych ze środków zewnętrznych; 

5) prowadzenie polityki mieszkaniowej w ramach 
komunalnych zasobów mieszkaniowych, w tym 
sporządzanie projektów list osób, z którymi 
będą zawierane umowy najmu mieszkań ko-
munalnych; 

6) prowadzenie spraw dotyczących: 

a) bieżących remontów dróg, chodników, par-
kingów, placów i ścieżek rowerowych, 

b) bieżącego oczyszczania gminy oraz utrzy-
mania zieleni, 

c) wykonywania zadań zarządcy dróg lokal-
nych określonych w ustawie o drogach 
publicznych, 

d) współpracy z zarządcami dróg powiato-
wych, wojewódzkich, 

e) działalności cmentarzy komunalnych, 

f) rozbudowy i utrzymanie oświetlenia dro-
gowego, 

g) akcji zimowego utrzymania ciągów komu-
nikacyjnych stanowiących własność gmi-
ny; 

7) koordynacja udzielanych przez urząd zamówień 
zgodnie z ustawą prawo zamówień publicz-
nych; 

8) wykonywanie zadań gminy określonych w usta-
wie prawo ochrony środowiska, o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków oraz prawa wodnego; 

9) realizacja zadań określonych w ustawie o czy-
stości i porządku w gminach; 

10) sygnalizowanie wszelkich zdarzeń z zakresu 

gospodarki komunalnej wymagających podję-
cia inicjatywy lub kontroli przez powołane do 
tego organy; 

11) naliczanie dodatków mieszkaniowych, wyda-
wanie decyzji i sporządzanie list wypłat do-
datków; 

12) wydawanie decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację przedsię-
wzięcia; 

13) organizowanie i nadzorowanie robót publicz-
nych, prac interwencyjnych, prac społecznie 
- użytecznych oraz prac z wyroków sądowych; 

14) prowadzenie przedstawicielstwa gminy we 
wspólnotach mieszkaniowych; 

15) przygotowywanie wniosków dot. pozyskania 
środków pozabudżetowych, w tym zakresie 
współpraca z jednostkami organizacyjnymi gmi-
ny, organizacjami pozarządowymi działającymi 
na terenie gminy; 

16) opracowywanie i monitoring dokumentów zwią-
zanych z rozwojem gminy, w tym Wieloletni 
Plan Inwestycyjny, Plan Rozwoju Lokalnego; 

17) wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środ-
ków pozabudżetowych przez gminę; 

18) przygotowywanie i występowanie z wnioskami 
w sprawie pozyskiwania środków pozabudże-
towych; 

19) zarządzanie projektami, koordynowanie i uczest-
niczenie w rozliczaniu i sprawozdawczości; 

20) promocja gminy; 

21) współpraca z partnerami gminy: z kraju i za-
granicy; 

22) prowadzenie sprawozdawczości w merytorycz-
nym zakresie referatu. 

§ 25. Do zadań Referatu Finansowego należy: 

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do 
uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwa-
ły w sprawie absolutorium dla wójta; 

2) udzielanie pomocy wójtowi w wykonywaniu 
budżetu gminy; 

3) zapewnianie obsługi finansowo - księgowej  
i kasowej urzędu oraz jednostek organizacyj-
nych gminy; 

4) uruchamianie środków finansowych dla po-
szczególnych dysponentów budżetu gminy; 

5) przygotowywanie materiałów niezbędnych do 
wykonania obowiązków z zakresu sprawoz-
dawczości; 

6) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospo-
darką finansową gminnych jednostek organi-
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zacyjnych; 

7) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego; 

8) prowadzenie ksiąg rachunkowych; 

9) prowadzenie gospodarki drukami i formula-
rzami; 

10) prowadzenie księgi inwentarzowej; 

11) rozliczanie inwentaryzacji; 

12) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów  
i ustalanie wyniku finansowego; 

13) przygotowywanie sprawozdań finansowych; 

14) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych; 

15) prowadzenie ewidencji podatników i inkasen-
tów; 

16) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie 
pod względem zgodności ze stanem praw-
nym i rzeczywistym deklaracji podatkowych 
składanych organowi podatkowemu; 

17) przygotowywanie aktów administracyjnych do-
tyczących podatków i opłat; 

18) podejmowanie czynności zmierzających do eg-
zekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych, 
oraz postępowania zabezpieczającego; 

19) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów 
wykonawczych; 

20) obsługi ekonomiczno - finansowej gminnych 
jednostek oświatowych i nadzoru nad nimi  
w tym zakresie; 

21) przygotowywanie danych do projektów ak-
tów dotyczących podatków i opłat; 

22) przygotowywanie sprawozdań dotyczących po-
datków i opłat. 

§ 26. 1. Wydziela się w strukturze organizacyjnej 
urzędu „pion ochrony informacji”, w skład którego 
wchodzą następujące stanowiska pracy: 

1) pełnomocnik informacji niejawnych; 

2) kierownik kancelarii tajnej; 

3) administrator bezpieczeństwa informacji. 

2. W zakresie realizacji zadań związanych z ochro-
ną informacji niejawnych pracownicy „pionu och-
rony informacji” podlegają bezpośrednio wójtowi. 

§ 27. Do zadań Radcy Prawnego należy wyko-
nywanie obsługi prawnej urzędu. 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

§ 28. Załączniki Nr 1 - 3 regulaminu stanowią 
jego integralną część. 

§ 29. Zmiany regulaminu następują w trybie 
wymaganym dla jego wprowadzenia. 

§ 30. 1. Regulamin wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

2. Z dniem wejścia w życie regulaminu traci 
moc obowiązującą dotychczasowy Regulamin Or-
ganizacyjny Urzędu Gminy w Żaganiu nadany przez 
Wójta Gminy Żagań w dniu 23 września 2003r. za-
rządzeniem Nr 57/03. 

Wójt 
Tomasz Niesłuchowski 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 86/07 

Wójta Gminy Żagań 
z dnia 31 grudnia 2007r. 

Schemat organizacyjny Urzędu Gminy Żagań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA GMINY RG 

GMINNY 
OŚRODEK 
POMOCY 

SPOŁECZNEJ 

Gminna Biblioteka  
w Dzietrzychowicach 

Biblioteka 
w Bożnowie

Biblioteka  
w Rudawicy

Biblioteka 
w Jeleninie 

Biblioteka 
w Łozach 

Publiczna Szkoła

Podstawowa 
w Bożnowie 

Jednostki organizacyjne 

wyodrębnione 

 

Radca

Prawny

Skarbnik 

Gminy SG 

Referat 

Finansów REF. F

Zakład Usług

Komunalnych  
w Dzietrzychowiach

Publiczna Szkoła

Podstawowa 
w Bukowinie Bobrz.

Publiczna Szkoła

Podstawowa 
w Dzietrzychowicach

Publiczna Szkoła

Podstawowa 
w Jeleninie 

Publiczna Szkoła

Podstawowa 
w Miodnicy 

Publiczna Szkoła

Podstawowa 
w Tomaszowie

Zespół Szkół 
 w Tomaszowie

WÓJT GMINY WG 

Sekretarz SK 

Referat 

Organizacyjny 

i Spraw Obywatelskich 

OSO

Referat Gospodarki 

Komunalnej

GK 

Referat Rolnictwa  

i Gospodarki Gruntami 
ROL

Biblioteka  
w Gorzupi 

Pion Ochrony 

Informacji OI 

 

Biblioteka  
w Miodnicy 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 86/07 

Wójta Gminy Żagań 
z dnia 31 grudnia 2007r. 

Zasady podpisywania pism 

§ 1. Wójt podpisuje: 

1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrz-
ne; 

2) pisma związane z reprezentowaniem gminy 
na zewnątrz; 

3) pisma zawierające oświadczenia woli w za-
kresie bieżącej działalności gminy; 

4) odpowiedzi na skargi i wnioski dotyczące kie-
rowników referatów; 

5) decyzje z zakresu administracji publicznej, do 
których wydawania w jego imieniu nie upo-
ważnił pracowników urzędu; 

6) decyzje z zakresu administracji publicznej po-
dejmowane przez wójta; 

7) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania 
w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające 
osoby uprawnione do podejmowania czynno-
ści z zakresu prawa pracy wobec pracowni-
ków urzędu; 

8) pisma zawierające oświadczenia woli urzędu 
jako pracodawcy;  

9) pełnomocnictwa do reprezentowania gminy 
przed sądami i organami administracji; 

10) odpowiedzi na interpelacje i zapytania rad-
nych; 

11) pisma zawierające odpowiedzi na postulaty 
mieszkańców, zgłaszane za pośrednictwem rad-
nych; 

12) inne pisma, jeśli  ich podpisywanie wójt za-
strzegł dla siebie. 

§ 2. Sekretarz i skarbnik podpisują pisma po-
zostające w zakresie ich zadań, nie zastrzeżone do 
podpisu wójta. 

§ 3. Kierownicy referatów podpisują: 

1) pisma związane z zakresem działania refera-
tów, nie zastrzeżone do podpisu wójta; 

2) decyzje administracyjne oraz pisma w spra-
wach do załatwiania, których zostali upoważ-
nieni przez wójta; 

3) pisma w sprawach dotyczących organizacji we-
wnętrznej referatów i zakresu zadań dla po-
szczególnych referatów lub stanowisk.  

§ 4. Pracownicy przygotowujący projekty pism, 
w tym decyzji administracyjnych, parafują je swo-
im podpisem, umieszczonym na końcu tekstu pro-

jektu z lewej strony. 

Załącznik Nr 3 
do zarządzenia Nr 86/07 

Wójta Gminy Żagań 
z dnia 31 grudnia 2007r. 

Kontrola wewnętrzna 

§ 1. Kontrola pracowników i poszczególnych ko-
mórek organizacyjnych urzędu dokonywana jest pod 
względem: 

1) legalności; 

2) gospodarności; 

3) rzetelności;  

4) celowości; 

5) terminowości; 

6) skuteczności. 

§ 2. Celem kontroli jest ustalanie przyczyn i skut-
ków ewentualnych nieprawidłowości, ustalanie osób 
odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowo-
ści oraz określanie sposobów naprawienia stwier-
dzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im  
w przyszłości. 

§ 3. W urzędzie przeprowadza się następujące 
rodzaje kontroli: 

1) kompleksowe - obejmujące całość lub obszerną 
część działalności poszczególnych komórek or-
ganizacyjnych lub samodzielnych stanowisk; 

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnie-
nia lub zagadnienie z zakresu działalności kon-
trolowanej komórki lub stanowiska, stanowiące 
niewielki fragment jego działalności; 

3) wstępne - obejmujące kontrole zamierzeń i czyn-
ności przed ich dokonaniem oraz stopnia przy-
gotowania; 

4) bieżące - obejmujące czynności w toku;  

5) sprawdzające (następne) - mające miejsce po 
dokonaniu określonych czynności, w szczegól-
ności mające na celu ustalenie, czy wyniki po-
przednich kontroli zostały uwzględnione w toku 
postępowania kontrolowanej komórki organi-
zacyjnej lub stanowiska. 

§ 4. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza 
się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne 
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalno-
ści kontrolowanej komórki organizacyjnej urzędu 
lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie  
i ocenę działalności według kryteriów określonych 
w § 3. 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie do-
wodów zebranych w toku postępowania kontrol-
nego. 
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3. Jako dowód może być wykorzystane wszyst-
ko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody 
mogą być wykorzystane w szczególności: dokumen-
ty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie bie-
głych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kon-
trolowanych. 

§ 5. Kontroli dokonują: 

1) wójt lub osoba działająca na podstawie pełno-
mocnictwa udzielonego przez wójta - w odnie-
sieniu do kierowników poszczególnych komó-
rek organizacyjnych lub stanowisk; 

2) kierownicy poszczególnych komórek organi-
zacyjnych w odniesieniu do podporządkowa-
nych im pracowników. 

§ 6. 1. Z przeprowadzonej kontroli komplekso-
wej sporządza się, w terminie 5 dni od daty jej 
zakończenia, protokół pokontrolny. 

2. Protokół pokontrolny powinien zawierać: 

a) określenie kontrolowanej komórki lub sta-
nowiska, 

b) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolu-
jących), 

c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności 
kontrolnych, 

d) określenie przedmiotowego zakresu kon-
troli i okresu objętego kontrolą, 

e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej 
komórki organizacyjnej albo osoby zajmu-
jącej kontrolowane stanowisko, 

f) przebieg i wynik czynności kontrolnych,  
a w szczególności wnioski kontroli wskazu-
jące na stwierdzone nieprawidłowości oraz 
wskazanie dowodów potwierdzających usta-
lenia zawarte w protokole, 

g) datę i miejsce podpisania protokołu, 

h) podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz 
kierownika kontrolowanej komórki organi-
zacyjnej albo pracownika zajmującego kon-
trolowane stanowisko, lub notatkę o od-
mowie podpisania protokołu z podaniem 
przyczyn odmowy, 

i) wnioski oraz propozycje co do sposobu usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

3. O sposobie wykorzystania wniosków i pro-
pozycji pokontrolnych decyduje wójt. 

§ 7. W przypadku odmowy podpisania proto-
kółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub 
osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby 
te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolują-
cego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemne-
go wyjaśnienia jej przyczyn.  

§ 8. Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach. 

§ 9. 1. Z kontroli innych niż kompleksowe spo-
rządza się notatkę służbową zawierającą odpowied-
nio elementy przewidziane dla protokółu pokon-
trolnego. 

2. Wójt może polecić sporządzenie protókołu po-
kontrolnego także z innych kontroli niż komplekso-
wa. 

 
=================================================================================== 
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ZARZĄDZENIE NR 13/2008 
BURMISTRZA MIĘDZYRZECZA 

 

z dnia 24 stycznia 2008r. 
 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu 
 

Na podstawie art. 33 ust. 2 i art. 40 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
nadaję: 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego  
w Międzyrzeczu 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Międzyrzeczu zwany dalej regulaminem, określa:  

1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego 
w Międzyrzeczu zwanego dalej urzędem; 

2) organizację urzędu; 

3) zasady funkcjonowania urzędu; 

4) zakres działania kierownictwa urzędu i poszcze-
gólnych komórek organizacyjnych i samodziel-
nych stanowisk pracy.  

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mię-
dzyrzecz; 
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2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Miej-
ską w Międzyrzeczu; 

3) burmistrzu, zastępcy burmistrza, sekretarzu, 
skarbniku, kierowniku Urzędu Stanu Cywilne-
go - należy przez to rozumieć odpowiednio: 
Burmistrza Międzyrzecza, Zastępcę Burmistrza 
Międzyrzecza, Sekretarza Gminy Międzyrzecz, 
Skarbnika Gminy Międzyrzecz oraz Kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego w Międzyrzeczu. 

§ 3. 1. Urząd jest jednostką budżetową gminy.  

2. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych  
w nim pracowników.  

3. Urząd mieści się w Międzyrzeczu. 

§ 4. 1. Urząd jest czynny: 

- w poniedziałek w godzinach od 800 - 1600 

- wtorek, środa, czwartek, piątek od  
730 - 1530. 

2. Śluby udzielane są także w niedziele, święta 
i dni wolne od pracy w godzinach od 1200 do 1600. 

Rozdział 2 

Zakres działania i zadania urzędu 

§ 5. 1. Urząd stanowi aparat pomocniczy rady 
miejskiej i burmistrza. 

2. Do zakresu działania urzędu należy zapew-
nienie warunków należytego wykonywania spo-
czywających na gminie zadań.  

§ 6. 1. Do zadań urzędu należy obsługa admi-
nistracyjno - biurowa organów gminy.  

2. W szczególności do zadań urzędu należy:  

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do 
podejmowania uchwał, wydawania zarządzeń, 
decyzji, postanowień i innych aktów z zakresu 
administracji publicznej oraz podejmowania 
innych czynności prawnych przez organy gmi-
ny; 

2) wykonywanie - na podstawie udzielonych upo-
ważnień - czynności faktycznych i prawniczych 
wchodzących w zakres zadań gminy, w tym 
również wykonywanie czynności kontrolnych 
jednostek organizacyjnych i pomocniczych gmi-
ny oraz innych podmiotów w zakresie wyko-
rzystania udzielonych dotacji z budżetu gmi-
ny; 

3) zapewnienie organom gminy możliwości przyj-
mowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg 
i wniosków; 

4) przygotowywanie uchwalenia i wykonywania 
budżetu gminy oraz innych aktów organów 
gminy;  

5) realizacja innych obowiązków i uprawnień wyni-

kających z przepisów prawa oraz uchwał i za-
rządzeń organów gminy; 

6) zapewnienie warunków organizacyjnych do 
odbywania sesji rady, posiedzeń jej komisji  
i klubów radnych oraz innych organów funk-
cjonujących w strukturze gminy; 

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych do-
stępnego do powszechnego wglądu w siedzi-
bie urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicz-
nej; 

8) wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa; 

9) realizacja obowiązków i uprawnień służących 
urzędowi jako pracodawcy - zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami pra-
wa pracy; 

10) zapewnienie organom gminy wykonywania 
obowiązku udostępniania informacji publicz-
nej. 

Rozdział 3 

Organizacja urzędu 

§ 7. 1. Kierownictwo urzędu tworzą: 

1) Burmistrz (B); 

2) Zastępca Burmistrza ds. Majątku Gminy (BM); 

3) Zastępca Burmistrza ds. Inwestycji (BT); 

4) Skarbnik Gminy (SG); 

5) Zastępca Skarbnika Gminy (ZS); 

6) Sekretarz Gminy (S). 

2. W skład urzędu wchodzą następujące ko-
mórki organizacyjne i samodzielne stanowiska: 

1) Wydział Organizacyjno - Administracyjny (OA); 

2) Wydział Finansowo - Budżetowy (FB); 

3) Wydział Spraw Obywatelskich (SO); 

4) Wydział Realizacji Inwestycji (RI); 

5) Wydział  Gospodarki Komunalnej (GK); 

6) Wydział Gospodarki Mieniem i Rolnictwa (GGR); 

7) Wydział Planowania Przestrzennego, Rozwoju 
i Promocji (PP); 

8) Urząd Stanu Cywilnego (USC); 

9) Biuro Rady (BR); 

10) Biuro Prawne (BP); 

11) Audytor wewnętrzny (AW); 

12) Biuro ds. Ochrony Informacji Niejawnych (ON); 

13) samodzielne stanowisko ds. przeciwdziałania 
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patologiom społecznym, zdrowia i opieki spo-
łecznej (PZO); 

14) inspektor do spraw kontroli (K). 

3. Wydziałami kierują kierownicy.  

4. Z zastrzeżeniem § 8, wydziały dzielą się na 
stanowiska pracy. 

5. Podziału wydziałów na stanowiska pracy 
oraz ustalenia wielkości zatrudnienia w wydziałach 
dokonuje burmistrz w drodze zarządzenia wewnętrz-
nego.  

§ 8. 1. Burmistrz, w ramach wydziału może two-
rzyć, zmieniać i znosić referaty, określając równocze-
śnie podział zadań pomiędzy nimi.  

2. Referatami kierują kierownicy, którzy podle-
gają bezpośrednio kierownikom wydziałów.  

3. Referaty dzielą się na stanowiska pracy.  

4. § 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.  

§ 9. 1. Strukturę organizacyjną urzędu określa 
schemat organizacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 
do regulaminu. 

2. Wielkość zatrudnienia w urzędzie w ramach 
przyznanych środków na wynagrodzenie określa 
burmistrz. 

3. W uzasadnionych przypadkach w urzędzie 
mogą być tworzone i likwidowane stanowiska pracy. 

Rozdział 4 

Zasady funkcjonowania urzędu 

§ 10. Urząd działa w oparciu o następujące za-
sady:  

1) praworządności; 

2) służebności wobec społeczności lokalnej; 

3) racjonalnego gospodarowania mieniem pu-
blicznym; 

4) jednoosobowego kierownictwa;  

5) kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;  

6) podziału kompetencji;  

7) wzajemnego współdziałania. 

§ 11. Pracownicy urzędu w wykonywaniu swo-
ich obowiązków i zadań urzędu działają na pod-
stawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego 
przestrzegania.  

§ 12. Pracownicy urzędu w wykonywaniu za-
dań urzędu i swoich obowiązków są obowiązani 
służyć gminie. 

§ 13. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi 
odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczęd-
ny z uwzględnieniem zasady szczególnej staran-

ności w zarządzaniu mieniem komunalnym. 

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

§ 14. 1. Urzędem kieruje burmistrz przy pomo-
cy zastępców burmistrza, sekretarza i skarbnika, 
którzy ponoszą odpowiedzialność przed burmi-
strzem za realizację swoich zadań. 

2. Kierownicy poszczególnych wydziałów kierują 
i zarządzają nimi w sposób zapewniający optymalną 
realizację zadań wydziałów i ponoszą za to odpo-
wiedzialność przed burmistrzem. 

3. Kierownicy poszczególnych wydziałów urzędu 
są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pra-
cowników i sprawują nadzór nad nimi, z zastrzeże-
niem ust. 5. 

4. Do kierowników referatów przepis ust. 2 i 3 
stosuje się odpowiednio. 

5. Informatyk w zakresie nadzoru nad bezpie-
czeństwem i ochroną danych podlega pełnomoc-
nikowi burmistrza ds. ochrony informacji niejaw-
nych. 

§ 15. 1. Organizacja działalności kontrolnej obej-
muje kontrole wewnętrzną, zewnętrzną i audyt. 

2. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej  
i zewnętrznej określa załącznik Nr 2 do regulami-
nu.  

3. Szczegółowy tryb działania audytu określa 
burmistrz w formie instrukcji. 

§ 16. 1. Wydziały realizują zadania wynikające 
 z przepisów prawa i regulaminu w zakresie ich 
właściwości rzeczowej. 

2. Wydziały są zobowiązane do współdziałania 
z pozostałymi komórkami organizacyjnymi urzędu, 
w szczególności w zakresie wymiany informacji  
i wzajemnych konsultacji. 

Rozdział 5 

Zakres zadań kierownictwa urzędu 

§ 17. 1. Do zakresu zadań burmistrza należy  
w szczególności:  

1) reprezentowanie urzędu na zewnątrz; 

2) podejmowanie czynności w sprawach z za-
kresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób 
do podejmowania tych czynności; 

3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbo-
wego wobec wszystkich pracowników urzędu;  

4) zapewnianie przestrzegania prawa przez wszyst-
kie komórki organizacyjne urzędu oraz jego 
pracowników;  
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5) okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, 
niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierow-
ników poszczególnych komórek organizacyj-
nych w celu uzgadniania ich współdziałania  
i realizacji zadań;  

6) koordynowanie działalności komórek organiza-
cyjnych urzędu oraz organizowanie ich współ-
pracy;  

7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczegól-
nymi komórkami organizacyjnymi, w szcze-
gólności dotyczących podziału zadań; 

8) przyjmowanie i rozpatrywanie skarg zgodnie 
z przepisami k.p.a. w zakresie działania urzę-
du; 

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wyko-
nywania zadań urzędu;  

10) wydawanie decyzji w sprawach indywidual-
nych z zakresu administracji publicznej;  

11) upoważnianie swoich zastępców lub innych 
pracowników urzędu do wydawania w jego 
imieniu decyzji administracyjnych w indywi-
dualnych sprawach z zakresu administracji pu-
blicznej;  

12) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spad-
kodawcy; 

13) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla 
burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwa-
ły rady;  

14) wskazywanie osób odpowiedzialnych za udo-
stępnienie oraz czas i miejsce udostępnienia 
dokumentów wynikających z zakresu działa-
nia organów gminy. 

2. W ramach podziału pracy w urzędzie, bur-
mistrz nadzoruje bezpośrednio:  

1) Zastępcę Burmistrza ds. Inwestycji; 

2) Zastępcę Burmistrza ds. Majątku Gminy; 

3) Skarbnika Gminy; 

4) Sekretarza Gminy;  

5) Wydział Organizacyjno - Administracyjny; 

6) Wydział Spraw Obywatelskich;  

7) Urząd Stanu Cywilnego;  

8) Biuro Rady; 

9) Biuro Prawne; 

10) Biuro do Spraw Ochrony Informacji Niejaw-
nych; 

11) Audytora wewnętrznego; 

12) Inspektora do spraw kontroli; 

13) Samodzielne stanowisko ds. przeciwdziałania 

patologiom społecznym, zdrowia i opieki spo-
łecznej. 

§ 18. Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza  
ds. Inwestycji należy w szczególności:  

1) na podstawie upoważnienia burmistrza wy-
dawanie decyzji administracyjnych, wynikają-
cych z bezpośredniego nadzoru nad:  

a) Wydziałem Realizacji Inwestycji, 

b) Wydziałem Gospodarki Komunalnej; 

2) kompleksowe rozstrzyganie spraw i rozwiązy-
wanie problemów w zakresie powierzonych 
mu obowiązków, w szczególności przez: 

a) koordynowanie działań nadzorowanych wy-
działów, 

b) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 
pracą nadzorowanych wydziałów, 

c) sprawowanie nadzoru nad realizacją bu-
dżetu przez podległe wydziały; 

3) podejmowanie czynności kierownika urzędu 
pod nieobecność burmistrza trwającą dłużej 
niż 2 dni;  

4) wykonywanie innych zadań na polecenie lub 
z upoważnienia burmistrza.  

§ 19. Do zakresu zadań Zastępcy Burmistrza 
ds. Majątku Gminy należy w szczególności:  

1) na podstawie upoważnienia Burmistrza wy-
dawanie decyzji administracyjnych, wynikają-
cych z bezpośredniego nadzoru nad:  

a) Wydziałem Gospodarki Mieniem i Rolnic-
twa, 

b) Wydziałem Planowania Przestrzennego, Roz-
woju i Promocji; 

2) kompleksowe rozstrzyganie spraw i rozwiązy-
wanie problemów w zakresie powierzonych 
mu obowiązków, w szczególności przez: 

a) koordynowanie działań nadzorowanych wy-
działów, 

b) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad 
pracą nadzorowanych wydziałów, 

c) sprawowanie nadzoru nad realizacją bu-
dżetu przez podległe wydziały;  

3) podejmowanie czynności kierownika urzędu 
pod nieobecność burmistrza oraz Zastępcy 
Burmistrza ds. Inwestycji trwającą dłużej niż  
2 dni; 

4) wykonywanie innych zadań na polecenie bur-
mistrza lub z upoważnienia burmistrza.  

§ 20. 1. Do zadań Skarbnika należy:  

1) wykonywanie określonych przepisami prawa 
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obowiązków w zakresie rachunkowości;  

2) opracowywanie materiałów do projektu bu-
dżetu gminy;  

3) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gmi-
ny;  

4) opracowywanie sprawozdań z wykonania bu-
dżetu;  

5) kontrasygnowanie czynności prawnych mo-
gących spowodować powstanie zobowiązań 
pieniężnych i udzielanie upoważnień innym 
osobom do dokonywania kontrasygnaty; 

6) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowe-
go wobec pracowników bezpośrednio mu 
podlegających;  

7) wykonywanie innych zadań przewidzianych 
przepisami prawa oraz zadań wynikających  
z poleceń lub upoważnień burmistrza.  

2. Skarbnik jest jednocześnie kierownikiem Wy-
działu Finansowo - Budżetowego. 

§ 21. 1. Do zadań Zastępcy Skarbnika należy:  

1) prowadzenie ewidencji księgowej rachunków; 

2) wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego 
wobec pracowników bezpośrednio mu podle-
gających;  

3) wykonywanie innych zadań przewidzianych 
przepisami prawa oraz zadań wynikających  
z poleceń lub upoważnień burmistrza.  

2. Zastępca skarbnika jest jednocześnie kie-
rownikiem Referatu Księgowości. 

3. Zastępowanie skarbnika podczas jego nie-
obecności. 

§ 22. 1. Do zadań Sekretarza należy zapewnie-
nie sprawnego funkcjonowania urzędu, a w szcze-
gólności:  

1) opracowywanie projektów zmian regulaminu; 

2) opracowywanie projektów zarządzeń burmi-
strza w sprawie podziału wydziałów na refe-
raty oraz wydziałów i referatów na stanowi-
ska pracy; 

3) opracowywanie projektów zakresów czynno-
ści kierowników wydziałów i samodzielnych 
stanowisk pracy; 

4) nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz 
prowadzenie spraw związanych z doskonale-
niem kadr;  

5) przedkładanie burmistrzowi propozycji doty-
czących usprawnienia pracy urzędu;  

6) nadzór nad przygotowywaniem projektów uch-
wał;  

7) koordynacja i nadzór nad pracami remonto-
wymi w urzędzie i zakupem środków trwa-
łych;   

8) koordynacja i organizacja spraw związanych  
z wyborami, referendami i spisami;  

9) współorganizowanie współpracy gminy z za-
granicą; 

10) wykonywanie innych zadań na polecenie lub 
z upoważnienia burmistrza. 

§ 23. 1. Do zakresu zadań kierowników wydzia-
łów należy w szczególności: 

1) organizowanie pracy kierowanych wydziałów, 
w tym wyznaczenie zadań podległym pracow-
nikom i rozliczanie ich z tych zadań; 

2) dbanie o dyscyplinę i porządek pracy; 

3) opracowywanie zakresów czynności pracow-
ników kierowanego wydziału; 

4) dbanie o terminową i należytą realizację za-
dań wydziału; 

5) stosowanie instrukcji kancelaryjnej; 

6) dbanie o należyte i terminowe przekazywanie 
dokumentacji do archiwum zakładowego; 

7) opracowywanie informacji, materiałów i pro-
jektów rozstrzygnięć dla burmistrza; 

8) prowadzenie postępowań administracyjnych 
w sprawach indywidualnych i wydawanie de-
cyzji z upoważnienia burmistrza. 

2. Do kierowników referatów ust. 1 stosuje się 
odpowiednio. 

Rozdział 6 

Podział zadań pomiędzy komórki organizacyjne  
i samodzielne stanowiska pracy urzędu 

§ 24. 1. Do wspólnych zadań komórek organi-
zacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy należy 
przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie 
czynności organizatorskich na potrzeby organów 
gminy, a w szczególności:  

1) prowadzenie postępowania administracyjne-
go i przygotowywanie materiałów oraz pro-
jektów decyzji administracyjnych, a także wy-
konywanie zadań wynikających z przepisów  
o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji; 

2) pomoc radzie, właściwym rzeczowo komisjom 
rady i klubom w wykonywaniu ich zadań;  

3) opiniowanie informacji, sprawozdań, ofert, 
wniosków, żądań, projektów statutów i regu-
laminów oraz temu podobnych dokumentów 
składanych przez spółki z udziałem gminy i jed-
nostki organizacyjne gminy do rady; 
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4) opracowywanie materiałów niezbędnych do 
przygotowania projektu budżetu gminy; 

5) wykonywanie uchwalonego budżetu, składa-
nie sprawozdań z przebiegu wykonania zadań 
rzeczowych, składanie propozycji zmian w bu-
dżecie; 

6) współdziałanie z Wydziałem Organizacyjno - Ad-
ministracyjnym w zakresie szkolenia i doskona-
lenia zawodowego pracowników danej komórki 
organizacyjnej, przechowywanie akt; 

7) stosowanie obowiązującego jednolitego rze-
czowego wykazu akt;  

8) stosowanie zasad dotyczących wewnętrznego 
obiegu dokumentów; 

9) prowadzenie rejestrów skarg, wniosków i li-
stów kierowanych do danej komórki organi-
zacyjnej do rozpatrzenia; 

10) usprawnianie własnej organizacji, metod i form 
pracy; 

11) negocjowanie z organami administracji rządo-
wej wysokości środków finansowych na zada-
nia zlecone;  

12) przygotowywanie przy współudziale skarbni-
ka gminy wniosków o dotacje i subwencje 
przewidziane ustawami oraz ich rozliczanie, 
inicjowanie zadań inwestycyjnych, w tym:  

- opracowywanie przy udziale Wydziału Re-
alizacji Inwestycji programów, koncepcji 
realizacyjnych i analiz ekonomicznych,  

- zabezpieczenie środków na realizację za-
dania,  

- przekazanie zadania do realizacji Wydzia-
łowi Realizacji Inwestycji,  

- udział w komisjach odbiorczych i gwa-
rancyjnych;  

13) bieżące utrzymywanie administrowanych obiek-
tów; 

14) przygotowywanie materiałów w celu ich pu-
blikacji w BIP-ie; 

15) wykonywanie zadań przekazywanych do re-
alizacji przez burmistrza; 

16) przestrzeganie procedur wynikających z ustawy 
o zamówieniach publicznych; 

17) przygotowywanie informacji w celu ich udo-
stępniania mediom;  

18) udzielanie wszelkiej pomocy jednostkom po-
mocniczym gminy (sołectwom) w wykonywa-
niu ich zadań w zakresie działania wydziału. 

§ 25. Do zadań Wydziału Organizacyjno - Ad-
ministracyjnego należy w szczególności: 

1) zapewnienie obsługi organizacyjno - admini-
stracyjnej, a zwłaszcza: 

- przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie 
korespondencji na zewnątrz i wewnątrz 
urzędu,  

- prowadzenie ewidencji korespondencji,  

- prowadzenie centralnego rejestru skarg, 
wniosków i listów wpływających do urzę-
du,  

- przygotowywanie pomieszczeń i obsłu-
ga, w tym protokołowanie, posiedzeń, 
spotkań i zebrań organizowanych przez 
kierownictwo urzędu, 

- przyjmowanie interesantów zgłaszających 
skargi i wnioski oraz organizowanie ich 
kontaktów z kierownictwem urzędu; 

2) opracowywanie na zlecenie burmistrza wnio-
sków o nadanie odznaczeń państwowych i in-
nych odznaczeń; 

3) prowadzenie spraw osobowych pracowników 
urzędu; 

4) organizowanie szkoleń i doskonalenia zawo-
dowego pracowników urzędu;  

5) prowadzenie działalności socjalnej pracowni-
ków urzędu; 

6) prowadzenie spraw związanych z przestrze-
ganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy, zabezpieczeniem p.poż. i ochroną mie-
nia; 

7) prowadzenie zbioru przepisów gminnych;  

8) przygotowywanie dokumentacji związanej z za-
wieraniem umów o pracę, udzielaniem urlopów 
i zwolnień z pracy, awansowaniem i nagra-
dzaniem pracowników urzędu oraz rentami  
i emeryturami; 

9) przygotowywanie dokumentacji z zakresu powo-
ływania, zaszeregowania, awansowania i odwo-
ływania kierowników jednostek samorządowych 
oraz zakładów budżetowych; 

10) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną 
pracy i kontrolą jej przestrzegania; 

11) wydawanie legitymacji służbowych i ubezpie-
czeniowych; 

12) rejestracja umów - zleceń, umów o dzieło, 
upoważnień i pełnomocnictw; 

13) prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych i nad-
zór nad ich przechowywaniem; 

14) zaopatrywanie urzędu w materiały biurowe, 
kancelaryjne i pieczęci, środki chemiczne, za-
kupy sprzętu potrzebnego do pracy w urzę-
dzie; 
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15) prowadzenie magazynu materiałów biurowych; 

16) zapewnienie łączności telefonicznej oraz pro-
wadzenie dokumentacji w tym zakresie, za-
pewnienie sprawności technicznej urządzeń 
powielających; 

17) prowadzenie spraw związanych z zarządem 
obiektami urzędu, bieżącymi remontami i kon-
serwacją inwentarza biurowego; 

18) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości 
w pomieszczeniach budynku oraz dekorowa-
nie budynku; 

19) prowadzenie ewidencji środków trwałych  
i przedmiotów w użytkowaniu; 

20) prowadzenie archiwum zakładowego; 

21) rozliczanie zużycia paliwa przez samochód 
służbowy; 

22) prowadzenie rejestru delegacji służbowych; 

23) podejmowanie czynności organizacyjnych do 
przeprowadzenia wyborów, referendów i spi-
sów; 

24) nadzór nad realizacją umów dotyczących eks-
ploatacji systemów komputerowych; 

25) zarządzanie zasobami sprzętu i oprogramo-
wania komputerowego; 

26) opracowywanie planów i wdrażanie nowych 
rozwiązań informatycznych w urzędzie; 

27) prowadzenie obsługi informatycznej urzędu, 
a w szczególności: 

- administrowanie siecią komputerową, 

- administrowanie bazami danych, 

- nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną 
danych, 

- sporządzanie kopii danych, prowadzenie 
rejestru, 

- prowadzenie kontroli antywirusowych 
oprogramowania, 

- administrowanie i zarządzanie BIP i elek-
tronicznym obiegiem dokumentów, 

- nadzór nad pracą i użytkowaniem sprzę-
tu komputerowego na poszczególnych 
stanowiskach pracy; 

28) szkolenie pracowników urzędu z zakresu ob-
sługi wdrażanych systemów. 

§ 26. Do zadań Biura Prawnego należą sprawy 
obsługi prawnej urzędu, a w szczególności: 

1) opiniowanie pod względem prawnym, redak-
cyjnym i skutków prawnych projektów uchwał, 
zarządzeń i opinii; 

2) opiniowanie (na wniosek) pod względem praw-
nym decyzji przygotowanych przez wydziały; 

3) współudział w przygotowaniu projektów ak-
tów prawa miejscowego oraz uchwał o cha-
rakterze ogólnym; 

4) obsługa prawna na rzecz burmistrza, rady, wy-
działów i pozostałych komórek organizacyjnych 
urzędu; 

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

6) opiniowanie pod względem prawnym projek-
tów umów i porozumień; 

7) wydawanie opinii prawnych na wniosek kie-
rowników komórek organizacyjnych urzędu; 

8) wydawanie opinii prawnych dotyczących za-
wierania ugody w sprawach majątkowych; 

9) opiniowanie spraw dotyczących udzielania za-
mówień publicznych; 

10) załatwianie innych spraw przewidzianych  
w ustawie o radcach prawnych. 

§ 27. Do zadań Wydziału Finansowo - Budże-
towego należy w szczególności:  

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do 
uchwalenia budżetu gminy; 

2) udzielanie pomocy burmistrzowi w wykony-
waniu budżetu gminy oraz proponowanie zmian 
w budżecie w czasie jego wykonywania; 

3) przygotowywanie materiałów niezbędnych do 
podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla 
burmistrza; 

4) prowadzenie ewidencji podatników i inkasen-
tów; 

5) gromadzenie i przechowywanie oraz badanie 
zgodności danych zawartych w deklaracjach 
podatkowych składanych organowi podatko-
wemu ze stanem rzeczywistym;  

6) przygotowywanie projektów aktów dotyczą-
cych podatków i opłat; 

7) prowadzenie księgowości budżetu gminy i urzę-
du miejskiego w zakresie dochodów i wydat-
ków; 

8) uruchamianie środków finansowych dla po-
szczególnych dysponentów budżetu gminy; 

9) prowadzenie spraw płacowych pracowników 
urzędu; 

10) prowadzenie obsługi księgowej i kasowej Pra-
cowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej; 

11) prowadzenie księgowości podatkowej i win-
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dykacja należności; 

12) organizowanie obsługi kasowej urzędu; 

13) rozliczanie inwentaryzacji;  

14) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zara-
chowania;  

15) naliczanie i fakturowanie podatku od sprzeda-
ży towarów i usług z wyłączeniem dzierżaw  
i sprzedaży majątku komunalnego; 

16) przygotowywanie sprawozdań z wykonania bu-
dżetu gminy;  

17) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego; 

18) prowadzenie ewidencji szczegółowej środków 
trwałych oraz naliczaniem umorzeń środków 
trwałych;  

19) przyjmowanie środków trwałych z rozliczenia 
inwestycji na ewidencję szczegółową; 

20) naliczanie i fakturowanie podatku od towa-
rów i usług VAT od sprzedaży i dzierżawy 
mienia komunalnego; 

21) współpraca z KRUS w zakresie zaopatrzenia 
emerytalno - rentowego rolników; 

22) rozliczanie i zwrot podatku akcyzowego za-
wartego w cenie oleju napędowego wykorzy-
stywanego do produkcji rolnej. 

§ 28. Do zadań Audytora Wewnętrznego należy 
w szczególności: 

1) sporządzanie rocznego planu audytu komórek 
organizacyjnych urzędu, jednostek organiza-
cyjnych oraz podmiotów uzyskujących dota-
cje z budżetu miasta; 

2) analiza obszarów ryzyka w zakresie działania 
jednostek organizacyjnych; 

3) kontrola działalności merytorycznej, gospodar-
czej i finansowej jednostek organizacyjnych, 
poprzez badanie dowodów księgowych oraz 
zapisów w księgach rachunkowych; 

4) kontrola obiegu dokumentacji wywołującej 
skutki finansowe w jednostkach audytowanych; 

5) prowadzenie oceny systemu gromadzenia środ-
ków publicznych i dysponowanie nimi oraz go-
spodarowania mieniem; 

6) prowadzenie oceny efektywności i gospodar-
ności w zarządzaniu finansowym w jednostce 
organizacyjnej; 

7) wykonywanie audytów dodatkowych i doraź-
nych na polecenie przełożonych i rekontroli 
wynikających z wniosków poaudytowych; 

8) sporządzanie protokołów z przeprowadzonych 
audytów; 

9) występowanie do burmistrza z wnioskami wy-
nikającymi z audytów; 

10) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej 
audytów; 

11) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzone-
go audytu i przekazywanie ich burmistrzowi. 

§ 29. Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich 
należy w szczególności:  

1) ewidencja i kontrola ruchu ludności;  

2) prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców;  

3) sporządzanie spisów wyborców;  

4) prowadzenie spraw związanych z dowodami 
osobistymi; 

5) prowadzenie spraw związanych z ewidencją 
działalności gospodarczej; 

6) zapewnianie terenowym ochotniczym strażom 
pożarnym warunków do prawidłowego wy-
konywania ich zadań;  

7) rejestracja komitetów społecznych;  

8) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do 
wydania zezwolenia na zbiórki publiczne;  

9) przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zor-
ganizowania zgromadzenia oraz przygotowy-
wanie dokumentacji niezbędnej do wydania 
decyzji o zakazie odbycia zgromadzenia pu-
blicznego;  

10) prowadzenie spraw dotyczących udzielania  
i rozliczania oraz kontroli podmiotów w za-
kresie wykorzystania udzielonych dotacji z bu-
dżetu gminy; 

11) prowadzenie dokumentacji dotyczącej funkcjo-
nowania ochotniczych straży pożarnych; 

12) współdziałanie z jednostkami osp; 

13) pomoc w organizacji uroczystości strażackich, 
zawodów sportowo - pożarniczych i konkur-
sów o tematyce pożarniczej. 

§ 30. 1. Do zadań Biura do Spraw Ochrony In-
formacji Niejawnych należy w szczególności: 

1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy  
o ochronie informacji niejawnych; 

2) zapewnienie ochrony informacji niejawnych; 

3) zapewnienie fizycznej ochrony budynku urzę-
du; 

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz 
przestrzegania przepisów o ochronie tych in-
formacji; 

5) opracowywanie planu ochrony jednostki or-
ganizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji; 
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6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony 
informacji niejawnych; 

7) przeprowadzanie postępowań sprawdzających 
według zasad określonych w ustawie o ochronie 
informacji niejawnych; 

8) wydawanie lub odmowa wydania poświad-
czenia bezpieczeństwa; 

9) przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu fi-
nansowego wartości majątkowych pochodzą-
cych z nielegalnych lub nieujawnionych źró-
deł; 

10) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do 
wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż 
napojów alkoholowych oraz nadzór nad prze-
strzeganiem ustawy o wychowaniu w trzeź-
wości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez 
placówki handlowe i gastronomiczne; 

11) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wy-
dawania i cofania zezwoleń na wykonywanie 
krajowego drogowego przewozu osób na te-
renie gminy; 

12) realizacja zadań wynikających z ustawy o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
zadań związanych z rejestracją przedpoboro-
wych i poborem do służby wojskowej, dorę-
czaniem kart powołania i rozplakatowaniem 
obwieszczeń o stawieniu się do czynnej służ-
by wojskowej oraz wypłata utraconych zarob-
ków żołnierzom rezerwy, powoływanych na 
ćwiczenia; 

13) realizacja świadczeń na rzecz obrony oraz za-
dań związanych z obroną cywilną i sprawami 
obronnymi, w tym m.in.: 

a) opracowanie i aktualizacja planu obrony 
cywilnej, 

b) planu operacyjnego funkcjonowania gmi-
ny, 

c) załączników do planów; 

14) realizacja zadań wynikających z ustawy o sta-
nie klęski żywiołowej (tworzenie i funkcjono-
wanie Gminnego Zespołu Reagowania Kryzy-
sowego), w tym opracowywanie i aktualizacja 
gminnego planu reagowania kryzysowego; 

15) realizacja zadań obronnych wynikających z pla-
nu operacyjnego funkcjonowania gminy; 

16) planowanie i koordynacja przedsięwzięć ma-
jących na celu zapewnienie sił i środków do 
zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych, kata-
strof i innych miejscowych zagrożeń na ob-
szarze gminy; 

17) prowadzenie Kancelarii Tajnej, a zwłaszcza: 

a) nadzór nad obiegiem dokumentów niejaw-
nych w urzędzie, 

b) rejestrowanie dokumentów niejawnych, 

c) udostępnianie i wydawanie dokumentów 
oznaczonych klauzulami tajności osobom 
posiadającym poświadczenie bezpieczeń-
stwa, 

d) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawie-
rających informacje niejawne, 

e) kontrola przestrzegania właściwego ozna-
czania i rejestrowania dokumentów w Kan-
celarii Tajnej i komórkach organizacyjnych 
urzędu, 

f) przestrzeganie innych postanowień zawar-
tych w instrukcjach urzędu w sprawie szcze-
gółowych wymagań w zakresie ochrony in-
formacji oznaczonych klauzulami tajności  
i innych przepisów prawa materialnego 
obowiązujących w tym zakresie. 

§ 31. Do zadań Wydziału Realizacji Inwestycji 
należy w szczególności:  

1) przygotowywanie i nadzorowanie inwestycji  
i remontów realizowanych przez gminę (z wyłą-
czeniem inwestycji i remontów realizowanych 
przez jednostki organizacyjne gminy i spółki 
w ramach czynszu dzierżawnego) oraz Między-
rzeckie Towarzystwo Budownictwa Społeczne-
go, w zakresie: 

- opracowywania przy współudziale komó-
rek organizacyjnych urzędu programów 
inwestycyjnych, remontowych i moderni-
zacyjnych,  

- przygotowywania terenu pod inwestycje,  

- uzgadniania opracowania dokumentacji 
technicznej i kosztorysowej,  

- przygotowywania przetargów na roboty 
inwestycyjne i remontowe,  

- przygotowywania umów z wykonawcami 
robót na realizację inwestycji, dostawy 
maszyn i urządzeń w ramach dostaw in-
westorskich,  

- organizowania nadzoru inwestorskiego,  

- bieżącej kontroli realizacji inwestycji i re-
montu,  

- odbioru inwestycji oraz rozliczania za-
dania pod względem finansowym i rze-
czowym,  

- przekazywania inwestycji w skład ma-
jątku gminy;  

2) nadzorowanie inwestycji, remontów kapitalnych 
realizowanych przez jednostki i zakłady bu-
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dżetowe gminy z wyłączeniem inwestycji, re-
montów kapitalnych realizowanych przez Mię-
dzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecz-
nego w zakresie: 

- opiniowania zamierzeń inwestycyjnych  
i remontowych, 

- uzgadniania dokumentacji technicznej i ko-
sztorysowej, 

- współuczestnictwa w przetargach, 

- opiniowania umów z wykonawcami i do-
stawcami, 

- współuczestnictwa w odbiorach częścio-
wych i końcowych, 

- kontroli realizacji zadania, 

- współuczestnictwa w rozliczaniu zadania 
pod względem finansowym i rzeczowym 
oraz przekazywaniu inwestycji w skład 
majątku gminy; 

3) przygotowywanie terenu pod budownictwo 
jedno- i wielorodzinne w zakresie uzbrojenia; 

4) kontrola zabezpieczeń prac budowlanych pro-
wadzonych na zlecenie gminy; 

5) przygotowywanie wniosków o dofinansowa-
nie inwestycji gminnych ze środków Unii Eu-
ropejskiej oraz innych dokumentów (np.: umo-
wy, harmonogramy, sprawozdania); 

6) monitorowanie wszystkich przedsięwzięć fi-
nansowanych przez gminę przy udziale środ-
ków pochodzących z UE. 

§ 32. Do zadań Wydziału Gospodarki Komu-
nalnej należy w szczególności:  

1) nadzorowanie inwestycji i remontów kapital-
nych realizowanych przez spółki w ramach 
czynszu dzierżawnego w zakresie:  

- opiniowania zamierzeń inwestycyjnych, 
remontowych i modernizacyjnych spółek,  

- uzgadniania dokumentacji technicznej  
i kosztorysowej,  

- współuczestnictwa w przetargach, 

- opiniowania umów z wykonawcami i do-
stawcami, 

- współuczestnictwa w odbiorach częścio-
wych i końcowych, 

- kontroli realizacji zadania,  

- współuczestnictwa w rozliczaniu zadania 
pod względem finansowym i rzeczowym,  

- współuczestnictwa w przekazywaniu in-
westycji w skład majątku gminy;  

2) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki miesz-

kaniowej, w tym między innymi: 

- planowanie gospodarki mieszkaniowej,  

- prowadzenie ewidencji zasobów miesz-
kaniowych gminy, 

- zbieranie danych dotyczących czynszów 
najmu lokali mieszkalnych oraz przygo-
towanie zestawienia do publikacji i udo-
stępniania danych, 

- wskazywanie osób, z którymi zawarta zo-
stanie umowa najmu, 

- wyrażanie zgody na zamianę mieszkań 
komunalnych,  

- zapewnienie obsługi organizacyjnej Spo-
łecznej Komisji Mieszkaniowej w zakre-
sie: 

a) przyjmowania, rejestrowania i przeka-
zywania komisji wniosków o przydział 
mieszkań, 

b) organizowania posiedzeń komisji,  

c) sporządzania rocznych list osób zakwa-
lifikowanych do przydziału mieszkań; 

3) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem 
drogami gminnymi i ulicami, a zwłaszcza: 

- przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, 
wniosków i stanowisk organów gminy 
dotyczących zaliczania dróg i ulic do po-
szczególnych kategorii,  

- bieżące utrzymanie, modernizacja i re-
monty dróg, ulic, mostów, placów, par-
kingów i oświetlenia ulicznego,  

- współpraca z odpowiednimi służbami  
w zakresie organizacji ruchu ulicznego, 

- określanie szczególnego korzystania z dróg, 
w tym wykorzystywania pasów drogo-
wych na cele niekomunikacyjne,  

- współpraca z zarządcami dróg innymi 
niż gminne w zakresie bieżącego utrzy-
mania, remontu oświetlenia, utrzymania 
w czystości i organizacji ruchu;  

4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony i kształ-
towania środowiska naturalnego, w tym spra-
wy związane z: 

- utrzymaniem porządku i czystości na te-
renie gminy, 

- organizowaniem kontroli przestrzegania 
przepisów sanitarno - porządkowych przez 
administratorów i gospodarzy obiektów, 
a także współdziałanie w tym zakresie  
z odpowiednimi organami oraz komór-
kami organizacyjnymi urzędu, wzywanie 
do usunięcia stwierdzonych naruszeń pra-
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wa, 

- ochroną środowiska przed odpadami,  

- wydawaniem i cofaniem zezwoleń na 
prowadzenie działalności polegającej na 
usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszko-
dliwianiu odpadów komunalnych,  

- ochroną powietrza atmosferycznego,  

- występowaniem w sprawach o naru-
szenie przepisów związanych z ochroną 
środowiska w zakresie jak wyżej;  

5) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem 
i utrzymywaniem terenów zielonych;  

6) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, 
utrzymywaniem i nadzorem nad cmentarzami 
komunalnymi i wojennymi; 

7) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, 
organizacją i utrzymaniem targowisk, w tym 
m.in. z:  

- ustalaniem odpłatności za korzystanie  
z targowiska i wysokości inkasa,  

- opracowywaniem projektu regulaminu 
targowisk,  

- bieżącym utrzymywaniem targowisk; 

8) prowadzenie spraw Gminnego Funduszu Och-
rony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

9) prowadzenie zbiorów aktów założycielskich 
spółek z udziałem gminy; 

10) prowadzenie spraw dotyczących udzielania i roz-
liczania oraz kontrola podmiotów w zakresie 
wykorzystania udzielonych dotacji z budżetu 
gminy. 

§ 33. Do zadań Wydziału Gospodarki Mieniem  
i Rolnictwa należy w szczególności:  

1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki mie-
niem komunalnym, w tym między innymi 
związanych z:  

- likwidacją środków trwałych, 

- gospodarowaniem i zarządzaniem grun-
tami, lokalami użytkowymi i budynkami 
komunalnymi, w zakresie w jakim nie 
zostało powierzone MTBS lub innym pod-
miotom, w tym ich zbywaniem, oddawa-
niem w użytkowanie wieczyste, użytkowa-
nie, dzierżawę, najem, użyczenie i w za-
rząd, 

- zbywaniem lub zamianą lokali mieszkal-
nych, 

- kontrolą mienia komunalnego oddanego 
w użytkowanie, dzierżawę, najem, uży-
czenie i w zarząd, 

- ustalaniem wartości składników mienia 
komunalnego, opłat za korzystanie z tych 
składników bądź ustalaniem cen, 

- organizowaniem przetargów na nierucho-
mości komunalne,  

- nabywaniem nieruchomości niezbędnych 
dla realizacji zadań gminy,  

- tworzeniem zasobów gruntów na cele 
zabudowy, 

- zlecaniem i odbiorem robót geodezyjno 
- kartograficznych;  

2) prowadzenie spraw z zakresu ochrony grun-
tów rolnych i leśnych, w tym m.in. związa-
nych z:  

- przygotowywaniem opinii w sprawie 
obowiązku zdjęcia i wykorzystania war-
stwy próchniczej z gruntów rolnych oraz 
wskazywaniem miejsca jej zagospoda-
rowania; 

3) prowadzenie spraw z zakresu ochrony przy-
rody, w tym m.in. związanych z:  

- wydawaniem zezwoleń na wycinkę drzew  
i krzewów,  

- ustanowieniem stref ochronnych,  

- występowaniem w sprawach o narusze-
nie przepisów związanych z ochroną przy-
rody w zakresie jak wyżej; 

4) prowadzenie spraw z zakresu ochrony leśnic-
twa i łowiectwa ; 

5) prowadzenie spraw z zakresu geologii; 

6) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa i we-
terynarii;  

7) prowadzenie działalności ochronnej przed bez-
domnymi zwierzętami oraz spraw w zakresie 
wydawania zezwoleń na utrzymywanie psów 
ras uznanych za agresywne; 

8) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wod-
nej, w tym m.in. związanych z: 

- konserwacją urządzeń melioracji szczegó-
łowej i zbiorników p.poż. będących wła-
snością komunalną, 

- współpracą z odpowiednimi służbami  
w zakresie utrzymania i konserwacji ka-
nałów podstawowych i rzek,  

- zatwierdzaniem ugód w sprawach zmian 
stosunków wodnych na gruntach,  

- wydawaniem opinii do pozwoleń wodno-  
 prawnych z zakresu gospodarki wodnej 
prowadzenie rejestru pozwoleń;  

9) prowadzenie spraw z zakresu ochrony prze-
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ciwpowodziowej;  

10) obsługa organizacyjna sołectw, w tym m.in.:  

- inicjowanie zmian w statucie sołectw, 

- prowadzenie spraw związanych z two-
rzeniem, łączeniem, podziałem oraz zno-
szeniem jednostek pomocniczych gminy,  

- współorganizacja wyborów sołtysów, rad 
sołeckich,  

- prowadzenie zbioru uchwał organów so-
łectw,  

- prowadzenie rejestru wniosków zgłasza-
nych przez mieszkańców sołectw, 

- współpraca z właściwymi merytorycznie 
komórkami organizacyjnymi urzędu w za-
kresie realizacji wniosków i postulatów 
mieszkańców sołectw,  

- udzielanie sołectwom wszelkiej pomocy 
w realizacji ich statutowych zadań; 

11) prowadzenie spraw związanych z odszkodo-
waniem z tytułu wzrostu lub obniżenia warto-
ści nieruchomości; 

12) utrzymanie świetlic i sal wiejskich. 

§ 34. Do zadań Wydziału Planowania Przestrzen-
nego, Rozwoju i Promocji należy w szczególności:  

1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy  
o planowaniu przestrzennym, w tym między 
innymi dotyczących:  

- uchwalenia studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, 

- powołania gminnej komisji urbanistycz-
no - architektonicznej, 

-  przygotowywania materiałów do zmian 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy,  

- przygotowywania materiałów niezbędnych 
do sporządzania projektów planów za-
gospodarowania przestrzennego,  

- prowadzenia rejestrów planów oraz wnio-
sków o ich sporządzenie lub zmianę, prze-
chowywanie ich oryginałów, w tym rów-
nież uchylonych i nieobowiązujących, 

- wydawania wypisów i wyrysów z aktu-
alnych mpzp, 

- analizy zmian w zagospodarowaniu prze-
strzennym w nawiązaniu do ustaleń stu-
dium, 

- prowadzenia spraw o ustaleniu lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego, 

- prowadzenia rejestrów wydanych decy-
zji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu powiatowym  
i gminnym, 

- prowadzenia spraw związanych z usta-
laniem warunków zabudowy, 

- prowadzenia rejestru decyzji o warun-
kach zabudowy,  

- rejestrowania decyzji dotyczących zago-
spodarowania terenu wydawanych przez 
inne organy administracji publicznej oraz 
analizowanie ich zgodności z ustalony-
mi warunkami zabudowy i zagospoda-
rowania terenu, 

- przygotowywania decyzji o warunkach 
zabudowy na podział nieruchomości; 

2) prowadzenie spraw wynikających z ustawy  
o gospodarce nieruchomościami w zakresie: 

- opiniowania projektowego podziału nie-
ruchomości oraz podziałów nieruchomo-
ści; 

3) opiniowanie projektów reklam oraz prowa-
dzenie rejestru reklam na terenie gminy; 

4) prowadzenie spraw wynikających z ustawy 
prawo ochrony środowiska dotyczących oce-
ny oddziaływania na środowisko planowa-
nych przedsięwzięć (decyzje o środowisko-
wych uwarunkowaniach); 

5) zezwolenia na tworzenie i działanie wielko-
powierzchniowych obiektów handlowych; 

6) prowadzenie spraw dotyczących udzielania  
i rozliczania przez gminę dotacji na prace re-
montowe i konserwatorskie obiektów zabyt-
kowych; 

7) w zakresie promocji i rozwoju gospodarczego 
należy w szczególności: 

- przygotowywanie ofert dla inwestorów 
krajowych i zagranicznych w zakresie moż-
liwości inwestowania na terenie miasta 
oraz prowadzenie szerokiej ich promocji, 

- pozyskiwanie inwestorów oraz ich kom-
pleksowa obsługa, 

- promocja gminy w mediach lokalnych  
i ponadlokalnych, 

- nawiązywanie kontaktów i współpraca  
z instytucjami dysponującymi środkami 
finansowymi przeznaczonymi na aktywi-
zację gospodarczą gminy, 

- stały monitoring funduszy pomocowych 
kierowanych do gmin, MŚP oraz organi-
zacji pozarządowych, 
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- przygotowywanie wniosków o dofinan-
sowanie zadań gminy ze środków Unii 
Europejskiej oraz innych dokumentów 
(itp.: umowy, harmonogramy, sprawoz-
dania), 

- prowadzenie ewidencji projektów gmin-
nych współfinansowanych ze środków 
UE, 

- współdziałanie z miastami partnerskimi 
w zakresie realizacji wspólnych projek-
tów UE, 

- współdziałanie z jednostkami oświato-
wymi w zakresie projektów UE, 

- informowanie przedsiębiorców, jednostek 
szkolnictwa, kultury i sportu oraz orga-
nizacji pozarządowych o funduszach po-
mocowych, 

- kreowanie inicjatyw gospodarczych i roz-
woju gospodarczego, 

- prowadzenie akcji informacyjnej o sto-
sowanych ulgach i preferencjach wobec 
podmiotów gospodarczych, 

- organizowanie udziału gminy w wysta-
wach i targach turystycznych i gospo-
darczych, 

- inicjowanie i koordynowanie zadań w za-
kresie publikacji oraz wydawnictw pro-
mocyjnych, w tym wydawanie informa-
tora, 

- planowanie i zakup materiałów promo-
cyjnych, 

- współpraca z organizacjami pożytku pu-
blicznego oraz rozliczanie i kontrola za-
dań zleconych podmiotom niezaliczanym 
do sektora finansów publicznych, 

- utrzymanie i zagospodarowanie placów 
zabaw w gminie, 

- prowadzenie spraw dotyczących infor-
mowania środków masowego przekazu 
o działalności organów samorządu tery-
torialnego na terenie miasta, 

- informowanie kierownictwa urzędu o istot-
niejszych informacjach zamieszczonych 
w prasie na temat miasta, 

- koordynacja zagadnień dotyczących udzie-
lania informacji w odpowiedzi na artyku-
ły zamieszczone na łamach prasy, 

- przygotowywanie własnych materiałów 
informacyjnych dla środków masowego 
przekazu, 

- utrzymywanie bieżących kontaktów z przed-
stawicielami środków masowego przeka-

zu oraz prowadzenie kroniki kontaktów 
miasta z osobistościami i instytucjami 
zewnętrznymi; 

8) obsługa interesantów w punkcie informacyj-
nym poprzez: 

- udzielanie informacji o sposobie zała-
twiania spraw, 

- obsługa interesantów w zakresie: wyda-
wania druków wniosków do załatwienia 
spraw, pomoc przy ich wypełnianiu, 

- udzielanie informacji o strukturze orga-
nizacyjnej urzędu, 

- udzielanie informacji o podmiotach go-
spodarczych, instytucjach, stowarzysze-
niach działających na terenie gminy oraz 
wskazywanie kompetentnych osób i miej-
sca do załatwienia sprawy, 

- udostępnianie stron Biuletynu Informa-
cji Publicznej, 

- udzielanie informacji turystycznej. 

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

1) prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywil-
nego i związanych z nimi spraw rodzinno  
- opiekuńczych, a w szczególności: 

- rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgo-
nów i innych zdarzeń mających wpływ 
na stan cywilny osób,  

- sporządzanie aktów stanu cywilnego i pro-
wadzenie ksiąg stanu cywilnego, 

- sporządzanie i wydawanie odpisów ak-
tów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,  

- przechowywanie i konserwacja ksiąg sta-
nu cywilnego oraz akt zbiorowych,  

- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu 
w związek małżeński oraz innych oświad-
czeń zgodnie z przepisami Kodeksu ro-
dzinnego i opiekuńczego,  

- wskazywanie kandydata na opiekuna praw-
nego,  

- wydawanie decyzji administracyjnych  
w oparciu o prawo o aktach stanu cy-
wilnego i Kodeks rodzinny i opiekuńczy,  

- nanoszenie zmian w aktach stanu cywil-
nego,  

- załatwianie korespondencji konsularnej  
i krajowej dotyczącej aktów stanu cywil-
nego, 

- prowadzenie archiwum ksiąg stanu cy-
wilnego obejmującego księgi stuletnie  
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z USC z Brójec, Bledzewa, Międzyrzecza 
Miasta i Wsi: Obrzyc, Kaławy, Miedzicho-
wa, Trzciela i Pszczewa;  

2) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spad-
kodawcy; 

3) wydawanie decyzji administracyjnych w opar-
ciu o ustawę o zmianie imion i nazwisk. 

§ 36. Do zadań Biura Rady należy w szczegól-
ności:  

1) przygotowywanie, we współpracy z właści-
wymi merytorycznie komórkami organizacyj-
nymi urzędu, materiałów dotyczących projek-
tów uchwał rady i jej komisji oraz innych ma-
teriałów na ich posiedzenia; 

2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez 
radę;  

3) przekazywanie - za pośrednictwem sekretaria-
tu - korespondencji do i od rady, jej komisji 
oraz poszczególnych radnych;  

4) przygotowywanie materiałów do projektów 
planów pracy rady i jej komisji; 

5) podejmowanie czynności organizacyjnych zwią-
zanych z przeprowadzaniem sesji, posiedzeń 
rady i jej komisji; 

6) protokołowanie sesji i posiedzeń rady i jej 
komisji; 

7) prowadzenie rejestru uchwał rady i komisji 
rady;  

8) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i in-
terpelacji składanych przez radnych;  

9) organizowanie szkoleń radnych i członków 
komisji rady nie będących radnymi;  

10) współdziałanie w wyborach ławników sądo-
wych. 

§ 37. Do zadań samodzielnego stanowiska do 
spraw patologii społecznych, zdrowia i opieki spo-
łecznej, należy w szczególności: 

1) przeciwdziałanie patologiom społecznym w szcze-
gólności alkoholizmowi, w tym między innymi: 

- przygotowywanie materiałów niezbędnych 
do opracowania i uchwalenia coroczne-
go programu profilaktyki i rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych, 

- przygotowywanie materiałów niezbędnych 
do opracowania i uchwalenia szczegó-
łowych zasad wydawania i cofania ze-
zwoleń na prowadzenie sprzedaży napo-
jów alkoholowych oraz ustalenia trybu 
prowadzenia kontroli przestrzegania za-
sad obrotu napojami alkoholowymi, 

- kreowanie lokalnej polityki wobec alko-

holu, 

- zapewnienie organizacyjno - administra-
cyjnej obsługi Gminnej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych w Mię-
dzyrzeczu, 

- wspomaganie i koordynowanie działal-
ności placówek oświaty, placówek służ-
by zdrowia, instytucji pomocy społecznej, 
organizacji pozarządowych, grup samo-
pomocowych, sądu, policji i osób fizycz-
nych, służącej rozwiązywaniu problemów 
alkoholowych, 

- współpraca w kształtowaniu i rozwijaniu 
lokalnego systemu pomocy ofiarom prze-
mocy w rodzinie (telefony zaufania, schro-
niska dla bitych kobiet, świetlice socjote-
rapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoho-
lowych, grupy samopomocowe, itp.); 

2) prowadzenie spraw związanych z ochroną 
zdrowia i opieką społeczną, w tym: 

- inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz 
poprawy stanu zdrowotnego mieszkań-
ców gminy, 

- inicjowanie działań w kierunku poprawy 
warunków lokalowych i wyposażenia pla-
cówek służby zdrowia, 

- współpraca z Terenową Stacją Sanitar-
no - Epidemiologiczną w zakresie oceny 
stanu zdrowotnego mieszkańców, 

- przygotowywanie dokumentów i opraco-
wań niezbędnych do tworzenia, utrzymy-
wania, przekształcania i likwidacji gmin-
nych ośrodków i zakładów opiekuńczych 
oraz kontrola prawidłowości ich funk-
cjonowania; 

3) współpraca z organizacjami pożytku publicz-
nego oraz rozliczanie i kontrola zadań zleco-
nych podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych; 

4) udzielanie i rozliczanie oraz kontrola podmio-
tów w zakresie wykorzystania udzielonych do-
tacji z budżetu gminy. 

Rozdział 7 

Zasady podpisywania pism, decyzji i innych do-
kumentów 

§ 38. Umowy i inne dokumenty, zawierające 
oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imie-
niu gminy podpisują burmistrz lub osoba przez 
niego upoważniona. 

§ 39. 1. Do podpisu burmistrza zastrzeżone są: 

1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrz-
ne; 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 293 
Województwa Lubuskiego Nr 12 

 

1000 

2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakre-
su administracji publicznej, z wyjątkiem spraw 
do załatwiania których upoważnił inne osoby; 

3) dokumenty w sprawach kadrowych pracow-
ników urzędu; 

4) dokumenty finansowe określone w zarządze-
niu burmistrza w sprawach obiegu dokumen-
tów finansowych; 

5) odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnio-
ski posłów i radnych; 

6) delegacje służbowe dla pracowników urzędu, 
kierowników jednostek organizacyjnych i za-
kładu budżetowego; 

7) listy płac, nagród i premii; 

8) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania 
w jego imieniu oraz reprezentowania gminy 
przed sądami i organami administracji. 

2. Dokumenty przedstawiane są burmistrzowi 
do podpisu po uprzednim ich kontrasygnowaniu 
przez skarbnika gminy, jeżeli podpisanie tego do-
kumentu może spowodować powstanie zobowią-
zań pieniężnych. 

§ 40. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych 
aprobują wstępnie pisma w sprawach zastrzeżo-
nych dla burmistrza. 

2. Pracownicy opracowujący pisma, umiesz-
czają swoje inicjały na kopii w lewym dolnym ro-
gu. 

3. Jeżeli pismo przepisywane jest przez inną 
osobę niż przygotowującą, wówczas w lewym 
dolnym rogu na kopii pisma umieszcza się inicjały 
osoby przygotowującej i przepisującej pismo. 

§ 41. Zastępcy burmistrza podpisują: 

1) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez 
siebie prowadzonych; 

2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakre-
su administracji publicznej na podstawie 
upoważnienia burmistrza; 

3) odpowiedzi na skargi, zapytania, interpelacje  
i wnioski w zakresie nadzorowanych komórek 
organizacyjnych; 

4) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym 
przez burmistrza; 

5) inne dokumenty zastrzeżone dla burmistrza 
przekazane upoważnieniem. 

§ 42. Skarbnik gminy podpisuje: 

1) umowy wymagające kontrasygnaty; 

2) dokumenty związane z realizacją budżetu gminy 
i inne dokumenty finansowe zgodnie z instrukcją 
obiegu dokumentów finansowo - księgowych; 

3) decyzje w sprawach indywidualnych z zakre-
su administracji publicznej na podstawie upo-
ważnienia burmistrza; 

4) pisma do jednostek organizacyjnych gminy  
i zakładu budżetowego dotyczące realizacji 
budżetu i spraw finansowych z upoważnienia 
burmistrza. 

§ 43. Sekretarz gminy podpisuje: 

1) dokumenty finansowe w zakresie ustalonym 
przez burmistrza; 

2) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu 
administracji publicznej na podstawie upoważ-
nienia burmistrza; 

3) pisma i dokumenty w zakresie spraw przez 
siebie prowadzonych. 

§ 44. Kierownicy komórek organizacyjnych pod-
pisują: 

1) decyzje w sprawach indywidualnych z zakresu 
administracji publicznej na podstawie upoważ-
nienia burmistrza; 

2) informacje, opinie oraz wnioski w sprawach 
dotyczących ich zakresów działania, w uzgod-
nieniu z burmistrzem; 

3) korespondencję w sprawach przez siebie zała-
twianych. 

§ 45. 1. Burmistrz dekretuje korespondencję 
wpływającą do urzędu. 

2. Zastępcy burmistrza, sekretarz gminy, skarbnik 
gminy i kierownicy dekretują korespondencję do 
podległych pracowników, chyba że sami załatwia-
ją sprawę. 

3. Burmistrz może do dekretowania upoważnić 
inną osobę. 

Rozdział 8 

Tryb przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwia-
nia skarg i wniosków 

§ 46. 1. Burmistrz i jego zastępcy przyjmują 
obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygo-
dniu w wyznaczonym terminie. 

2. Informacja o dniach i godzinach przyjęć oby-
wateli w sprawach skarg i wniosków jest umieszczo-
na w widocznym miejscu w gmachu urzędu. 

§ 47. 1. Skargi rozpatrują na: 

1) burmistrza - rada; 

2) zastępców burmistrza, sekretarza gminy, skarb-
nika gminy i pozostałych pracowników - bur-
mistrz. 

2. W zakresie powierzonym przez burmistrza 
skargi na pracowników urzędu przyjmują i rozpa-
trują również inni upoważnieni pracownicy. 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                             poz. 293 
Województwa Lubuskiego Nr 12 

 

1001 

§ 48. 1. Rejestr skarg i wniosków prowadzi 
Wydział Organizacyjno - Administracyjny. 

2. W rejestrze skarg i wniosków rejestruje się 
wszystkie skargi i wnioski wpływające do urzędu 
(do rady miejskiej i burmistrza). 

§ 49. Upoważnienie do załatwiania skarg i wnio-
sków odpowiadają za ich niezwłoczne rejestrowa-
nie, wszechstronne wyjaśnianie oraz terminowe 
załatwianie. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 50. Załączniki Nr 1 - 2 do regulaminu stano-

wią jego integralną część.  

§ 51. Zmiany regulaminu następują w trybie 
wymaganym dla jego wprowadzenia. 

§ 52. Traci moc zarządzenie Nr 48/2004 Burmi-
strza Międzyrzecza z dnia 30 lipca 2004r. z późn. zm. 
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gmi-
ny Międzyrzecz. 

§ 53. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubuskiego. 

Burmistrz 
Tadeusz Dubicki 
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Załącznik Nr 1 
do zarządzenia Nr 13/2008 
Burmistrza Międzyrzecza 
z dnia 24 stycznia 2008r. 
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Załącznik Nr 2 
do zarządzenia Nr 13/2008 
Burmistrza Międzyrzecza 
z dnia 24 stycznia 2008r. 

 
Organizacja działalności kontrolnej 

Kontrola wewnętrzna 

§ 1. Kontrola pracowników i poszczególnych 
komórek organizacyjnych urzędu dokonywana jest 
pod względem: 

1) legalności; 

2) gospodarności; 

3) rzetelności; 

4) celowości; 

5) terminowości; 

6) skuteczności. 

§ 2. Celem kontroli jest ustalenie przyczyn i skut-
ków ewentualnych nieprawidłowości, ustalenie osób 
odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowo-
ści oraz określenie sposobów naprawienia stwier-
dzonych nieprawidłowości i przeciwdziałania im  
w przyszłości. 

§ 3. W urzędzie przeprowadza się następujące 
rodzaje kontroli: 

1) kompleksowe obejmujące całość działalności 
poszczególnych komórek organizacyjnych lub 
samodzielnych stanowisk; 

2) problemowe - obejmujące wybrane zagadnie-
nia lub zagadnienia z zakresu działalności kon-
trolowanej komórki lub stanowisk, stanowiące 
niewielki fragment jego działalności; 

3) bieżące - obejmujące czynności w toku; 

4) sprawdzające (następne) - mające miejsce po 
dokonaniu określonych czynności, w szcze-
gólności mające na celu ustalenie, czy wyniki 
poprzednich kontroli zostały uwzględnione  
w toku postępowania kontrolowanej komórki 
organizacyjnej lub stanowiska. 

§ 4. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza 
się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne 
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalno-
ści kontrolowanej komórki organizacyjnej urzędu 
lub stanowiska, rzetelne jego udokumentowanie  
i ocenę działalności według kryteriów określonych 
w § 1. 

2. Stan faktyczny ustala się na podstawie do-
wodów zebranych w toku postępowania kontrol-
nego. 

3. Jako dowód może być wykorzystane wszyst-
ko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody 
mogą być wykorzystane w szczególności: doku-

menty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opi-
nie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświad-
czenia kontrolowanych. 

§ 5. 1. Kontrolę wewnętrzną w urzędzie spra-
wują: sekretarz, skarbnik oraz inspektor do spraw 
kontroli. 

2. Sekretarz odpowiedzialny jest za zorganizo-
wanie i prawidłowe funkcjonowanie kontroli we-
wnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyni-
ków kontroli. 

3. Czynności kontrolne w zakresie swoich upraw-
nień wykonują sekretarz, skarbnik i inspektor do 
spraw kontroli. 

4. Przeprowadzenie poszczególnej kontroli we-
wnętrznej burmistrz może polecić także innemu 
pracownikowi urzędu. 

§ 6. 1. Z przeprowadzonej kontroli komplekso-
wej sporządza się, w terminie 7 dni od daty jego 
zakończenia, protokół pokontrolny. 

2. Protokół pokontrolny powinien zawierać: 

1) określenie kontrolowanej komórki lub stano-
wiska; 

2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących); 

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kon-
trolnych; 

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli  
i okresu objętego kontrolą; 

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanej ko-
mórki organizacyjnej albo osoby zajmującej 
kontrolowane stanowisko; 

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych,  
a w szczególności wnioski kontroli wskazujące 
na stwierdzone nieprawidłowości oraz wskaza-
nie dowodów potwierdzających ustalenia za-
warte w protokole; 

7) datę i miejsce podpisania protokołu; 

8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) oraz 
kierownika kontrolowanej komórki organiza-
cyjnej albo pracownika zajmującego kontro-
lowane stanowisko, lub notatkę o odmowie 
podpisania protokołu z podaniem przyczyn od-
mowy; 

9) wnioski oraz propozycje co do sposobu usu-
nięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

3. O sposobie wykorzystania wniosków i pro-
pozycji pokontrolnych decyduje burmistrz. 

§ 7. W przypadku odmowy podpisania proto-
kółu przez kierownika kontrolowanej komórki lub 
osobę zajmującą kontrolowane stanowisko, osoby 
te są obowiązane do złożenia na ręce kontrolują-
cego w terminie 3 dni od daty odmowy pisemne-
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go wyjaśnienia jej przyczyn. 

§ 8. Protokół sporządza się w 2 egzemplarzach, 
które otrzymują kontrolujący i kontrolowany. 

§ 9. 1. Z kontroli innych niż kompleksowe spo-
rządza się notatkę służbową zawierającą odpo-
wiednio elementy przewidziane dla protokołu po-
kontrolnego z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Kontrola bieżąca, podczas której nie stwier-
dzono żadnych uchybień nie wymaga utrwalenia 
na piśmie. 

3. Burmistrz może polecić sporządzenie proto-
kołu pokontrolnego także z innych kontroli niż kom-
pleksowa. 

Kontrola zewnętrzna 

§ 10. 1. Kontrole zewnętrzne prowadzone są  
w formie:  

1) kontroli kompleksowych obejmujących cało-
kształt zadań kontrolowanej jednostki; 

2) kontroli problemowych, obejmujących konkret-
ne zagadnienie lub pokrewne grupy zagadnień; 

3) kontroli doraźnych, wynikających z bieżących 
potrzeb, zleconych przez burmistrza poza przyję-
tym planem kontroli; 

4) kontroli sprawdzających, oceniających wyko-
nanie zadań wynikających z wystąpień i za-
rządzeń pokontrolnych. 

2. Kontrolę zewnętrzną sprawują: skarbnik, in-
spektor do spraw kontroli oraz pracownicy mery-
toryczni odpowiedzialni za nadzór nad poszcze-
gólnymi odcinkami pracy urzędu. 

3. Kontroli zewnętrznej podlegają: 

1) jednostki i zakłady budżetowe podporządko-
wane radzie miejskiej; 

2) organizacje społeczne dotowane z budżetu 
gminy, w zakresie wykorzystania udzielonej 
dotacji; 

3) jednostki pomocnicze gminy - sołectwa. 

§ 11. 1. W miarę możliwości kontrolujący sto-
sują zasadę łączenia każdej kontroli z instruktażem 
dla pracowników kontrolowanej jednostki. 

2. Instruktaż powinien przejawiać się w szcze-
gólności udzielaniem pomocy w: 

1) sposobie załatwiania sprawy; 

2) racjonalnym organizowaniu pracy; 

3) właściwym interpretowaniu i stosowaniu prze-
pisów prawnych. 

§ 12. 1. Działalność kontrolną (poza kontrolami 
doraźnymi) prowadzi się na podstawie: 

1) rocznego kierunkowego planu kontroli; 

2) kwartalnych planów kontroli. 

2. Burmistrz może wprowadzić zmiany lub uzu-
pełnienia w planach kontroli. 

§ 13. 1. Kontrolę przeprowadza się na podsta-
wie upoważnień. 

2. Kontrolę przeprowadza się w zakresie wyni-
kającym z planu kontroli lub polecenia burmistrza. 
Plan lub polecenie burmistrza określa cel i tematy-
kę kontroli. 

3. Postępowanie kontrolne powinno przede 
wszystkim obejmować czynności, których zada-
niem jest: 

1) badanie sprawności organizacji, celowości, go-
spodarności, rzetelności i legalności działania 
jednostki kontrolowanej; 

2) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych 
nieprawidłowości jak również osób za nie od-
powiedzialnych. 

4. W czasie trwania kontroli przeprowadzający 
kontrole zobowiązany jest do: 

1) zbadania wykonania wniosków i zaleceń kon-
trolnych wydanych w wyniku poprzedniej kon-
troli; 

2) poinformowania pracowników w jaki sposób 
należy usunąć stwierdzone braki i niedocią-
gnięcia; 

3) w razie potrzeby zwrócenia się do kierownika 
jednostki kontrolowanej o wydanie odpowied-
nich zarządzeń. 

5. Przed rozpoczęciem i zakończeniem kontroli 
kierownik zespołu kontrolującego lub osoba kon-
trolująca dokonuje odpowiednich wpisów do książki 
kontroli. 

§ 14. 1. Bezpośrednio po zakończeniu kontroli, 
kontrolujący sporządza w niezbędnej ilości egzem-
plarzy protokołów lub sprawozdanie zawierające: 

1) stwierdzenia przedstawiające fakty w sposób 
obiektywny i rzetelny; 

2) ustalenia poparte dokumentami potwierdza-
jącymi ujawnione nieprawidłowości ze wska-
zaniem przepisów, które zostały naruszone; 

3) wskazanie przyczyn i skutków powstałych nie-
prawidłowości oraz osób za nie odpowiedzial-
nych; 

4) wskazanie przykładów i osiągnięć godnych 
upowszechniania oraz osób, które się do nich 
przyczyniły w sposób szczególny. 

2. Na podstawie protokołu kontroli sporządza 
się wystąpienie pokontrolne zawierające: 

1) zwięzły opis występujących nieprawidłowości 
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     oraz przyczyn ich powstania; 

2) zalecenia dotyczące wykonania określonych 
zadań mających na celu usunięcie nieprawi-
dłowości oraz polepszenie pracy; 

3) termin powiadomienia o wykonaniu zaleceń. 

3. Wystąpienie pokontrolne powinno być kie-
rowane do organu kontrolowanego w terminie  
14 dni od daty zakończenia kontroli. 

§ 15. 1. Burmistrz po zakończeniu każdego roku 
ocenia realizację zadań przyjętych do planu kon-
troli. 

2. Projekt oceny realizacji zadań przyjętych do 
planu kontroli przedkłada się do dnia 31 marca 

każdego roku. 

3. W terminie 15 dni od zakończenia każdego 
kwartału inspektor do spraw kontroli przedkłada 
burmistrzowi analityczne informacje o realizacji pla-
nowych i pozaplanowych działań kontrolnych. 

4. Inspektor do spraw kontroli prowadzi ewi-
dencje wystąpień i zbiorczych opracowań dotyczą-
cych kontroli. 

5. Prowadzenia kontroli poza planem kontroli  
z wyjątkiem kontroli doraźnych, wynikających z bieżą-
cych potrzeb oraz przeprowadzanie w terminach 
innych od ustalonych w planach kontroli wymaga 
uzgodnienia z burmistrzem celem skoordynowa-
nia działań kontrolnych. 

 
=================================================================================== 
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ZARZĄDZENIE NR KU/2/08 
WÓJTA GMINY BOBROWICE 

 
z dnia 30 stycznia 2008r. 

 
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Bobrowice 

 
Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2 
ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) za-
rządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Wójta Gminy Bobrowice  
Nr KU/13/07 z dnia 3 grudnia 2007r. w sprawie 
nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gmi-
ny Bobrowice wprowadza się następujące zmiany: 

a) w § 23 pkt 10 i 11 otrzymują nowe brzmie-
nie: 

       „10) prowadzenie spraw dowozu uczniów 
do szkół w gminie oraz opiniowanie 
rozwiązań w zakresie komunikacji zbio-
rowej; 

        11) zapewnienie zaopatrzenia i redystry-

bucja materiałów biurowych;”, 

b) w § 25 wprowadza się pkt 11a o następu-
jącym brzmieniu: 

      „11a) współpracowanie z Administratorem 
Bezpieczeństwa Informacji w zakresie 
ochrony danych osobowych;”, 

c) uchyla się § 53 ust. 3. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się sekre-
tarzowi. 

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

Wójt 
Marek Babul 
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295 
 

UCHWAŁA NR XIII/77/07 
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU 

 
z dnia 29 października 2007r. 

 
w sprawie przyjęcia od Powiatu Żarskiego zadań w zakresie dofinansowania zakupu podręczników dla 
dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I - III szkoły podsta-
wowej i w klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowania zakupu 

jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.  
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.  
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.  
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.  
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie od Powiatu 
Żarskiego zadania w zakresie dofinansowania zaku-
pu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne 
przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach  
I – III szkoły podstawowej i w klasach I – III ogólno-
kształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofi-

nansowania zakupu jednolitego stroju dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów. 

§ 2. Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie poro-
zumienia zawartego przez Burmistrza Lubska z Za-
rządem Powiatu Żarskiego, które w szczegółowo-
ści określi wielkość środków finansowych wno-
szonych przez Powiat niezbędnych do wykonania 
zadania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Lubska. 

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

I Wiceprzewodniczący Rady 
Artur Jarzębiński 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XIII/80/2007 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 29 października 2007r. 

 
w sprawie określenia zasad finansowania sołectw na terenie Gminy Skąpe 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się: 

Zasady finansowania sołectw na terenie  
Gminy Skąpe 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejsza uchwała określa: 

1) zasady gospodarki finansowej sołectw; 

2) kompetencje finansowe sołectwa; 

3) sposób prowadzenia przez gminę nadzoru nad 
gospodarką finansową sołectwa. 

§ 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają: 

1) gmina - Gminę Skąpe; 

2) wójta - Wójta Gminy Skąpe; 

3) urząd - Urząd Gminy Skąpe; 

4) sołectwo - jednostka pomocnicza gminy; 

5) statut - statut sołectwa; 

6) ustawa - ustawa z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.). 
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Rozdział 2 

Zasady gospodarki finansowej sołectwa 

§ 3. 1. Gospodarka finansowa sołectwa jest 
jawna i podlega kontroli jego mieszkańców. 

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 jest pro-
wadzona zgodnie ze statutem sołectwa. 

§ 4. 1. Nie później niż do 30 marca sołtys wsi 
zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym uchwalany 
jest plan finansowy sołectwa na dany rok. Projekt 
planu finansowego opracowuje sołtys wraz z Radą 
Sołecką.  

2. Plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi pod-
stawę finansowej i rzeczowej działalności sołectwa 
w danym roku budżetowym.  

3. Zebranie Wiejskie może zmieniać roczny plan 
finansowy sołectwa w zależności od potrzeb w grani-
cach środków przyznanych przez radę gminy na 
dany rok budżetowy. 

4. Roczny plan finansowy sołectwa powinien 
uwzględniać potrzeby wszystkich członków wspól-
noty samorządowej sołectwa. 

§ 5. 1. Przyjęcie rocznego planu finansowego 
lub wprowadzenie jego zmian odbywa się w for-
mie uchwały Zebrania Wiejskiego.  

2. Zarówno uchwała w sprawie przyjęcia rocz-
nego planu finansowego sołectwa jak i inne uchwa-
ły dotyczące finansów sołectwa muszą zawierać: 

a) datę podjęcia, 

b) cel lub cele na jakie przeznacza się środki 
sołectwa wraz z określeniem kwot niezbęd-
nych do ich realizacji, 

c) terminy realizacji celów założonych w pla-
nie finansowym, 

d) wskazanie osoby lub osób odpowiedzial-
nych za realizację uchwały, 

e) podpis osoby prowadzącej zebranie. 

3. Do zwoływania i przebiegu Zebrania Wiej-
skiego poświęconego uchwaleniu rocznego planu 
finansowego mają zastosowanie uregulowania okre-
ślone w statucie sołectwa. 

4. Z Zebrania Wiejskiego sporządza się proto-
kół, do którego dołącza się listę obecności, uchwa-
ły podjęte na zebraniu i inne załączniki, w przy-
padku ich sporządzenia.  

5. Dokumentację z Zebrań Wiejskich przecho-
wuje sołtys, który przekazuje ją do archiwizacji  
w urzędzie, w terminie do 30 dni po upływie ka-
dencji.  

§ 6. 1. Roczny plan finansowy stanowi podstawę 
do wypłacania przez Wydział Finansowo - Budżeto-
wy urzędu należnych sołectwu środków finanso-

wych. 

2. Sołtys jest zobowiązany przekazać roczny 
plan finansowy sołectwa na dany rok budżetowy, 
przyjęty przez Zebranie Wiejskie, skarbnikowi gmi-
ny, w terminie do dnia 31 marca.  

3. Sołtys jest zobowiązany każdorazowo przekazać 
skarbnikowi uchwałę Zebrania Wiejskiego w sprawie 
zmiany rocznego planu finansowego, w terminie 
do 14 dni od dnia jej podjęcia.  

§ 7. 1. Obsługa finansowa sołectw jest prowa-
dzona przez Wydział Finansowo - Budżetowy urzędu 
gminy. 

2. Wszelkie dochody i wydatki sołectw muszą 
być wprowadzone do budżetu gminy i zaksięgo-
wane na koncie analitycznym prowadzonym dla 
każdego sołectwa oddzielnie. 

§ 8. 1. Wypłata sołectwu środków na realizację 
rocznego planu finansowego odbywa się na pod-
stawie pisemnych wniosków o wypłatę, które mu-
szą być zgodne z rocznym planem finansowym.  

2. Wniosek o wypłatę mogą złożyć: 

a) gospodarz wiejskiej świetlicy środowisko-
wej - na wydatki związane z działalnością 
merytoryczną tej świetlicy, które są finan-
sowane z budżetu sołectwa oraz na wy-
datki związane z zarządem nieruchomością 
świetlicy wiejskiej, w której działa świetlica 
środowiskowa, jeżeli został do tego upo-
ważniony uchwałą Zebrania Wiejskiego,  

b) sołtys wsi lub upoważniony przez niego 
członek Rady Sołeckiej - w pozostałych przy-
padkach. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 musi okre-
ślać cele, na które będą wydatkowane środki, musi 
być zgodny z rocznym planem finansowym sołec-
twa oraz opatrzone datą i podpisem sołtysa lub 
gospodarza wiejskiej świetlicy środowiskowej. 

4. Sołectwo rozlicza wydatki rachunkami, które 
muszą być opisane i podpisane przez osobę, która 
składała wniosek o wypłatę środków, sołtysa i co 
najmniej 3 członków Rady Sołeckiej.  

5. Rozliczenie pobranych środków następuje  
w terminie do 30 dni od dnia ich pobrania. Za roz-
liczenie zaliczki odpowiedzialna jest osoba, która ją 
pobrała. 

§ 9. Źródła dochodów sołectwa określa jego 
statut. 

Rozdział 3 

Kompetencje finansowe sołectwa 

§ 10. Sołectwo może realizować zadania jedy-
nie w ramach ustawowych kompetencji gminy. 

§ 11. 1. Posiadane przez sołectwo środki finan-
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sowe mogą być wydatkowane na: 

1) prowadzenie inicjatyw służących poprawie este-
tyki oraz stanu ochrony środowiska, a w szcze-
gólności: 

a) prowadzenie sołeckich konkursów, których 
celem jest podniesienie poziomu estetycz-
nego sołectwa, 

b) konserwacje i remonty gablot informacyj-
nych, kaplic i krzyży przydrożnych oraz in-
nych obiektów użyteczności publicznej i ma-
łej architektury na gminnych terenach, 

c) pielęgnację zieleni komunalnej oraz tere-
nów użyteczności publicznej w sołectwie, 

d) wykonywanie nasadzeń zieleni trwałej na 
terenach należących do gminy; 

2) finansowanie działalności świetlic wiejskich;  

3) organizowanie przez Radę Sołecką uroczysto-
ści i imprez masowych dla mieszkańców so-
łectwa: 

a) imprezy okolicznościowe: Dzień Dziecka, 
Dzień Kobiet, Sprzątanie Świata itp. - nie 
więcej niż 200zł, 

b) festyny wiejskie - nie więcej niż 800zł; 

4) prowadzenie drobnych inwestycji tworzących 
lub poprawiających infrastrukturę sportową, 
rekreacyjną lub kulturalną sołectwa, a w szcze-
gólności montaż ławek, urządzanie placów za-
baw dla dzieci, prace konserwatorskie i zaku-
py wyposażenia świetlic wiejskich i sołeckich 
obiektów sportowych, itp. 

2. Sołectwo w ramach posiadanych środków 
finansowych musi zapewnić środki na utrzymanie 
wiejskiej świetlicy środowiskowej, w zakresie finan-
sowania działalności merytorycznej, w przypadku jej 
powołania - w wysokości minimum 20% środków 
finansowych będących w dyspozycji sołectwa. 

§ 12. Sołectwo nie może finansować następu-
jących działalności: 

1) statutowej placówek oświatowych, stowarzy-
szeń i innych organizacji działających na pod-
stawie ustawy o pożytku publicznym i wolon-
tariacie; 

2) kościołów wyznaniowych; 

3) gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne 
lub osoby prawne. 

§ 13. 1. Wynagrodzenie za prace wykonane na 
rzecz sołectwa wypłacane jest z budżetu gminy, na 
podstawie stosownej umowy zawierającej wszyst-
kie postanowienia umawiających się stron. 

2. Wynagrodzenie z tytułu umowy, o której 

 

mowa w ust. 1 obciąża środki finansowe będące  
w dyspozycji sołectwa. 

§ 14. W celu realizacji zadań przekraczających 
możliwości finansowe sołectwa lub adresowanych 
do mieszkańców więcej niż jednego sołectwa moż-
liwe jest finansowanie tych zadań przez więcej niż 
jedną jednostkę pomocniczą gminy. 

Rozdział 4 

Nadzór gminy nad gospodarką finansową  
sołectwa 

§ 15. 1. Wszystkie decyzje finansowe sołectwa 
muszą być udokumentowane na piśmie. 

2. Do przechowywania finansowych dokumen-
tów sołectwa mają zastosowanie przepisy jednoli-
tego rzeczowego wykazu akt obowiązującego dla 
organów gminy. 

§ 16. 1. Urząd prowadzi archiwum dla doku-
mentów sołectwa. 

2. Sołtys odpowiada za przekazanie dokumen-
tów finansowych sołectwa do archiwizacji i w tym 
zakresie współpracuje z pracownikiem służb finan-
sowych urzędu odpowiedzialnym za rozliczenia 
finansowe sołectw. 

§ 17. 1. W terminie do 28 lutego każdego roku 
sołtys zobowiązany jest złożyć przed Zebraniem 
Wiejskim pisemne sprawozdanie z realizacji bu-
dżetu sołectwa za rok poprzedni. 

2. W terminie do 30 marca sołtys składa spra-
wozdanie, o którym mowa w ust. 1 również skarb-
nikowi gminy.  

§ 18. Gospodarka finansowa sołectwa podlega 
nadzorowi i kontroli organów gminy.  

§ 19. 1. W terminie 30 dni od dnia otrzymania 
uchwały Zebrania Wiejskiego, wójt ma prawo wstrzy-
mać jej wykonanie i zobowiązać sołtysa do ponow-
nego rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie. 

2. Wstrzymanie wykonania uchwały, o którym 
mowa w ust. 1 może nastąpić w sytuacji gdy zo-
stały naruszone postanowienia niniejszej uchwały 
określone w § 4, § 5, § 11, § 12. 

§ 20. 1. Środki wydatkowane przez sołectwo na 
inne cele niż określone w § 11 podlegają zwrotowi 
do budżetu gminy. 

2. Zobowiązanym do zwrotu należności, o któ-
rych mowa w ust. 1, jest osoba, która pobierała 
kwotę podlegającą zwrotowi. 

3. Zwrot środków, o których mowa w ust. 2 
musi nastąpić w ciągu 7 dni od doręczenia pisem-
nego wezwania do ich zwrotu, podpisanego przez 
wójta gminy.  
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Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 21. W przypadku wystąpienia sytuacji nie-
uregulowanej postanowieniami niniejszej uchwały 
mają zastosowanie przepisy ustawy o samorządzie 
gminnym i o finansach publicznych. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Skąpe. 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2008r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 

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

297 
 

UCHWAŁA NR XIII/81/2007 
RADY GMINY SKĄPE 

 
z dnia 29 października 2007r. 

 
w sprawie przekazania sołectwom Gminy Skąpe nieruchomości oraz uchwalenia regulaminu świetlic 

wiejskich na terenie Gminy Skąpe 
 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje: 

Regulamin świetlic wiejskich 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Rada Gminy przekazuje poszczególnym 
sołectwom do dysponowania poniżej wymienione 
nieruchomości:  

1) Darnawa Nr ewidencyjny działki 4/5; 

2) Niekarzyn Nr ewidencyjny działki 130/4; 

3) Ołobok Nr ewidencyjny działki 115; 

4) Pałck Nr ewidencyjny działki 83; 

5) Podła Góra Nr ewidencyjny działki 24/1; 

6) Rokitnica Nr ewidencyjny działki 43/1; 

7) Skąpe Nr ewidencyjny działki 385; 

8) Węgrzynice Nr ewidencyjny działki 87. 

2. Przekazanie nieruchomości, o których mowa 
w ust. 1 następuje protokołem zdawczo - odbior-
czym podpisanym przez sołtysa i upoważnionego 
przez wójta pracownika urzędu.  

3. Nieruchomości, o których mowa w ust. 1 
przekazane są z przeznaczeniem na lokale świetlic 
wiejskich. 

§ 2. 1. Świetlice wiejskie, o których mowa w § 2, 
działają w celu umożliwienia wspólnotom samo-
rządowym poszczególnych sołectw: 

1) stworzenia bazy do integracji środowiska lo-
kalnego; 

2) prowadzenia statutowej działalności sołectw 
oraz rozwoju samorządowych inicjatyw lokal-
nych; 

3) prowadzenia działalności kulturalnej, opiekuń-
czej, edukacyjnej. 

2. W celu stymulowania działalności, o której 
mowa w ust. 1, w pomieszczeniach świetlic wiej-
skich mogą działać wiejskie świetlice środowiskowe 
oraz świetlice socjoterapeutyczne, o których mowa 
w rozdziale 4 niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Uchwala się regulamin świetlic wiej-
skich na terenie Gminy Skąpe. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 określa: 

1) zasady zarządzania majątkiem świetlic wiej-
skich; 

2) zasady finansowania wiejskich świetlic śro-
dowiskowych; 

3) zadania wiejskich świetlic środowiskowych oraz 
świetlic socjoterapeutycznych. 

Rozdział 2 

Zarządzanie majątkiem świetlic wiejskich  
na terenie Gminy Skąpe 

§ 4. 1. Świetlice wiejskie, o których mowa w § 2, 
stanowią własność Gminy Skąpe, która ponosi kosz-
ty ich utrzymania w zakresie:  

1) remontów i modernizacji; 

2) ogrzewania, dostaw energii elektrycznej i wody; 

3) odbioru nieczystości stałych i płynnych. 

2. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, 
o którym mowa w § 5 ust. 3, o majątku świetlicy 
decyduje wójt gminy, z wyłączeniem spraw za-
strzeżonych przepisami odrębnych ustaw do kom-
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petencji rady gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Zebrania Wiejskiego wsi, na terenie której leży świe-
tlica. Opinia musi być wyrażona w formie uchwały.  

3. W zakresie organizacji działalności świetlice 
wiejskie podlegają sołectwom, na terenie których 
działają. 

4. Sposób finansowania świetlic wiejskich okre-
ślony jest w rozdziale 4 niniejszej uchwały. 

§ 5. 1. W granicach określonych niniejszą uchwa-
łą, Zebranie Wiejskie określa kierunki działania  
i sposób wykorzystania majątku świetlicy wiejskiej. 

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1 podejmo-
wane są w formie pisemnej uchwały Zebrania Wiej-
skiego.  

3. Majątkiem świetlicy, w ramach zwykłego za-
rządu, dysponuje sołtys, który: 

1) odpłatnie wynajmuje pomieszczenia świetlicy 
na wesela i inne uroczystości okolicznościowe; 

2) nieodpłatnie udostępnia pomieszczenia świe-
tlicy na potrzeby działalności statutowych or-
ganów sołectwa, organizacji i stowarzyszeń 
działających na terenie sołectwa; 

3) administruje nieruchomością, w której znaj-
duje się świetlica; 

4) współpracuje z gminą w zakresie działań opi-
sanych w § 4 ust. 1. 

4. Sołtys składa na Zebraniu Wiejskim, w ter-
minie do 30 marca każdego roku, pisemne spra-
wozdanie z działalności, o której mowa w ust. 3. 

5. Sołtys zobowiązany jest do współpracy z go-
spodarzem świetlicy środowiskowej lub pracowni-
kami świetlicy socjoterapeutycznej, jeżeli takie dzia-
łają i są prowadzone w pomieszczeniach świetlicy 
wiejskiej. 

6. Zebranie Wiejskie, w formie uchwały, może 
powierzyć zarząd nad świetlicą wiejską, o którym 
mowa w § 5 ust. 3 gospodarzowi wiejskiej świetli-
cy środowiskowej, działającej w pomieszczeniach 
tej świetlicy. 

7. W przypadku opisanym w ust. 6 funkcje soł-
tysa opisane w niniejszym rozdziale przejmuje 
gospodarz wiejskiej świetlicy środowiskowej. 

§ 6. 1. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele 
wymienione w § 5 ust. 3 pkt 1 może nastąpić  
w przypadku, gdy nie jest ona niezbędna dla reali-
zacji innych celów, wynikających z bieżącej dzia-
łalności prowadzonej na rzecz środowiska lokal-
nego.  

2. W przypadku, gdy w pomieszczeniach świe-
tlicy wiejskiej działa świetlica środowiskowa lub 
socjoterapeutyczna, sołtys wsi może wynająć lub 
udostępnić pomieszczenia świetlicy osobom trze-

cim, pod warunkiem uzgodnienia tego faktu z go-
spodarzem świetlicy środowiskowej lub pracowni-
kiem świetlicy socjoterapeutycznej.  

§ 7. 1. Wynajęcie świetlicy na cele, o których 
mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 jest możliwe jedynie na 
podstawie pisemnej umowy zawartej przez sołtysa 
z osobą ubiegającą się o wynajęcie. Umowa musi 
zawierać: 

1) imię, nazwisko i adres osoby wynajmującej; 

2) rodzaj i charakter imprezy, na którą jest wy-
najmowana świetlica; 

3) datę, planowany czas korzystania ze świetlicy; 

4) wysokość opłaty za korzystanie ze świetlicy 
oraz termin i sposób zapłaty, a także ewentu-
alną kaucję. 

2. Wysokość stawki za najem poszczególnych 
świetlic wiejskich określona jest przez Zebranie 
Wiejskie, w formie pisemnej uchwały. 

3. Poza opłatami, o których mowa w ust. 2, 
wynajmujący zobowiązany jest zapłacić koszty 
wszystkich mediów, z których korzystał, wg wska-
zania liczników lub ustawowych ryczałtów. 

4. Środki uzyskane z wynajęcia świetlicy sta-
nowią dochód gminy i muszą być pobrane przez 
sołtysa i wpłacone na konto gminy nie później niż 
w 7 dni od dnia wynajęcia świetlicy. 

5. Dochody gminy uzyskane z wynajmu świe-
tlic wiejskich przekazywane są na działalność so-
łectw, na terenie których są położone te świetlice.  

6. Sołtys może odmówić wynajęcia świetlicy 
na cele określone w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2. Odmowa 
musi być poparta pisemnym uzasadnieniem.  

§ 8. Wynajęcie świetlicy wiejskiej na cele okre-
ślone w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2 następuje na podstawie 
pisemnego podania o wynajęcie świetlicy.  

§ 9. 1. Wszelką dokumentację związaną z za-
rządzaniem świetlicą wiejską w ramach działań 
opisanych w § 5, 6, 7, 8 gromadzi, przechowuje,  
a następnie przekazuje do archiwizacji sekretarzo-
wi gminy, sołtys wsi. 

2. Przekazanie dokumentów za dany rok nastę-
puje do 30 kwietnia roku następnego. 

Rozdział 3 

Finansowanie świetlic wiejskich 

§ 10. Utrzymanie obiektów świetlic wiejskich, 
w zakresie o którym mowa w § 4 ust. 1 finanso-
wane jest z budżetu gminy.  

§ 11. 1. Finansowanie działalności wiejskich 
świetlic środowiskowych odbywa się w następują-
cy sposób: 

1) koszty związane z bieżącą działalnością każdej 
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świetlicy środowiskowej pokrywane są ze środ-
ków finansowych sołectwa lub sołectw obję-
tych działalnością tej świetlicy, przy czym koszty 
te obejmują w szczególności: 

a) zakupy materiałów niezbędnych do mery-
torycznej działalności, np. artykuły papier-
nicze,  

b) zakupy usług obcych, 

c) koszty organizacji imprez i uroczystości, 

d) zakupy wyposażenia świetlic, 

e) inne wydatki związane z działalnością świe-
tlicy. 

2. Koszt zatrudnienia gospodarza świetlicy po-
krywany jest z budżetu Gminy Skąpe. 

§ 12. Szczegółowe zasady finansowania wiej-
skich świetlic określone są w uchwale Rady Gminy 
Skąpe Nr XIII/80/2007 z dnia 29 października 2007r. 
w sprawie określenia zasad finansowania sołectw 
na terenie gminy Skąpe.  

§ 13. 1. Wydatki świetlic środowiskowych, o któ-
rych mowa w § 11 ust. 1 finansowane są z budżetu 
gminy, w wysokości 200zł miesięcznie na każdą 
świetlicę. 

§ 14. Obsługę księgową wiejskich świetlic śro-
dowiskowych, w zakresie o którym mowa w § 4 
ust. 1, § 7 ust. 4 i 5 i § 11 ust. 1, w ramach obsługi 
poszczególnych sołectw, prowadzi Wydział Finan-
sowo - Budżetowy Urzędu Gminy Skąpe. 

Rozdział 4 

Wiejskie świetlice środowiskowe oraz świetlice 
socjoterapeutyczne 

§ 15. 1. Świetlice wiejskie mogą być urucha-
miane z inicjatywy Zebrania Wiejskiego. 

2. Jednostką upoważnioną do faktycznego uru-
chomienia świetlicy środowiskowej jest Gmina Ską-
pe, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

3. Określa się następujące cele działania świe-
tlic środowiskowych: 

1) rozwój działalności kulturalnej, adresowanej 
do poszczególnych grup wiekowych społecz-
ności wiejskich; 

2) promowanie sportu masowego; 

3) organizowanie zajęć opiekuńczych dla dzieci  
i młodzieży; 

4) popularyzacja działalności artystycznej, w tym 
chórów, grup teatralnych, działalności pla-
stycznej i innych form amatorskiego ruchu 
kulturalnego. 

4. Wiejskie świetlice środowiskowe mogą funk-

cjonować w oparciu o bazę lokalową świetlic wiej-
skich lub gminnych placówek oświatowych, dzia-
łających na terenie poszczególnych sołectw. 

5. Zasady finansowania wiejskich świetlic śro-
dowiskowych określone są w rozdziale 2 niniejszej 
uchwały. 

§ 16. 1. Działalnością świetlicy środowiskowej 
kieruje gospodarz świetlicy w oparciu o umowę 
zawartą z Gminą Skąpe. 

2. Sposób organizacji świetlicy i szczegółowe 
zasady jej działania określa regulamin organiza-
cyjny wiejskiej świetlicy środowiskowej, opraco-
wany oddzielnie dla każdej świetlicy przez gospo-
darza świetlicy środowiskowej. 

§ 17. 1. Gospodarz świetlicy środowiskowej zo-
bowiązany jest do prowadzenia ścisłej współpracy 
ze społecznością lokalną sołectwa, na terenie któ-
rego działa świetlica.  

2. Roczny plan pracy świetlicy opracowywany 
jest z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań miesz-
kańców sołectwa. 

3. W zakresie realizowanej działalności gospo-
darz świetlicy prowadzi niezbędną dokumentację. 

4. Gospodarz świetlicy składa na Zebraniu Wiej-
skim sprawozdanie ze swojej działalności finan-
sowej i merytorycznej w danym roku. Sprawozda-
nie musi być złożone w terminie do 30 marca roku 
następnego. 

5. W zakresie działalności finansowej gospo-
darz świetlicy podlega kontroli organom gminy. 

§ 18. 1. W oparciu o bazę lokalową świetlic wiej-
skich lub gminnych placówek oświatowych mogą 
być uruchamiane świetlice socjoterapeutyczne. 

2. Działalność świetlic socjoterapeutycznych ad-
resowana jest do dzieci i młodzieży zagrożonej wy-
kluczeniem społecznych, pochodzącej z rodzin ubo-
gich, posiadającej problemy wychowawcze oraz inne 
dysfunkcje społeczne. 

3. Zasady tworzenia i działalności świetlic so-
cjoterapeutycznych, sposób zatrudniania pracow-
ników w tych świetlicach oraz zasady ich finanso-
wania, określone są w odrębnych przepisach. 

Rozdział 5 

Postanowienia końcowe 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy Skąpe. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2008r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Mirosław Olczak 
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UCHWAŁA NR X/48/2007 
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE 

 
z dnia 20 listopada 2007r. 

 
w sprawie unieważnienia upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach do 

załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych 
 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 
ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 190, poz. 1606  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W związku z rozwiązaniem z p. Leokadią 
Hoszko stosunku pracy traci moc uchwała Rady 
Gminy Niegosławice z dnia 26 maja 2007r. Nr VII/ 
36/2007 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrod-

ka Pomocy Społecznej w Niegosławicach do zała-
twiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków 
mieszkaniowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Niegosławice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 paź-
dziernika 2007r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Leszek Kocik 

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

299 
 

UCHWAŁA NR XV/66/07 
RADY GMINY DĄBIE 

 
z dnia 22 listopada 2007r. 

 
w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli publicznych 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 
w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 
1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2001r.  
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Przedszkole realizuje podstawy programowe 
określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

§ 2. Odpłatność za świadczenia przedszkola obej-
muje: 

1. Koszt zakupu surowca zużytego do przyrzą-
dzania posiłków. 

2. Koszt organizacji i utrzymania przedszkola. 

§ 3. 1. Wysokość kosztów, o których mowa w § 2 
ustala dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii 
rady rodziców z uwzględnieniem norm żywienio-
wych ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia. Kosz-
ty te mogą ulec zmianie w zależności od zmiany 
artykułów żywnościowych i są pokrywane w cało-
ści przez rodziców. 

2. Zasady zwrotu kosztów, o których mowa w § 2 
ust. 1 w przypadku nieobecności dziecka w przed-
szkolu ustala dyrektor w porozumieniu z radą ro-
dziców. 

§ 4. 1. Odpłatność, o której mowa w § 2 ust. 2 
wynosi 85zł miesięcznie i stanowi częściowy udział 
w kosztach przyrządzania posiłków, organizacji i utrzy-
mania przedszkola. W pozostałej części koszty po-
nosi jednostka organizacyjna. 

2. Kwota wymieniona w ust. 1 nie podlega zwro-
towi w przypadku nieobecności dziecka w przedszko-
lu. 

§ 5. Opłaty za przedszkole określone w § 2 
winny być wnoszone do dnia 15 każdego miesiąca 
z góry. 

§ 6. Zasady przyjmowania dzieci do przedszko-
la określa statut przedszkola. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr 5/41/99 z dnia 30 marca 
1999r. Rady Gminy w sprawie zasad i trybu korzy-
stania z przedszkoli publicznych. 
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
 

 

 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2008r. 

Przewodnicząca Rady 
Danuta Anioł 

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

300 
 

UCHWAŁA NR X/66/07 
RADY GMINY BOBROWICE 

 
z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr ewid. 60/3 w Bron-

kowie, Gmina Bobrowice 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, z 2003r. 
poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/139/05 
Rady Gminy w Bobrowicach z dnia 9 listopada 2005r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego uch-
wala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla działki Nr ewid. 60/3  
w Bronkowie, Gmina Bobrowice. 

2. Niniejsza uchwała obejmuje obszar położo-
ny we wsi Bronków, w granicach oznaczonych na 
rysunku planu w skali 1:1000. 

3. Integralną częścią uchwały jest: 

1) rysunek planu w skali 1:1000 zwany dalej ry-
sunkiem, stanowiący załącznik Nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla działki Nr ewid. 60/3 
w Bronkowie, Gmina Bobrowice; 

3) rozstrzygnięcie o zasadach finansowania in-
frastruktury służącej zaspokojeniu zbiorowych 
potrzeb ludności. 

4. Uchwała niniejsza jest zgodna z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego z elementami strategii rozwo-
ju Gminy Bobrowice uchwalonego uchwałą Nr VIII/ 
49/2004 Rady Gminy w Bobrowicach z dnia 13 lute-
go 2004r. 

5. Następujące oznaczenia graficzne są obo-
wiązującymi ustaleniami planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu i zasadach zagospodarowania; 

2) obowiązujące linie zabudowy - określające ze-
wnętrzne ściany budynku z tolerancją do 1m; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) linie wyznaczające korytarz infrastruktury tech-
nicznej – obowiązujące do momentu jego li-
kwidacji. 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów oraz zasady kształtowania 
ładu przestrzennego 

§ 2. 1. Na terenie oznaczonym symbolem ML 
ustala się przeznaczenie terenu pod zabudowę 
letniskowo - mieszkaniową (rekreacji indywidual-
nej). 

2. Przed realizacją nowej zabudowy nakazuje się 
wykonanie przez inwestora szczegółowego rozpoz- 
nania warunków hydrogeologicznych na działce. 

3. Ustala się na każdej z działek budowę bu-
dynku mieszkalnego lub letniskowego: 

1) wolnostojącego, parterowego z poddaszem; 

2) usytuowanego równolegle do drogi, z zacho-
waniem obowiązujących i nieprzekraczalnych 
linii zabudowy oraz aktualnie obowiązujących 
przepisów odnośnie odległości od granicy dział-
ki; 

3) dachy budynków dwu- i wielospadowe o jed-
nakowych spadkach głównych połaci i kącie 
nachylenia połaci od 30o do 45o; 

4) okap na wysokości od 2,5m do 4m licząc od 
najwyższego poziomu terenu w obrysie bu-
dynku; 

5) pokrycie dachów dachówką lub materiałem 
imitującym dachówkę, w kolorach ceramiki 
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naturalnej lub odcieni czerwieni i brązu. 

4. Dopuszcza się realizację parterowych obiek-
tów towarzyszących usytuowanych na zapleczach 
działek tj. garaży, budynków gospodarczych pod 
warunkiem: 

1) zachowania obowiązujących i nieprzekraczal-
nych linii zabudowy oraz aktualnie obowiązu-
jących przepisów odnośnie odległości od gra-
nicy działki; 

2) zastosowania dachów pod względem formy  
i pokrycia jak w budynku mieszkalnym lub 
dachów płaskich. 

5. Dopuszcza się realizację utwardzonych dojść 
i dojazdów, placów, miejsc parkingowych itp., z za-
chowaniem 60% powierzchni działki jako teren bio-
logicznie czynny. 

6. Zakazuje się lokalizacji wolnostojących obiek-
tów tymczasowych, z wyjątkiem obiektów użytko-
wanych w czasie trwania budowy. 

7. Ustala się ogrodzenie terenów: 

1) ażurowe z elementów drobnowymiarowych lub 
siatki; 

2) z zakazem stosowania prefabrykowanych przę-
seł betonowych. 

8. Dojazd do poszczególnych działek budowla-
nych ustala się z drogi wewnętrznej KDW. 

§ 3. Na terenie oznaczonym symbolem KDW: 

1) ustala się przeznaczenie terenu pod drogę do-
jazdową wewnętrzną z jezdnią i chodnikami; 

2) dopuszcza się urządzenie terenu jako jedno-
przestrzenny ciąg pieszo - jezdny. 

§ 4. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczo-
nego symbolem EE1 pod budowę kontenerowej 
stacji elektroenergetycznej. 

§ 5. Na terenie oznaczonym symbolem EE2: 

1) ustala się przeznaczenie terenu pod sieci i urzą-
dzenia elektroenergetyczne; 

2) w przypadku likwidacji urządzeń elektroener-
getycznych dopuszcza się przeznaczenie tere-
nu na poprawę stanu zagospodarowania te-
renów ML. 

Rozdział 2 

Zasady scalania i podziału nieruchomości 

§ 6. 1. Ustala się: 

1) podział terenu według linii rozgraniczających 
zgodnie z ustaleniami planu; 

2) minimalną szerokość frontów działek budow-
lanych - 20m z wyjątkiem działek narożnych, 
których długość granicy frontowej powinna 

wynosić co najmniej 6m; 

3) maksymalną szerokość frontów działek - 60m; 

4) minimalną powierzchnię działek budowlanych  
- 900m2; 

5) powierzchnię działki pod stację transformato-
rową - 20m2 - 30m2. 

2. Zabrania się wydzielania działek nieposiada-
jących dostępu do drogi z wyjątkiem sytuacji, kie-
dy wydzielenie działki służy polepszeniu warun-
ków zagospodarowania działki przyległej posiada-
jącej dostęp do drogi. 

Rozdział 3 

Infrastruktura techniczna 

§ 7. 1. Ustala się następujące ogólne zasady 
uzbrojenia terenów: 

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających 
ciągów komunikacyjnych i terenów do tego 
wyznaczonych; 

2) dopuszcza się prowadzenie podziemnych sie-
ci uzbrojenia technicznego na pozostałych te-
renach w przypadku braku innej możliwości; 

3) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-
tryczną, odprowadzenia ścieków wymagają uzy-
skania warunków technicznych od właściwych 
dysponentów sieci; 

4) przy projektowaniu nowych inwestycji należy 
unikać kolizji z istniejącymi elementami infra-
struktury technicznej; 

5) zabrania się projektowania naziemnych sieci 
uzbrojenia technicznego z wyjątkiem przyłą-
czy o charakterze czasowym; 

6) w korytarzu infrastruktury technicznej wyzna-
czonym na rysunku planu dopuszcza się sy-
tuowanie wyłącznie zieleni niskiej, elementów 
małej architektury, ciągów pieszych i ogrodzeń 
oraz podziemnej sieci infrastruktury technicz-
nej; 

7) dopuszcza się przełożenie lub skablowanie 
istniejącej napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej i następnie likwidację korytarza infra-
struktury technicznej. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

1) budowę sieci wodociągowej w układzie pier-
ścieniowym, zapewniającym ciągłość dostawy 
wody dla odbiorców; 

2) dostawę wody z gminnej sieci wodociągowej; 

3) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z wła-
snych studni wierconych, pod warunkiem za-
chowania obowiązujących przepisów - do mo-
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mentu powstania możliwości przyłączenia do 
gminnej sieci wodociągowej. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków byto-
wych: 

1) ustala się budowę sieci kanalizacji zapewnia-
jącej odprowadzenie ścieków do kanalizacji 
gminnej; 

2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków byto-
wych do szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych - do momentu powstania możliwości 
przyłączenia do gminnej sieci kanalizacji. 

4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych: 

1) ustala się odprowadzenie wód opadowych  
z terenów komunikacji o nawierzchni nieprze-
puszczalnej po uprzednim ich podczyszczeniu 
do rowu melioracyjnego poza terenem opra-
cowania; 

2) dopuszcza się odprowadzenia wód deszczo-
wych z połaci dachowych i z dróg o nawierzch-
ni przepuszczalnej na nieutwardzony własny 
teren inwestora. 

5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się 
ogrzewanie indywidualne, proekologiczne, z niską 
emisją spalin. 

6. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów ustala się: 

1) segregację odpadów; 

2) lokalizację pojemników na odpady stałe w grani-
cach działek; 

3) wywóz odpadów na wysypisko gminne przez 
uprawnioną jednostkę. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się doprowadzenie energii do planowanego 
budownictwa kablową siecią rozdzielczą z projek-
towanej stacji transformatorowej na terenie EE1. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska 

§ 8. Ustala się: 

1) ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych GZWP Nr 149 o nazwie „Sandr Krosno  
- Gubin” zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) zakaz odprowadzania ścieków do gruntu. 

 

 

 

Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków 

§ 9. Osoba, która w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych lub ziemnych odkryła przedmiot, co 
do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on za-
bytkiem jest obowiązana: 

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środ-
ków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli 
nie jest to możliwe, Wójta Gminy Bobrowice. 

Rozdział 6 

Tymczasowe zagospodarowanie terenów 

§ 10. Do czasu realizacji ustaleń planu zagospo-
darowanie terenu pozostaje dotychczasowe - w użyt-
kowaniu rolnym. 

Rozdział 7 

Przepisy końcowe 

§ 11. Plan nie wprowadza ustaleń dotyczących: 

1) kształtowania przestrzeni publicznych z uwagi 
na ich brak w obszarze objętym planem; 

2) obiektów podlegających ochronie, terenów gór-
niczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem 
się mas ziemnych - z uwagi na brak takich 
obiektów i terenów w obszarze objętym pla-
nem; 

3) szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 

§ 12. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym ustala się stawkę procentową 
w wysokości 0% służącą naliczeniu opłaty z tytułu 
wzrostu wartości nieruchomości. 

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Waldemar Marciniak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr X/66/07 
Rady Gminy Bobrowice 
z dnia 10 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr X/66/07 
Rady Gminy Bobrowice 
z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla działki Nr ewid. 60/3 w Bronkowie, Gmina 

Bobrowice 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
oraz w nawiązaniu do informacji Wójta Gminy Bo-
browice stwierdza się, że do wymienionego wyżej 
projektu planu miejscowego osoby fizyczne i prawne 
oraz jednostki organizacyjne nieposiadające oso-
bowości prawnej nie wniosły żadnych uwag. 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr X/66/07 
Rady Gminy Bobrowice 
z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w projekcie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla działki Nr ewid. 60/3 w Bronkowie, Gmina 
Bobrowice, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gmi-
ny oraz zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 7 
ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  
poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy w Bobrowicach roz-
strzyga, co następuje: 

1. Realizacja ciągów komunikacyjnych oraz sieci 
odprowadzenia ścieków, zaopatrzenia w wodę oraz 
sieci elektroenergetycznej w oparciu o obowiązu-
jące przepisy w trakcie ich realizacji. 

2. Finansowanie powyższych zadań nastąpi: 

- przez inwestorów zewnętrznych w opar-
ciu o odrębne porozumienia, 

- ze środków pomocowych, 

- z budżetu gminy zgodnie z uchwałą bu-
dżetową. 

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

301 
 

UCHWAŁA NR IX/51/07 
RADY GMINY ŚWIDNICA 

 
z dnia 10 grudnia 2007r. 

 
w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
uchwala się: 

Statut 
Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy 

1. Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Jednostka organizacyjna pod nazwą „Za-
kład Usług Komunalnych” zwana dalej „Zakładem” 
działa w oparciu o: 

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

2) ustawę z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.); 

3) ustawę z 20 grudnia 1996r. o gospodarce komu-
nalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.); 

4) ustawę z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach 
samorządowych (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1593); 

5) ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, 
poz. 733 z późn. zm.); 

6) ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. z 2005r. 
Dz. U. Nr 236, poz. 2008); 

7) ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków (t. j. z 2006r. Dz. U. Nr 123, 
poz. 858); 

8) ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 
(t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251); 

9) niniejszy statut.  

2. Ilekroć w statucie jest mowa o gminie lub 
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wójcie należy przez to rozumieć odpowiednio  
- Gminę Świdnica oraz Wójta Gminy Świdnica. 

§ 2. Zakład ma swoją siedzibę w Świdnicy przy 
ulicy Długiej 38, a terenem jego działania jest te-
ren Gminy Świdnica. 

§ 3. 1. Zakład jest jednostką budżetową gminy. 

2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na 
zasadach określonych w przepisach ustawy o fi-
nansach publicznych. 

§ 4. Zakład zostaje utworzony na czas nieokre-
ślony. 

§ 5. Zakład gospodaruje mieniem gminnym  
w ramach statutowej działalności w zakresie środ-
ków trwałych, obrotowych i wyposażenia przeka-
zanego Zakładowi protokołem zdawczo - odbior-
czym zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Zakres działalności zakładu 

§ 6. Przedmiotem działania zakładu jest: 

1. Utrzymanie urządzeń wodno - kanalizacyj-
nych w stałej sprawności technicznej gwarantują-
cej ciągłość dostaw wody w wymagającej ilości  
i pod odpowiednim ciśnieniem oraz odpływu ście-
ków w sposób ciągły i niezawodny, a w szczegól-
ności: 

a) nadzór nad jakością fizyko - chemiczną i bak-
teriologiczną oraz nad prawidłową technolo-
gią pracy oczyszczalni ścieków, 

b) naliczanie ilości zużytej wody i odprowa-
dzonych ścieków oraz pobór należności od 
odbiorców, 

c) usuwanie awarii na hydroforni i oczyszczalni 
ścieków oraz sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej, 

d) dokonywanie okresowej konserwacji i re-
montów urządzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych, 

e) nadzór nad sprawnością automatyki i in-
stalacji elektrycznej. 

2. Administrowanie zasobami mieszkaniowymi 
i lokalami użytkowymi poprzez: 

a) prowadzenie ewidencji lokali tworzących 
gminny zasób mieszkaniowy oraz ewiden-
cji komunalnych lokali użytkowych, 

b) utrzymywanie w należytym stanie, porządku 
i czystości pomieszczeń i urządzeń budyn-
ków komunalnych, służących do wspólne-
go użytku mieszkańców oraz ich otoczenia, 

c) dokonywanie bieżących napraw budynków 
komunalnych oraz ich pomieszczeń i urzą-
dzeń. 

3. Gospodarka odpadami komunalnymi poprzez: 

a) nadzór nad podmiotami świadczącymi usłu-
gi w zakresie wywozu nieczystości stałych 
i płynnych z terenu gminy, 

b) organizację i prowadzenie systemu selek-
tywnej oraz wielkogabarytowej zbiórki od-
padów. 

3. Organizacja i zarządzanie zakładem 

§ 7. Zakładem kieruje kierownik zatrudniany przez 
wójta gminy. 

§ 8. 1. Organizację wewnętrzną i podział zadań 
zakładu określa regulamin organizacyjny stanowiony 
przez kierownika, uprzednio pozytywnie zaopinio-
wany przez wójta. 

2. Strukturę organizacyjną zakładu stanowią: 

1) kierownik zakładu - 1 etat; 

2) główna księgowa; 

3) inspektor ds. gospodarki komunalnej; 

4) obsługa finansowa i windykacja należności za 
wodę i ścieki;  

5) pomoc administracyjna; 

6) obsługa oczyszczalni ścieków w Drzonowie  
i Świdnicy.  

3. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności 
zakładu wydaje kierownik w formie zarządzeń.  

§ 9. Do kompetencji kierownika należy w szcze-
gólności: 

1) zarządzanie zakładem zgodnie z przepisami; 

2) zachowanie szczególnej staranności przy wyko-
nywaniu zarządu powierzonym mieniem zgod-
nie z jego przeznaczeniem; 

3) opracowanie rocznego planu finansowego; 

4) przygotowywanie planów w zakresie rozwoju 
modernizacji, napraw i remontów sieci wod-
no - kanalizacyjnej oraz bieżącej konserwacji  
i napraw budynków komunalnych; 

5) przedstawianie rocznych sprawozdań; 

6) wnioskowanie o zatwierdzenie taryf na świad-
czone usługi; 

7) planowanie systemowe wywozu odpadów sta-
łych. 

4. Majątek zakładu 

§ 10. Mienie zakładu stanowią składniki mająt-
kowe przekazane przez gminę w trwały zarząd. 

§ 11. 1. W zakresie zwykłego zarządu mieniem 
zakładu, kierownik działa jednoosobowo na podsta-
wie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta gminy. 

2. Kierownik reprezentuje zakład na zewnątrz, 
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podejmuje samodzielnie decyzje i ponosi za nie od-
powiedzialność. 

3. Oceny działalności kierownika dokonuje wójt. 

5. Gospodarka finansowa zakładu 

§ 12. 1. Gospodarka finansowa zakładu prowa-
dzona jest na zasadach określonych w ustawie o fi-
nansach publicznych jak dla jednostki budżetowej. 

2. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest 
roczny plan finansowy 

3. Zasady i procedury opracowania planu re-
gulują przepisy dotyczące sporządzania projektu 
budżetu gminy. 

§ 13. 1. Działalność zakładu będzie finansowa-
na z budżetu gminy, a przede wszystkim z docho-
dów pochodzących z opłat za dostarczoną wodę  
i odprowadzone ścieki oraz dochodów z tytułu 
czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użyt-
kowych. 

2. Zakład pokrywa swoje wydatki bezpośrednio 
z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza 
na rachunek budżetu gminy. 

3. Zakład prowadzi wyodrębnioną gospodarkę 
finansową, rachunkowość oraz sporządza na jej 
podstawie sprawozdania. 

§ 14. 1. Za prowadzenie gospodarki finansowej 
zakładu odpowiada kierownik. 

2. Kontrolę prawidłowości rozliczeń zakładu  
z budżetem gminy sprawuje skarbnik gminy.  

§ 15. Zmiany niniejszego statutu następują w try-
bie przewidzianym dla jego ustalenia. 

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

Przewodniczący Rady 
Włodzimierz Rebelski 

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

302 
 

UCHWAŁA NR XVII/110/2007 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 19 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h, art. 40 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmia-
nami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/205/05 Rady Miej-
skiej w Witnicy z dnia 29 września 2005r. w spra-
wie nadania Statutu Miejsko - Gminnemu Ośrod-
kowi Pomocy Społecznej w Witnicy, opublikowa-
nej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubu-
skiego z 2005r. Nr 85, poz. 1441: 

1) § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      „§ 14. 2. Kierownik kieruje ośrodkiem przy po-
mocy zastępcy lub zastępców kierownika oraz 
głównego księgowego ośrodka.”; 

2) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

      „§ 15. 2. Określone statutem oraz innymi prze-
pisami obowiązki kierownik wykonuje przy po-
mocy swojego zastępcy lub zastępców, w przy-
padku ich powołania zgodnie z przepisem  
§ 17 ust. 1 niniejszego statutu oraz pozosta-
łych pracowników ośrodka.”; 

3) § 17 otrzymuje brzmienie: 

      „§ 17. 1. Kierownik, po uzyskaniu opinii bur-
mistrza, zatrudnia od jednego do dwóch za-
stępców oraz wyznacza im obowiązki i upraw-
nienia. 

      2. Zastępcy Kierownika Ośrodka: 

1) wykonują zadania zgodnie z przydzielo-
nym zakresem obowiązków; 

2) wydają decyzje administracyjne na pod-
stawie upoważnień udzielonych przez bur-
mistrza; 

3) zastępują kierownika w czasie jego nie-
obecności w pracy, zgodnie z przekaza-
nymi im kompetencjami.” 

§ 2. W pozostałej części uchwała wymieniona 
w § 1 pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica. 

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

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 
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UCHWAŁA NR XVII/111/2007 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 19 grudnia 2007r. 

 
w sprawie określenia dla nauczycieli w 2008r. wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przy-
znawania w drodze regulaminów na 2008r. dla nauczycieli dodatków: za wysługę lat, dodatku moty-
wacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, wysokości nauczycielskiego dodatku 

mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania, szczegółowych warun-
ków obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych  

zastępstw 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 30 ust. 6, 
6a, 7, art. 34, 35 oraz 54 ust. 7 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U.  
z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), po uzgodnie-
niu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oddział 
w Witnicy - protokół z dnia 4 grudnia 2007r. uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Zasady przyznawania w 2008r. dodatku 
za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku 
funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, a także wy-
sokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wy-
płacania, a także szczegółowe warunki obliczania  
i wypłacania wynagradzania za godziny ponad-
wymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla 
nauczycieli, określa się w drodze regulaminów. 

2. Regulaminy, o których mowa w ust. 1 okre-
ślają: 

1) wysokość stawek oraz warunki przyznawania 
i wypłacania dodatków: 

a) za wysługę lat, 

b) motywacyjnego, 

c) funkcyjnego, 

d) za warunki pracy, 

e) mieszkaniowego; 

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i za godziny doraźnych zastępstw. 

Regulaminy 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę  
z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela 
(t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmia-

nami); 

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadni-
czego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wol-
nym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 
ze zmianami); 

3) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmi-
strza Miasta i Gminy Witnica. 

Rozdział 2 

Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat 
dla nauczycieli 

§ 3. Nauczycielom przysługuje dodatek za wy-
sługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 
ustawy oraz na warunkach wynikających z § 7 rozpo-
rządzenia.  

§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

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

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

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczy-
cielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu 
dla poratowania zdrowia. 

§ 5. Dodatek za wysługę lat przyznaje odpo-
wiednio: 

1) burmistrz - dyrektorowi szkoły lub przedszko-
la; 

2) dyrektor - nauczycielowi zatrudnionemu w kie-
rowanej przez niego szkole lub przedszkolu. 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                poz. 303 
Województwa Lubuskiego Nr 12 

 

1021 

Rozdział 3 

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjne-
go dla nauczycieli 

§ 6. Nauczycielowi w zależności od osiąganych 
wyników w pracy, może być przyznany dodatek 
motywacyjny. 

§ 7. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku mo-
tywacyjnego dla nauczyciela bierze się pod uwa-
gę: 

1) ocenę dotychczasowej pracy nauczyciela; 

2) uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wycho-
wawcze i opiekuńcze, a w szczególności: 

a) wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem 
zróżnicowania stopni uzdolnień uczniów oraz 
warunków organizacyjnych i społecznych 
szkoły,  

b) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ro-
dzicami, 

c) właściwe rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki; 

3) jakość pracy, a w szczególności: 

a) systematyczne i efektywne przygotowanie 
do zajęć, 

b) podnoszenie umiejętności zawodowych, 

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy, 

d) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz stan 
techniczny pomocy dydaktycznych i innych 
urządzeń szkolnych, 

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkol-
nej, 

f) analiza i ocena pisemnych prac uczniow-
skich, 

g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń służbowych, 

h) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

4) zaangażowanie w realizację zadań nie związa-
nych z prowadzeniem zajęć lekcyjnych, a w szcze-
gólności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych, 

b) udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych zespołach, 

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub 
innymi organizacjami uczniowskimi dzia- 
łającymi na terenie szkoły, uczestnictwo  
w innych rodzajach działań w ramach we-

wnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, 
promowanie uczniów zdolnych (konkursy, 
olimpiady), 

d) podejmowanie innych zadań zapisanych  
w statucie szkoły. 

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywa-
cyjnego dla dyrektora szkoły bierze się pod uwagę: 

1) realizację uchwał i zarządzeń organu prowa-
dzącego; 

2) realizację zadań statutowych szkoły; 

3) ocenę pracy szkoły; 

4) współpracę ze środowiskiem lokalnym i or-
ganizacjami pozarządowymi; 

5) umiejętność kształtowania relacji międzyludz-
kich wewnątrz i zewnątrzszkolnych; 

6) doskonalenie zawodowe dyrektora szkoły; 

7) należyte zarządzanie doskonaleniem zawodo-
wym nauczycieli zgodnym z potrzebami pla-
cówki; 

8) prawidłowość opracowania arkusza organiza-
cji pracy szkoły oraz aneksów do niego; 

9) prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumen-
tacji szkoły; 

10) terminowe i rzetelne sporządzanie i przesyła-
nie sprawozdań i informacji finansowych, sta-
tystycznych, planistycznych i innych. 

§ 8. Ogólna kwota przeznaczona na dodatek 
motywacyjny dla nauczycieli w szkołach i przed-
szkolach, dla których gmina Witnica jest organem 
prowadzącym wynosi: 

1) dla nauczycieli - 3% kwoty planowanej na 
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze nauczy-
cieli, w tym nauczycieli oddziałów zerowych; 

2) dla dyrektorów - 10% kwoty planowanej na 
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dyrek-
torów. 

§ 9. 1. Minimalna wysokość stawki przyznane-
go dodatku motywacyjnego wynosi 25zł miesięcz-
nie. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres 
pół roku w terminach: 

1) 1 września - 28 lutego;  

2) 1 marca - 31 sierpnia. 

3. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach 
dyrektor może przyznać dodatek motywacyjny w ter-
minie innym niż z dniem 1 września i 1 marca, jednak 
na okres nie dłuższy niż do 28 lutego i 31 sierpnia 
danego okresu obowiązywania dodatku. 

§ 10. Dodatek motywacyjny przyznaje: 
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a) burmistrz - dyrektorowi szkoły lub przed-
szkola, 

b) dyrektor szkoły lub przedszkola - nauczy-
cielowi zatrudnionemu w kierowanej przez 
niego placówce. 

Rozdział 4 

Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego 
dla nauczycieli 

§ 11. 1. Określa się wykaz stanowisk i funkcji 
pełnionych przez nauczycieli, które uprawniają do 
uzyskania dodatku funkcyjnego: 

a) dyrektor szkoły lub przedszkola, 

b) wicedyrektor szkoły lub przedszkola, 

c) kierownik świetlicy szkolnej, 

d) opiekun stażu, 

e) wychowawca klasy.  

§ 12. 1. Wykaz stanowisk, które powierzono na-
uczycielom uprawniających do otrzymania dodat-
ku funkcyjnego oraz ich wysokość określa poniż-
sza tabela: 

 

Lp. Stanowisko 
Wysokość dodatku funkcyjnego miesięcznie  

(w złotych) 
1. dyrektor szkoły liczącej:  
 a) do 8 oddziałów 

b) od 9 do 16 oddziałów 
c) 17 i więcej oddziałów 

od 375 do 850 
od 425 do 950 
od 750 do 1.600 

2. wicedyrektor szkoły od 375 do 750 
3. kierownik świetlicy szkolnej od 150 do 300 
4. dyrektor przedszkola od 375 do 700 
5. wicedyrektor przedszkola od 175 do 350 

 
2. Konkretną wysokość dodatku funkcyjnego,  

o którym mowa w ust. 1 uwzględniającą wielkość 
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność za-
dań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy 
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i spo-
łeczne, w jakich szkoła funkcjonuje ustala: 

a) dla dyrektora szkoły lub przedszkola - bur-
mistrz, 

b) dla pozostałych stanowisk w szkole lub przed-
szkolu - dyrektor tej placówki. 

§ 13. 1. Nauczycielowi, który sprawuje niżej wy-
mienione funkcje, przysługuje odpowiednio dodatek 
funkcyjny w wysokości: 

1) opiekunowi stażu - 25zł miesięcznie, za każdego 
nauczyciela stażystę powierzonego opiece; 

2) wychowawcy klasy w szkole podstawowej i wy-
chowawcy oddziału przedszkolnego liczących: 

a) do 17 uczniów - 30zł miesięcznie, 

b) powyżej 17 uczniów - 60zł miesięcznie; 

3) wychowawcy klasy w gimnazjum - 80zł mie-
sięcznie, bez względu na liczbę uczniów. 

§ 14. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje 
w okresie powierzenia wyżej wymienionego sta-
nowiska lub sprawowania wyżej wymienionej funk-
cji, za które przysługuje dodatek. Jeżeli powierze-
nie stanowiska lub sprawowanie funkcji nie obej-
muje pełnego miesiąca, dodatek funkcyjny wypła-
ca się w wysokości proporcjonalnej do czasu fak-

tycznego piastowania stanowiska lub sprawowa-
nia funkcji.   

Rozdział 5 

Regulamin przyznawania dodatku za warunki 
pracy dla nauczycieli 

§ 15. 1. Nauczycielowi pracującemu w warun-
kach trudnych lub uciążliwych przysługuje z tego 
tytułu dodatek za każdą przepracowaną w takich 
warunkach godzinę.  

§ 16. 1. Dodatek z tytułu pracy w trudnych lub 
uciążliwych warunkach wypłacany jest: 

1) za każdą godzinę lekcyjną w klasach I - VI szkoły 
podstawowej, faktycznie zrealizowaną podczas 
prowadzenia indywidualnego nauczania dziec-
ka zakwalifikowanego do kształcenia specjal-
nego, w wysokości 1zł/godz. za każdego ucznia; 

2) za każdą godzinę lekcyjną w klasach I - III gim-
nazjum, faktycznie zrealizowaną podczas pro-
wadzenia indywidualnego nauczania dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, 
w wysokości 1zł/godz. za każdego ucznia; 

3) za każdą godzinę lekcyjną zajęć rewalidacyjno 
- wychowawczych z dziećmi upośledzonymi 
umysłowo w stopniu głębokim, w wysokości 
1zł/godz. za każdego ucznia. 

§ 17. Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego w pla-
cówkach oświatowych objętych niniejszym regula-
minem wykonywane będą przez nauczyciela czyn-
ności nie objęte niniejszą uchwałą, ale określone 
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w § 8 i § 9 rozporządzenia stawka za każdą godzinę 
lekcyjną wyniesie 1zł/godz., za każdego ucznia.  

§ 18. 1. Dodatek z tytułu pracy w trudnych lub 
uciążliwych warunkach przyznaje: 

a) burmistrz - dyrektorowi szkoły, 

b) dyrektor szkoły - nauczycielowi zatrudnio-
nemu w kierowanej przez niego placówce. 

Rozdział 6 

Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego 

§ 19. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego przy-
sługuje nauczycielowi posiadającemu wymagane 
kwalifikacje, zatrudniony w wymiarze nie niższym 
niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w na-
stępujących placówkach oświatowych, dla których 
gmina Witnica jest organem prowadzącym: 

a) Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich, 

b) Szkoła Podstawowa  w Kamieniu Wielkim, 

c) Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie. 

2. Dodatek jest zróżnicowany w zależności do sta-
nu rodzinnego nauczyciela, jest ustalany wg mie-
sięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pra-
cę pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej i wynosi odpowiednio: 

1) 7% najniższego wynagrodzenia - dla jednej  
i dwóch osób; 

2) 9% najniższego wynagrodzenia - dla trzech  
i więcej osób. 

3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się 
do pełnych złotych, pomijając kwotę do 0,49zł, kwotę 
od 0,5zł - zaokrąglając do pełnego złotego. 

4. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza 
się nauczyciela oraz wspólnie z nim mieszkających: 

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła 
dochodów lub który jest nauczycielem; 

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącz-
nym utrzymaniu nauczyciela; 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez 
nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgim-
nazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 
21 roku życia; 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia; 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające wła-
snego źródła dochodów. 

§ 20. 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, 

będącemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującym, przysługuje tylko jeden dodatek.  

2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodaw-
cę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich. 

3. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależ-
nie od rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego 
przez niego lokalu mieszkalnego. 

§ 21. 1. Dodatek jest wypłacany od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym złożono wniosek. 

2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywa-
nia pracy, a także w okresach: 

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
go; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego; 

4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i wycho-
wawczego. 

§ 22. Dodatek przyznaje na wniosek nauczycie-
la, odpowiednio: 

a) burmistrz - dyrektorowi szkoły lub przed-
szkola, 

b) dyrektor - nauczycielowi zatrudnionemu  
w kierowanej przez niego placówce. 

Rozdział 7 

Regulamin określający warunki obliczania i wy-
płacania wynagradzania za godziny ponadwymia-
rowe i za godziny doraźnych zastępstw dla na-

uczycieli 

§ 23. 1. Dla celów obliczenia wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe ustala się: 

1) bazowy wymiar godzin pracy, za który przyj-
muje się tygodniowy wymiar godzin zajęć  
w rozumieniu art. 42 ust. 3 ustawy, według któ-
rego nauczyciel realizuje najwięcej zajęć w od-
niesieniu do ich obowiązkowego tygodniowego 
wymiaru; 

2) dzienną normę godzin pracy nauczyciela, dzieląc 
jego bazowy wymiar godzin przez liczbę dni 
w tygodniu, w których ustalono dla niego za-
jęcia w rozkładzie zajęć placówki; 

3) normatywną liczbę godzin pracy nauczyciela 
w okresie rozliczeniowym, mnożąc dzienną nor-
mę godzin pracy nauczyciela przez liczbę dni 
tego okresu, w których nauczycielowi ustalo-
no zajęcia w rozkładzie zajęć placówki, po-
mniejszoną o dni usprawiedliwionej nieobec-
ności oraz dni ustawowo wolne od pracy, 
a także dni wolne od nauki w szkole. 
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2. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia 
realizowane według różnych  tygodniowych wy-
miarów godzin zajęć należy każdą jego godzinę 
pracy przeliczać na godziny bazowego wymiaru 
godzin pracy za pomocą przelicznika wyznaczone-
go przez podzielenie jego bazowego wymiaru go-
dzin pracy przez odpowiedni obowiązkowy wymiar 
godzin pracy realizowanych zajęć. 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwy-
miarową pracy oblicza się tak, jak w wypadku 
stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną go-
dzinę pracy przeliczeniową dla nauczycieli realizu-
jących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pra-
cy, o którym mowa w art. 42 ust. 4a ustawy. 

4. Liczbę godzin ponadwymiarowych pracy  
w okresie rozliczeniowym oblicza się odejmując 
od liczby faktycznie przepracowanych w tym okre-
sie godzin normatywną liczbę godzin pracy za ten 
okres, przy czym przyjmuje się, że liczba godzin 
ponadwymiarowych jest równa 0, jeśli tak obliczona 
wartość jest ujemna. 

§ 24. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraź-
nego zastępstwa oblicza się, w sposób określony 
w § 23, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa 
realizowane były zajęcia zgodnie z planem i pro-
gramem nauczania danej klasy przez nauczyciela.   

§ 25. Za faktycznie przepracowane uznaje się 

godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zreali-
zować ze względu na wykonywanie innych prac 
zleconych mu przez pracodawcę oraz, których nie-
zrealizowanie nie wynikało z winy tego nauczycie-
la. 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 26. Traci moc obowiązującą uchwała Nr VI/50/ 
2007 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 kwietnia 
2007r. w sprawie określenia stawek oraz zasad 
przyznawania w drodze regulaminów na 2007r. dla 
nauczycieli: dodatku za wysługę lat, dodatku moty-
wacyjnego, dodatku funkcyjnego, dodatku za wa-
runki pracy, dodatku mieszkaniowego, warunków 
obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw 
dla nauczycieli.  

§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica. 

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2008r. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 

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

304 
 

UCHWAŁA NR XVII/114/2007 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 19 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazwy nowym ulicom w mieście Witnica 

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

§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/95/2007 Rady Miejskiej 
w Witnicy z dnia 25 października 2007r. w sprawie 
nadania nazwy nowym ulicom w mieście Witnica, 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 1 pkt 3 zmienianej uchwały nazwę 
ulicy „Konwaliowa” zmienia się na nazwę „Tu-
lipanowa”; 

2) zmienia się załącznik Nr 2 do zmienianej uchwa-
ły w ten sposób, że nazwę ulicy „Konwaliowa” 

zamienia się na nazwę „Tulipanowa”. 

§ 2. W pozostałej części uchwała Nr XIV/95/2007 
Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 25 października 
2007r. w sprawie nadania nazwy nowym ulicom  
w mieście Witnica pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica. 

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

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVII/114/2007 

Rady Miejskiej w Witnicy 
z dnia 19 grudnia 2007r. 
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305 
 

UCHWAŁA NR XVII/115/2007 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 

z dnia 19 grudnia 2007r. 
 

o zmianie uchwały w sprawie wskazania terenu, na którym będzie prowadzone targowisko miejskie  
w Witnicy, uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Witnicy 

 
Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLV/275/2006 Rady Miej-
skiej w Witnicy z dnia 31 sierpnia 2006r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2006r. Nr 85, 
poz. 1648) § 2 ust. 23 otrzymuje brzmienie: 

      „Podczas prowadzenia sprzedaży w sposób 
określony w § 2 ust. 11 zabrania się sprzedaży: 

1) grzybów świeżych oraz przetworów grzy-
bowych bez atestu klasyfikatora (z wy-
jątkiem grzybów hodowlanych); 

2) papierów wartościowych; 

3) kamieni i metali szlachetnych oraz wy-
konywanych z nich przedmiotów; 

4) banknotów i monet będących obowiązu-
jącymi środkami płatniczymi; 

5) materiałów pirotechnicznych; 

6) szkodliwych dla zdrowia, zepsutych, sfał-
szowanych lub fałszywie oznaczonych 
środków spożywczych i surowców do ich 
produkcji oraz przedmiotów użytkowych; 

7) innych artykułów, których sprzedaż jest 
zakazana na podstawie odrębnych prze-
pisów”. 

§ 2. W pozostałej części uchwała opisana w § 1 
pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica. 

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

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 

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

306 
 

UCHWAŁA NR XVII/116/2007 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 19 grudnia 2007r. 

 
w sprawie ustalenia dla terenu Miasta i Gminy Witnica liczby punktów sprzedaży napojów zawierają-
cych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 

jak i w miejscu sprzedaży 
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, 
poz. 473 ze zm.) art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla Miasta i Gminy Witnica maksy-
malnie 50 punktów sprzedaży napojów zawierających 
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przezna-
czonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

§ 2. Ustala się dla Miasta i Gminy Witnica mak-
symalnie 25 punktów sprzedaży napojów zawiera-
jących powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXI/245/2002 Rady 
Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2002r. w spra-
wie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem 
piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem 
sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenia za-
sad usytuowania na terenie Gminy Witnica miejsc 
sprzedaży napojów alkoholowych oraz określenia 
warunków sprzedaży tych napojów. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 

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

 

307 
 

UCHWAŁA NR XVII/117/2007 
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY 

 
z dnia 19 grudnia 2007r. 

 
w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Witnica miejsc sprzedaży i poda-

wania napojów alkoholowych 
 
Działając na podstawie art. 12. ust. 2 i art. 14 ust. 5 
i 6 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. 
Nr 68, poz. 449) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się zasady usytuowania dla terenu 
Miasta i Gminy Witnica miejsc sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych: 

1) miejsca sprzedaży i podawania napojów al-
koholowych, mogą być usytuowane nie bliżej 
niż w odległości 50m, liczonej wzdłuż ogól-
nodostępnego ciągu pieszego od wejścia do 
punktu sprzedaży do granicy niżej wymienio-
nych posesji: 

a) szkół, 

b) przedszkoli, 

c) zakładów i placówek oświatowo - wycho-
wawczych, opiekuńczych, 

d) basenów i kąpielisk, 

e) zakładów opieki zdrowotnej, 

f) obiektów sportowych, 

g) cmentarzy; 

2) poza miejscami wymienionymi w art. 14 ust. 1 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi zabrania się również 
sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych na terenie basenów i kąpielisk, 
zakładów opieki zdrowotnej, obiektów spor-
towych, cmentarzy.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/246/2002 Rady 
Miejskiej w Witnicy z dnia 27 czerwca 2002r. w spra-
wie zasad sprzedaży napojów alkoholowych na tere-
nie Gminy Witnica. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Witnica. 

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

Przewodnicząca Rady 
Krystyna Sikorska 

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

 

308 
 

UCHWAŁA NR XIII/94/07 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 27 grudnia 2007r. 

 
w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświa-

towych na terenie gminy 
 

Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst 

jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwa-
la się: 
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Regulamin określający kryteria i tryb przyznawa-
nia nagród dla nauczycieli ze specjalnego fundu-
szu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wy-

chowawcze 

§ 1. W budżecie gminy tworzy się specjalny 
fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1,5% 
planowanego rocznego osobowego funduszu wy-
nagrodzeń, z tym że: 

1) 70% środków funduszu przeznacza się na na-
grody dyrektora; 

2) 30% środków funduszu przeznacza się na na-
grody burmistrza. 

§ 2. Nagrody, o których mowa w § 1, mają cha-
rakter uznaniowy i są przyznawane z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. W uzasadnionych przypadkach 
nagroda może być przyznana w innym terminie. 

§ 3. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody burmi-
strza występuje: 

1) burmistrz – dla dyrektorów i nauczycieli; 

2) dyrektor szkoły - dla nauczycieli; 

3) właściwa zakładowa organizacja związkowa - dla 
nauczyciela korzystającego z oddelegowania 
do pracy związkowej. 

2. Wniosek o nagrodę burmistrza dla nauczy-
ciela powinien być zaopiniowany przez radę peda-
gogiczną oraz podpisany przez dyrektora szkoły,  
a dla dyrektora - przez burmistrza. 

§ 4. 1. Nagroda, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, 
może być przyznana nauczycielowi, który posiada 
aktualną wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej 
oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z następu-
jących kryteriów: 

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowaw-
czej: 

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwier-
dzone w sprawdzianach i egzaminach ucz-
niów, przeprowadzonych przez okręgowe 
komisje egzaminacyjne, 

b) podejmuje działalność innowacyjną w za-
kresie wdrażania nowatorskich metod na-
uczania i wychowania, opracowywania au-
torskich programów i publikacji, 

c) osiąga wyniki w nauczaniu, potwierdzone za-
kwalifikowaniem uczniów do udziału w za-
wodach II stopnia (rejonowych) lub woje-
wódzkich konkursów przedmiotowych, za-
jęciem przez uczniów (zespół uczniów)  
I - III miejsca w konkursach, zawodach, 
przeglądach i festiwalach powiatowych, wo-
jewódzkich i ogólnopolskich, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pra-
cy z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami 

mającymi trudności w nauce, 

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczy-
stości szkolne lub środowiskowe, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą 
w klasie lub szkole, w szczególności poprzez 
organizowanie spektakli teatralnych, kon-
certów, wystaw i spotkań, 

g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, 
rekreacyjne i wypoczynkowe, 

h) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub 
zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży, 

i) osiąga wyniki w pracy profilaktycznej i wy-
chowawczej z uczniami, 

j) jest zaangażowany we współpracę ze szko-
łami poza granicami Polski - organizacje 
wymiany; 

2) w zakresie pracy opiekuńczej: 

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wy-
chowankom będącym w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin 
ubogich lub patologicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapo-
bieganie i zwalczanie przejawów patologii 
społecznej wśród dzieci i młodzieży, w szcze-
gólności narkomanii i alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki 
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, po-
licją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz 
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwa-
nia przejawów patologii społecznej i nie-
dostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły 
lub placówki, rozwija formy współdziałania 
szkoły lub placówki z rodzicami, 

e) udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji 
zawodowej nauczycieli podejmujących pra-
cę w zawodzie nauczyciela, 

f) prowadzenie wolontariatu i organizacji spo-
łecznych; 

3) w zakresie działalności pozaszkolnej, polega-
jącej na: 

a) udziale w zorganizowanych formach dosko-
nalenia zawodowego, 

b) aktywne uczestnictwo w życiu społecznym 
i środowiskowym (stowarzyszenia, organi-
zacje). 

2. W odniesieniu do dyrektorów szkół, nagrody 
burmistrza mogą być przyznawane zwłaszcza za: 

1) posiadanie aktualnej wyróżniającej oceny pracy 
na stanowisku; 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                poz. 308 
Województwa Lubuskiego Nr 12 

 

1029 

2) osiąganie znaczących wyników nauczania po-
twierdzonych wynikami sprawdzianów i eg-
zaminów; 

3) zakwalifikowanie się prowadzonych uczniów 
do finałów olimpiad, konkursów i zawodów;  

4) stosowanie rozwiązań innowacyjnych i podej-
mowanie innych działań pozwalających przydać 
szkole oryginalności i wzmacniających poczu-
cie identyfikacji ucznia ze szkołą; 

5) właściwe realizowanie budżetu szkoły; 

6) organizowanie imprez środowiskowych i współ-
udział w organizowaniu imprez gminnych i po-
wiatowych; 

7) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i po-
lityki doskonalenia zawodowego nauczycieli 
szkoły; 

8) pozyskiwanie środków finansowych wzboga-
cających bazę szkoły; 

9) realizowanie projektów dydaktycznych, wycho-
wawczych i opiekuńczych; 

10) dbałość o stan techniczny i estetykę nieru-
chomości szkolnych; 

11) angażowanie się we współpracę z instytucjami 
wspierającymi szkołę i jej uczniów;  

12) nawiązywanie współpracy ze szkołami poza 
granicami Polski - organizacje wymiany; 

13) osiąganie sukcesów w dziedzinach pozaszkol-
nych, przyczyniających się do promowania szko-
ły i miasta na forum lokalnym i ogólnokrajo-
wych.  

§ 5. Wysokość nagrody burmistrza ustalana 
jest corocznie i powinna być równa stawce od 

100% do 110% wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela stażysty z wykształceniem wyższym ma-
gisterskim z przygotowaniem pedagogicznym obo-
wiązującym w dniu 31 grudnia roku poprzedzają-
cego rok budżetowy, w którym nagroda jest przy-
znana. 

§ 6. Nagroda przyznawana przez dyrektora szkoły 
nie może być wyższa od nagrody przyznawanej 
przez burmistrza i nie niższa niż 50% średniego 
wynagrodzenia nauczyciela stażysty. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie nagrody burmistrza 
sporządza się na druku, którego wzór stanowi za-
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się 
burmistrzowi w terminie do 30 września każdego 
roku. 

§ 8. Treść niniejszej uchwały została zaopinio-
wana przez organizacje związkowe. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi oraz dyrektorom szkół. 

§ 10. Traci moc uchwała Nr IV/27/07 Rady Miej-
skiej w Torzymiu z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie 
ustalenia regulaminu dotyczącego wysokości sta-
wek dodatków oraz szczegółowych warunków ich 
przyznawania, sposobu obliczania wynagradzania 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz zasad podziału specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jed-
nostkach oświatowych na terenie gminy.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk 

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIII/94/07 

Rady Miejskiej w Torzymiu 
z dnia 27 grudnia 2007r. 

 
Wniosek o Nagrodę Burmistrza 

 
Zaznacz typ nagrody Z okazji 

 Dnia Edukacji Narodowej 
 Inne (jakie?) 

Imię i nazwisko nauczyciela  
Nazwa i adres placówki  
Staż zatrudnienia w danej szkole: 
 

Nauczyciel jakiego przedmiotu: Wymiar etatu: 

Wykształcenie: 
 

Stopień awansu: Aktualna ocena pracy: 

Pełnione funkcje: Płatne: Społeczne: 
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Uzasadnienie wniosku 
Okres realizacji  Działania nauczyciela spełniające poniższe kryteria 
1………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 

2………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

3………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 

4………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

5………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 

 
Opinia Rady Pedagogicznej 

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

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

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

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

 
………………………………………………….. 

                                                                                                                (data, podpis osoby upoważnionej) 
 

Dodatkowe informacje: 
 
Data otrzymania ostatniej nagrody Rodzaj nagrody 
Rok: Burmistrza 
Rok: Kuratora 
Rok: Ministra Edukacji Narodowej 
 
Wnioskodawca: 
 
        …………………………………………………….. 
                   (data podpis, pieczęć imienna) 

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

309 
 

UCHWAŁA NR XIII/95/07 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 

z dnia 27 grudnia 2007r. 
 

w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświato-
wych na terenie gminy 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 oraz art. 91d 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczy-

ciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze 
zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Naro-
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dowej i Sportu z 31 stycznia 2005r. w sprawie wy-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzna-
wania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od 
pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.) uchwala się: 

§ 1. 1. Regulamin określający wysokość stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania, oblicza-
nia i wypłacania: 

1) dodatku za wysługę lat; 

2) dodatku motywacyjnego; 

3) dodatku funkcyjnego; 

4) dodatku za warunki pracy; 

5) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw; 

6) dodatku mieszkaniowego. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliż-
szego określenia o: 

1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Na-
uczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 
ze zm.); 

2) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć 
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli, ogólnych wa-
runków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 
poz. 181 ze zm.); 

3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę lub 
przedszkole (zespół edukacyjny), dla której or-
ganem prowadzącym jest Gmina Torzym; 

4) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez 
to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jed-
nostki, o której mowa w pkt 3; 

5) klasie - należy przez to rozumieć oddział lub 
grupę; 

6) nauczycielu - należy przez to rozumieć pra-
cownika jednostki, o której mowa w pkt 3 za-
trudnionego na podstawie Karty Nauczyciela; 

7) uczniu - należy przez to rozumieć również wy-
chowanka, uczestnika zajęć, słuchacza szkoły 
dla dorosłych; 

8) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin 
- należy przez to rozumieć tygodniowy obowiąz-
kowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 
ust. 3, 4a oraz ustalony na podstawie art. 42 
ust. 7 Karty Nauczyciela. 

 

Dodatek za wysługę lat 

§ 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wy-
sługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 
Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporządzenia.  

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

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

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

Dodatek motywacyjny 

§ 4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi do-
datku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych 
osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opie-
kuńczych, a w szczególności za: 

1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem 
ich możliwości i pracy nauczyciela, zadawala-
jących osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych 
lub sukcesów w olimpiadach, konkursach, za-
wodach itp.; 

2) umiejętność rozwiązywania problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy z ro-
dzicami; 

3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawcze-
go uczniów, aktywne i efektywne działanie na 
rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opie-
ki; 

4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy 
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego; 

5) systematyczne i efektywne przygotowywanie 
się i wypełnianie przydzielonych obowiązków; 

6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawo-
dowych; 

7) wzbogacenie własnego warsztatu pracy; 

8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność 
powierzonych pomocy dydaktycznych oraz in-
nych urządzeń szkolnych; 

9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej 
i pedagogicznej; 

10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z po-
leceń służbowych; 

11) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

12) zaangażowanie w realizację czynności i zadań 
określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty 
Nauczyciel, a w szczególności: 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczysto-
ści szkolnych, 
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b) udział w pracach komisji przedmiotowych 
i innych, 

c) opieka nad samorządem uczniowskim lub 
innymi organizacjami uczniowskimi działa-
jącymi na terenie szkoły, 

d) prowadzenie lekcji koleżeńskich lub innych 
form aktywności w ramach wewnątrzszkol-
nego doskonalenia zawodowego nauczycie-
li, 

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

2. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dy-
rektorów szkół decydują w szczególności następu-
jące kryteria: 

1) umiejętności racjonalnego gospodarowania 
środkami finansowymi szkoły (placówki): 

a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w opar-
ciu o posiadane środki finansowe, 

b) podejmowanie działań zmierzających do 
wzbogacenia majątku szkolnego, 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
oraz umiejętność ich właściwego wykorzy-
stania na cele szkoły, 

d) podejmowanie działań zapewniających utrzy-
manie powierzonego mienia w stanie gwa-
rantującym optymalne warunki do realiza-
cji zadań dydaktyczno - wychowawczych; 

2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań 
szkoły: 

a) dyscyplina pracy, podział zadań, termino-
wość realizacji zadań i zarządzeń, 

b) podejmowanie działań motywujących na-
uczycieli do doskonalenia i podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych, 

c) racjonalna polityka kadrowa, 

d) organizowanie konferencji szkoleniowych, 

e) współpraca z placówkami doskonalenia na-
uczycieli, 

f) podejmowanie innych działań mających na 
celu promowanie szkoły; 

3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wycho-
wawczej szkoły/placówki: 

a) osiągnięcia uczniów szkoły: naukowe, spor-
towe, artystyczne w skali regionu, wojewódz-
twa, kraju, 

b) poszerzona oferta szkoły poprzez: wprowa-
dzenie programów autorskich, innowacji  
i eksperymentów pedagogicznych oraz in-
nych rozwiązań metodycznych, 

c) dbałość o klimat wychowawczy szkoły po-

przez rozwiązywanie konkretnych proble-
mów wychowawczych, podejmowanie efek-
tywnych działań profilaktycznych zapobie-
gających zagrożeniom społecznym, 

d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwo-
jowi samorządności i przedsiębiorczości ucz-
niów, 

e) obecność szkół w środowisku lokalnym, 
udział w imprezach, konkursach i przeglądach 
organizowanych przy współpracy z instytu-
cjami społeczno - kulturalnymi, 

f) konstruktywna współpraca z radą rodziców 
i samorządem uczniowskim. 

3. Wysokość środków finansowych, z przezna-
czeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych wy-
nosi 6% minimalnej stawki wynagrodzenia zasad-
niczego nauczycieli zatrudnionych w danej szkole. 

4. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wy-
sokości nie wyższej niż 20% otrzymywanego przez 
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego w opar-
ciu o opracowane kryteria. 

5. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na 
okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 
jeden rok szkolny. 

6. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres 
jego przyznania dla nauczyciela ustala dyrektor 
szkoły, a dla dyrektora - burmistrz, uwzględniając 
poziom spełniania warunków, o których mowa w § 4 
ust. 1 i 2. 

7. Dodatek motywacyjny może być przyznany 
nauczycielowi po przepracowaniu roku szkolnego 
w danej szkole, zaś na stanowisku dyrektora okres 
ten można skrócić do pół roku. 

8. Nauczyciel uzyskuje prawo do wypłaty do-
datku z pierwszym dniem tego miesiąca od które-
go dodatek został przyznany. 

9. Dyrektorzy poszczególnych szkół informują 
Zarząd Związku Zawodowego o przyznanym dodat-
ku motywacyjnym członkom związku. 

Dodatek funkcyjny 

§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczy-
cielowi, któremu powierzono: 

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko-
ły; 

2) sprawowanie funkcji: 

a) opiekuna stażu, 

b) wychowawcy klasy. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym powierzono funkcję. Jeżeli powierzenie funkcji 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca, to od tego 
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dnia. 

3. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej 
dodatków funkcyjnych nauczycielowi przysługuje 
prawo do dwóch dodatków. 

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrekto-
rów szkół ustala burmistrz, a dla wicedyrektorów  
i pozostałych nauczycieli uprawnionych do otrzy-
mywania dodatku - dyrektor. 

§ 6. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku funk-
cyjnego dla dyrektorów szkół uwzględnia się mię-
dzy innymi: 

1) warunki organizacyjne jednostki; 

2) złożoność zadań wynikających z funkcji kie-
rowniczej; 

3) prawidłowość organizacji pracy, poprawność 
pod względem formalno - prawnym podej-
mowanych decyzji oraz ich zasadność; 

4) działania na rzecz poprawy bazy materialnej, 
rozwoju i osiągnięć szkoły; 

5) wyniki pracy szkoły; 

6) strukturę organizacyjną szkoły. 

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły przy-
znawany jest na okres roku szkolnego. 

§ 7. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sta-
nowisko dyrektora szkoły przysługuje dodatek funk-
cyjny, obliczany procentowo od średniego wyna-
grodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa  
w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, wg poniższej 
tabeli: 

 
Wysokość dodatku w % 

Lp. Stanowisko 
Od Do 

1. Dyrektor przedszkola 10% 50% 
2. Szkoły (zespół edukacyjny): 

a) dyrektor szkoły w zależności od liczby oddziałów: 
- liczącej do 4 oddziałów 
- liczącej do 8 oddziałów 
- liczącej od 9 do 15 oddziałów 

b) wicedyrektor szkoły 

 
 

15%  
20%  
30%  
15% 

 
 

45%  
55% 
75% 
45% 

 
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również na-

uczycielom, którym czasowo powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora szkoły lub powierzono te 
obowiązki w zastępstwie. 

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla 
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego 
następującego po trzech miesiącach zastępstwa. 

§ 8. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję: 

1) wychowawcy klasy - przysługuje dodatek w wy-
sokości - 5% średniego wynagrodzenia na-
uczyciela stażysty, niezależnie od wymiaru 
czasu pracy; 

2) opiekuna stażu - przysługuje dodatek w wy-
sokości 4% od średniego wynagrodzenia na-
uczyciela stażysty, za każdego nauczyciela po-
wierzonego opiece. 

Dodatek za warunki pracy 

§ 9. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za 
pracę w warunkach trudnych i uciążliwych okre-
ślonych w § 8 i 9 rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. 

2. Dodatek za warunki pracy wynosi: 

1) za pracę w trudnych warunkach, wymienionych 
w § 8 rozporządzenia, w wysokości 20% stawki 
godzinowej za każdą przepracowaną godzinę; 

2) za pracę w uciążliwych warunkach, wymie-
nionych w § 9 rozporządzenia, w wysokości 
25% stawki godzinowej za każdą przepraco-
waną godzinę. 

3. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 2 
ustala dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora  
- burmistrz. 

4. Dodatki, o których mowa w ust. 1 przysługu-
ją w takiej części, w jakiej godziny pracy w trud-
nych i uciążliwych warunkach pozostają do obowią-
zującego wymiaru godzin, określonego w art. 42 
ust. 3 lub ustalonego na podstawie art. 42 ust. 7 
Karty Nauczyciela. 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw 

§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponad-
wymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza 
się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wy-
nagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponad-
wymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa 
się w warunkach trudnych, uciążliwych) przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dy-
daktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych 
realizowanych w ramach godzin ponadwymiaro-
wych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
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wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę do-
raźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadnicze-
go (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli 
praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa 
się w warunkach trudnych, uciążliwych) przez mie-
sięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 - z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,  
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzi-
nę. 

Dodatki mieszkaniowe 

§ 11. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego zależy od liczby członków rodziny 
nauczyciela i wynosi miesięcznie: 

1) 3,5% średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
żysty - dla 1 osoby; 

2) 4,5% średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
żysty - dla 2 osób; 

3) 5,5% średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
żysty - dla 3 osób; 

4) 6,5% średniego wynagrodzenia nauczyciela sta-
żysty - dla 4 i więcej osób. 

2. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla 
się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę do 
0,49zł pomija się, a kwotę od co najmniej 0,50zł 
zaokrągla się do pełnego złotego. 

3. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza 
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkują-
cych: małżonka, dzieci pozostające na jego wy-
łącznym utrzymaniu do czasu zakończenia nauki, 
nie dłużej jednak jak do 25 roku życia oraz rodzi-
ców nauczyciela, pozostających na jego wyłącz-
nym utrzymaniu. 

4. Nauczycielowi i jego małżonkowi, będącemu 
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują 
pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jed-
nemu z nich. 

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

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależ-

nie od tytułu prawnego do zajmowanego przez 
niego lokalu mieszkalnego. 

7. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym złożo-
no wniosek o jego przyznanie. 

8. Dodatek przysługuje w okresach wykony-
wania pracy, a także w okresach: 

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
go; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego lub okresach służby woj-
skowej; 

4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu 
wychowawczego. 

9. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wnio-
sek nauczyciela. 

10. Dodatek mieszkaniowy nauczycielowi przy-
znaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - burmistrz. 

11. O zaistniałej zmianie liczby członków rodzi-
ny nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiąza-
ny niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor 
burmistrza. W przypadku niepowiadomienia o zmia-
nie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane 
przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 

Postanowienia końcowe 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 13. Traci moc uchwała Nr IV/27/07 Rady Miej-
skiej w Torzymiu z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie 
ustalenia regulaminu dotyczącego wysokości sta-
wek dodatków oraz szczegółowych warunków ich 
przyznawania, sposobu obliczania wynagradzania 
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 
zastępstw oraz zasad podziału specjalnego fundu-
szu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w jed-
nostkach oświatowych na terenie gminy. 

§ 14. Treść niniejszej uchwały została uzgod-
niona z przedstawicielami Związków Zawodowych 
Ognisko ZNP i NSZZ „Solidarność”. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk 
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310 
 

UCHWAŁA NR XIII/99/07 
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU 

 
z dnia 27 grudnia 2007r. 

 
w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu 

 
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1 
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświa-
ty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) uchwala się: 

§ 1. 1. Ustala się opłaty za pobyt dziecka w przed-
szkolach Gminy Torzym w wysokości 25zł miesięcz-
nie. 

2. Opłatę ustaloną w § 1. 1 na drugie dziecko  
w rodzinie obniża się o 25% za trzecie o 50%,  
a czwarte i kolejne dziecko zwalnia się z opłaty. 

3. Opłat, o których mowa w § 1 nie wnosi się:  

1) w miesiącu w urlopowym wyznaczonym w da-
nym roku dla jednostki przedszkolnej; 

2) w pozostałych miesiącach, w okresie ciągłej 
nieobecności dziecka w jednostce trwającej do 
miesiąca w związku z urlopem rodziców.  

§ 2. Koszty surowców żywnościowych ponoszą 

rodzice, w wysokości ustalonej odrębnie przez dy-
rektora przedszkola wspólnie z radą rodziców. 

§ 3. Opłaty wnoszone są z góry do 15 dnia mie-
siąca kalendarzowego do kasy przedszkola.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy i Miasta  
w Torzymiu z dnia 28 grudnia 1999r. Nr XIII/99/99 
w sprawie ustalenia obowiązkowej opłaty za świad-
czenia w przedszkolach publicznych na terenie Gmi-
ny i Miasta Torzym. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego z mocą od dnia 1 stycznia 
2008r. 

Przewodniczący Rady 
Bogdan Kuzyk 

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

 

311 
 

UCHWAŁA NR XIII/7/2007 
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO 

 
z dnia 27 grudnia 2007r. 

 
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania 

nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczy-
cielskich dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem 

prowadzącym jest Powiat Żagański 
 
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 7 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczycie-
la (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, uchwala 
się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa w szczególności: 

1) wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funk-
cyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe 
zasady ich przyznawania; 

2) szczegółowe zasady przyznawania dodatku za 
wysługę lat; 

3) szczegółowe zasady obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw; 

4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawa- 
nia oraz wypłacania nauczycielskiego dodatku 
mieszkaniowego. 

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

1) jednostce - należy przez to rozumieć szkołę, 
zespół szkół, placówkę oświatowo - wychowaw-
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czą, dla której organem prowadzącym jest Po-
wiat Żagański; 

2) nauczycielu - należy przez to rozumieć na-
uczyciela danej szkoły/placówki, wychowaw-
cę lub innego pracownika pedagogicznego, 
zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, 
o których mowa w pkt 1; 

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

4) klasie – należy przez to rozumieć także grupę, 
oddział, zespół uczniów; 

5) tygodniowym obowiązkowym wymiarze go-
dzin - należy przez to rozumieć tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa 
w art. 42 Karty Nauczyciela. 

Rozdział 2 

Dodatek za wysługę lat 

§ 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za 
wysługę lat. 

2. Dodatek przysługuje: 

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

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

3. Dodatek przysługuje za dni, za które nauczy-
ciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobec-
ności w pracy z powodu niezdolności do pracy 
wskutek choroby lub konieczności osobistego spra-
wowania opieki nad dzieckiem lub chorym człon-
kiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego 
tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego. 

4. Kwotę pieniężną przysługującego dodatku 
zaokrągloną do pełnych złotych w ten sposób, że 
kwotę do 0,49zł pomija się, a kwotę od 0,50zł za-
okrągla się do pełnego złotego. 

Rozdział 3 

Dodatek motywacyjny 

§ 4. 1. W każdej szkole tworzy się fundusz prze-
znaczony na dodatki motywacyjne dla nauczycieli 
w wysokości 4,2% planowanych środków na wy-
nagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli. 

2. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywa-
cyjnego uzależnione jest od przepracowania w szko-
le, co najmniej 4 miesięcy. 

3. Dodatek motywacyjny ma charakter uzna-
niowy i winien być zróżnicowany w zależności od 

spełnienia kryteriów, o których mowa w ust. 4. 

4. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyj-
nego dla nauczyciela lub jego wysokości uwzględnia 
się w szczególności: 

1) udokumentowane osiągnięcia edukacyjne ucz-
niów; 

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkur-
sach, turniejach i olimpiadach oraz w innych 
obszarach działań, związanych z realizowanym 
procesem dydaktycznym; 

3) skuteczne rozwiązywanie problemów wycho-
wawczych uczniów poprzez kształtowanie po-
staw odpowiedzialności za własną edukację, 
planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą 
oraz właściwych postaw moralnych i społecz-
nych; 

4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom 
i uzależnieniom; 

5) aktywne i efektywne działania na rzecz ucz-
niów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem 
ich potrzeb, w szczególności w stałej współ-
pracy z rodzicami, właściwymi instytucjami  
i osobami świadczącymi pomoc socjalną; 

6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczy-
stości szkolnych; 

7) efektywne wywiązywanie się z powierzonych 
zadań i obowiązków; 

8) opieka nad samorządem uczniowskim lub in-
nymi organizacjami uczniowskimi działającymi 
w szkole; 

9) inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szcze-
gólnie uzdolnionego; 

11) wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi 
lub specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; 

12) adaptacja i praktyczne stosowanie nowocze-
snych metod nauczania i wychowania we 
współpracy z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspo-
magającymi; 

13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istot-
nie zwiększających udział i rolę szkoły w śro-
dowisku lokalnym; 

14) podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawo-
dowych. 

5. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywa-
cyjnego dla dyrektora, poza warunkami wymie-
nionymi w ust. 4 dodatek różnicuje się w zależno-
ści od spełnienia niżej wymienionych kryteriów,  
a w szczególności: 
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1) skuteczne zarządzanie szkołą, zapewniające 
ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy; 

2) właściwą współpracę z organem prowadzą-
cym i nadzorującym szkołę; 

3) współdziałanie z organami szkoły i związkami 
zawodowymi; 

4) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno - wy-
chowawczej i opiekuńczej; 

5) wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań, 
samokształceniu i doskonaleniu zawodowym; 

6) przestrzeganie dyscypliny budżetowej; 

7) zaangażowanie i uzyskiwane wyniki pracy; 

8) merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw oso-
bowych pracowników oraz spraw uczniowskich 
i ich rodziców; 

9) pozyskiwanie środków pozabudżetowych; 

10)  promocja szkoły na zewnątrz. 

§ 5. 1. Podstawę obliczenia dodatku motywa-
cyjnego stanowi wynagrodzenie zasadnicze na-
uczyciela. 

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy 
niż 12 miesięcy. 

3. Dodatek motywacyjny nie może niższy niż 
5% i nie wyższy niż 15% otrzymywanego przez 
nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres 
jego przyznania dla nauczycieli ustala dyrektor,  
a dyrektorom - starosta. 

5. Kwotę pieniężną przysługującego dodatku za-
okrągloną do pełnych złotych w ten sposób, że 
kwotę do 0,49zł pomija się, a kwotę od 0,50zł za-
okrągla się do pełnego złotego. 

Rozdział 4 

Dodatki funkcyjne 

§ 6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sta-
nowisko kierownicze lub funkcyjne przysługuje doda-
tek funkcyjny zgodnie z tabelą dodatków funkcyj-
nych stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały. 

2. Przy przyznawaniu dodatków funkcyjnych dla 
dyrektorów jednostek organizacyjnych pod uwagę 
brane są następujące kryteria: 

1) liczba oddziałów; 

2) wieloprofilowość szkoły; 

3) dwuzmianowość; 

4) baza lokalowa szkoły; 

5) prowadzenie internatu; 

6) prowadzenie warsztatów szkolnych; 

7) prowadzenie innej działalności (m. in. pracow-
nie zajęć praktycznych, laboratoria); 

8) prowadzenie klas dla dorosłych; 

9) złożoność zadań szkoły. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrekto-
ra jednostki ustala starosta, a dla nauczyciela,  
w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmują-
cego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szko-
ły. 

§ 7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powsta-
je od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stano-
wiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierze-
nie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od 
tego dnia. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierw-
szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiąz-
ków związanych z powierzonym stanowiskiem kie-
rowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli za-
przestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierw-
szego dnia miesiąca - od tego dnia. 

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla 
dyrektora przysługuje również wicedyrektorowi od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastę-
pującego po trzech miesiącach nieobecności dy-
rektora z przyczyn innych niż urlop wypoczynko-
wy. 

4. Kwotę pieniężną przysługującego dodatku 
zaokrągloną do pełnych złotych w ten sposób, że 
kwotę do 0,49zł pomija się, a kwotę od 0,50zł za-
okrągla się do pełnego złotego. 

Rozdział 5 

Dodatki za warunki pracy 

§ 8. 1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny 
dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trud-
nych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach. 

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, 
uzależniona jest od: 

1) stopnia trudności oraz uciążliwości dla zdro-
wia realizowanych zadań; 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w wa-
runkach, o których mowa w ust. 1. 

§ 9. Ustala się następujące wielkości dodatków za 
trudne warunki pracy: 

1) prowadzenie praktycznej nauki zawodu w szko-
łach specjalnych - w wysokości od 12% do 
20% wynagrodzenia zasadniczego; 

2) prowadzenie zajęć dydaktycznych w szko- 
łach (oddziałach) przysposabiających do pra-
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cy - w wysokości od 15% do 20% wynagro-
dzenia zasadniczego; 

3) prowadzenie zajęć rewalidacyjno - wychowaw-
czych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi 
umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości 
od 15% do 25% wynagrodzenia zasadniczego; 

4) prowadzenie zajęć dydaktycznych i wychowaw-
czych w specjalnych szkołach (oddziałach) oraz 
prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka 
zakwalifikowanego do kształcenia specjalne-
go - w wysokości od 14% do 20% wynagro-
dzenia zasadniczego; 

5) prowadzenie zajęć wychowawczych bezpośred-
nio z wychowankami lub na ich rzecz w spe-
cjalnych ośrodkach szkolno - wychowaw-
czych (w tym w internatach) - w wysokości od 
13% do 20% wynagrodzenia zasadniczego; 

6) prowadzenie zajęć grupowych i indywidual-
nych wynikających z realizacji zadań diagno-
stycznych, terapeutycznych, doradczych i pro-
filaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełno-
sprawnymi upośledzonymi umysłowo w stop-
niu głębokim, z zaburzeniami zachowania, za-
grożonymi niedostosowaniem społecznym, uza-
leżnieniem oraz z ich rodzicami lub opieku-
nami w poradniach psychologiczno - peda-
gogicznych - w wysokości 7,5% wynagrodze-
nia zasadniczego. 

§ 10. Nauczycielom za pracę w warunkach 
uciążliwych przysługuje dodatek w wysokości ustalo-
nej dla odpowiedniej kategorii za trudne warunki 
pracy, zwiększony do 10% ich wynagrodzenia za-
sadniczego. 

§ 11. 1. Dodatki za warunki pracy wypłaca się 
proporcjonalnie do zrealizowanego przez nauczy-
cieli obowiązującego pensum w warunkach trud-
nych lub uciążliwych. 

2. Dyrektor szkoły (placówki) potwierdza prze-
pracowanie godzin w trudnych i uciążliwych wa-
runkach pracy. 

§ 12. 1. Dodatek, o którym mowa w § 9 i § 10 
przyznaje dyrektor szkoły lub placówki, a w sto-
sunku do dyrektora starosta. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okre-
sie faktycznego wykonywania pracy, z którą doda-
tek jest związany oraz w okresie niewykonywania 
pracy, za który przysługują wynagrodzenia liczone 
jak za okres urlopu wypoczynkowego, chyba że 
przepis szczególny stanowi inaczej. 

3. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli na-
uczyciel realizuje w warunkach trudnych lub uciąż-
liwych dla zdrowia cały obowiązujący go wymiar 
zajęć. Dodatek wypłaca się w odpowiedniej części, 
jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych lub uciążli-
wych dla zdrowia warunkach tylko część obowią-

zującego wymiaru zajęć lub, jeżeli jest zatrudniony 
w niepełnym wymiarze zajęć. 

4. Kwotę pieniężną przysługującego dodatku za-
okrągloną do pełnych złotych w ten sposób, że 
kwotę do 0,49zł pomija się, a kwotę od 0,50zł za-
okrągla się do pełnego złotego. 

Rozdział 6 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i doraźnych zastępstw 

§ 13. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę po-
nadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa 
oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyzna-
ną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadni-
czego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli 
praca w godzinach ponadwymiarowych oraz do-
raźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trud-
nych lub uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną 
liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wy-
miaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydak-
tycznych, wychowawczych lub opiekuńczych reali-
zowanych w ramach godzin ponadwymiarowych 
lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 

2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a 
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę do-
raźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadnicze-
go, łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli 
praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa 
się w tych warunkach, przez miesięczną liczbę go-
dzin realizowanego wymiaru zajęć. 

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której 
mowa w ust. 1 i 2, ustala się, mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten 
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się,  
a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzi-
nę. 

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługu-
je za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć  
z powodu przerw przewidzianych przepisami o orga-
nizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończe-
nia zajęć w środku tygodnia, za dni usprawiedli-
wionej nieobecności w pracy. 

5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe w tygodniach, w których przypa-
dają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, 
oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają 
się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę 
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmu-
je się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć okre-
ślony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie 
art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony  



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                poz. 311 
Województwa Lubuskiego Nr 12 

 

1039 

o 1/5 tego wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela 
ustalono czterodniowy tydzień pracy, za każdy dzień 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień 
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponad-
wymiarowych, za które przysługuje wynagrodze-
nie w takim tygodniu, nie może być jednak więk-
sza niż liczba godzin przydzielonych w planie or-
ganizacyjnym. 

§ 14. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa 
w § 13, przysługuje za godziny faktycznie zrealizo-
wane. 

§ 15. Nauczycielom realizującym dodatkowe zaję-
cia pozalekcyjne przysługuje odrębne wynagrodze-
nie ustalone w wysokości jak za godziny ponadwy-
miarowe. 

Rozdział 7 

Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 

§ 16. 1. Nauczycielowi, o którym mowa w art. 54 
ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, przysługuje na-
uczycielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy jest uza-
leżniony od stanu rodzinnego nauczyciela upraw-
nionego do dodatku i jest wypłacany co miesiąc  
w wysokości: 

1) dla 1 osoby - 7% wynagrodzenia zasadnicze-
go nauczyciela stażysty; 

2) dla 2 osób - 8% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela stażysty; 

3) dla 3 osób - 9% wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela stażysty; 

4) dla 4 i więcej osób - 10% wynagrodzenia za-
sadniczego nauczyciela stażysty. 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnio-
nego do dodatku zalicza się wspólnie z nim za-
mieszkujących: 

1) małżonka; 

2) rodziców nauczyciela pozostających na jego 
wyłącznym utrzymaniu; 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub 
nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukoń-
czenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia 
przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 21 roku życia; 

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 
będące studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia; 

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własne-
go źródła dochodów. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny 

nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany 
niezwłocznie powiadomić dyrektora, a dyrektor  
- starostę. W przypadku niepowiadomienia o zmia-
nie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane 
przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bę-
dącemu także nauczycielem, zamieszkującemu z nim 
stale, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkanio-
wy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie 
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im 
wypłacał ten dodatek. 

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

7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego 
do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. 

§ 17. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przy-
sługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okre-
sach: 

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
go; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta była umo-
wa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca 
się nie dłużej niż do końca okresu, na który 
umowa ta była zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach. 

§ 18. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
przyznaje się na wniosek nauczyciela/dyrektora lub 
na wspólny wniosek nauczycieli będących współ-
małżonkami. 

2. Wysokość dodatku dla nauczyciela przyznaje 
dyrektor, a dla dyrektora - starosta. 

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel złożył wniosek o jego przyznanie. 

Rozdział 8 

Przepisy końcowe 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu Żagańskiego. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od  
1 styczna 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Bronisław Martynowicz 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIII/7/2007 

Rady Powiatu Żagańskiego 
z dnia 27 grudnia 2007r. 

 
Wysokość dodatków funkcyjnych dla stanowisk kierowniczych 

 

Lp. Jednostka oświatowa - sprawowana funkcja 
Miesięcznie w stosunku do 

wynagrodzenia zasadniczego 
1. Szkoły wszystkich typów 

a) dyrektor szkoły 
b) wicedyrektor szkoły 
c) kierownik warsztatu szkolnego 
d) kierownik szkolenia praktycznego 
e) kierownik kształcenia zawodowego 

 
od 40 do 70% 

do 35% 
do 30% 
do 30% 
do 30% 

2. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 
a) dyrektor ośrodka 
b) wicedyrektor ośrodka szkolno - wychowawczego 
c) kierownik internatu przy specjalnym ośrodku  

szkolno - wychowawczym 

 
od 40 do 65% 

do 40% 
 

do 35% 
3. Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne - dyrektor do 40% 
4. Internaty - szkolne schroniska 

a) kierownik internatu 
b) kierownik szkolnego schroniska młodzieżowego 

 
do 25% 
do 25% 

5. Szkoły - placówki 
a) wychowawca klasy 
b) opiekun stażu 
c) doradca metodyczny 

 
100zł - 110zł 
50zł - 70zł 

60zł 
 

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

312 
 

UCHWAŁA NR XIII/93/07 
RADY GMINY BRODY 

 
z dnia 28 grudnia 2007r. 

 
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-

runki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych i innych 
świadczeń wynikających ze stosunku pracy 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. 
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, 
co następuje:  

Ustala się regulamin o treści: 

Rozdział 1 

Dodatek za wysługę lat 

§ 1. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wy-
sługę lat. 

2. Wysokość dodatku określa art. 33 Karty. 

§ 2. 1. Dodatek za wysługę przysługuje: 

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

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

Rozdział 2 

Dodatek motywacyjny 

§ 3. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczy-
cielom dodatku określa § 6 rozporządzenia. 
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2. Nauczyciel nabywa prawo do dodatku moty-
wacyjnego po przepracowaniu w szkołach na tere-
nie Gminy Brody jednego całego poprzedniego roku 
szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Prawo do dodatku motywacyjnego nie przy-
sługuje nauczycielowi stażyście. 

4. Dodatek motywacyjny może zostać przyzna-
ny nauczycielowi, który spełnia następujące wa-
runki: 

1) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone 
w sprawdzianach i egzaminach uczniów, prze-
prowadzanych przez komisję egzaminacyjną; 

2) podejmuje działalność innowacyjną w zakre-
sie wdrażania nowatorskich metod nauczania 
i wychowania; 

3) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, re-
kreacyjne, wypoczynkowe; 

4) organizuje udział rodziców w życiu szkoły; 

5) bierze udział w zorganizowanych formach do-
skonalenia zawodowego; 

6) posiada co najmniej dobrą ocenę pracy lub 
pozytywną ocenę dorobku zawodowego. 

5. Dodatek motywacyjny może być przyznany 
dyrektorowi, jeżeli spełnia następujące warunki: 

1) posiada osiągnięcia w zarządzaniu szkołą; 

2) prowadzi gospodarkę finansową szkoły w spo-
sób zapewniający pozyskiwanie zewnętrznych 
środków finansowych; 

3) nawiązuje kontakty i współpracuje z placów-
kami oświatowymi sąsiednich gmin. 

§ 4. 1. Ustala się łączną pulę środków finanso-
wych przeznaczonych na wypłatę dodatków mo-
tywacyjnych w poszczególnych szkołach w wyso-
kości co najmniej 4% kwoty planowanej na wyna-
grodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnio-
nych w danej szkole. 

2. Wypłata dodatków motywacyjnych następu-
je w ramach przyznanych w budżecie szkoły środ-
ków. 

3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy 
niż jeden rok szkolny. Dodatek motywacyjny przy-
znaje się na okresy wrzesień - grudzień i styczeń  
- czerwiec. 

4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela stanowi 
wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia zasad-
niczego, którego wartość zawiera się od 0% do 
20%. 

5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły sta-
nowi wskaźnik procentowy jego wynagrodzenia za-
sadniczego, którego wartość zawiera się od 0% do 
30%. 

§ 5. 1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przy-
znaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi wójt gminy. 

Rozdział 3 

Dodatek funkcyjny 

§ 6. 1. Dodatek funkcyjny jest przyznawany na-
uczycielom zgodnie z § 5 rozporządzenia w wyso-
kości: 

 
Lp. Stanowisko Stawka miesięczna 
1 Przedszkole: 

a) dyrektor 
b) opiekun stażu 
c) wychowawca w oddziale 

 
700zł 
50zł 
50zł 

2 Zespół Szkół 
a) dyrektor 
b) wicedyrektor 
c) wychowawca klasy 
d) opiekun stażu 

 
1.800zł 
1.000zł 
70zł 
50zł 

 
§ 7. 1. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obo-

wiązków opiekuna stażu przysługuje za każdą oso-
bę odbywającą staż i powierzoną danemu nauczy-
cielowi. 

2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo klasy 
przysługuje za każdą klasę powierzoną nauczycie-
lowi niezależnie od wymiaru czasu pracy nauczy-
ciela. 

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-

rektora szkoły przysługuje nauczycielowi (wicedy-
rektorowi szkoły), któremu powierzono obowiązki 
kierownicze w zastępstwie. 

§ 8. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stano-
wiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funk-
cji opiekuna stażu, a jeżeli powierzenie to nastąpiło 
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia. 
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2. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie 
nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okre-
sie urlopu dla poratowanie zdrowia, w okresie, za 
który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innych powodów obowiązków, do których jest 
przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnie-
nia obowiązku nastąpiło od pierwszego dnia miesią-
ca od tego dnia. 

§ 9. 1. Dodatek funkcyjny nauczycielowi przy-
znaje - dyrektor szkoły, dyrektorowi szkoły - wójt. 

Rozdział 4 

Dodatek za warunki pracy 

§ 10. Nauczycielom pracującym w trudnych 
warunkach lub szkodliwych dla zdrowia warunkach 
przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy 
na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 11. 1. Nauczycielom prowadzącym zajęcia  
w klasach łączonych (wynikających z projektu or-
ganizacyjnego szkoły) w szkołach podstawowych 
przysługuje dodatek w wysokości 25% stawki go-
dzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymia-
rowe, za każdą przepracowaną w tych klasach 
godzinę. 

§ 12. 1. Nauczycielom szkół, nie będących spe-
cjalnymi, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczno - wy-
chowawcze w klasach lub grupach, w której przy-
najmniej jedno dziecko posiada orzeczenie do kształ-
cenia specjalnego, przysługuje dodatek w wysoko-
ści 25% stawki godzinowej, obliczanej jak za go-
dziny ponadwymiarowe, za każdą faktycznie prze-
pracowaną godzinę o ile zajęcia są prowadzone 
według odrębnego programu nauczania. 

2. Nauczycielom prowadzącym indywidualne 
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształce-
nia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 
20% stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny 
ponadwymiarowe, za każdą faktycznie przepraco-
waną godzinę w ramach realizowanego programu 
nauczania indywidualnego. 

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, przysługuje 
również nauczycielom szkół prowadzących indywidu-
alne zajęcia z niepełnosprawnymi dziećmi i mło-
dzieżą, których rodzaj i stopień niepełnosprawno-
ści został określony w § 2 rozporządzenia Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r.  
w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności  
u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, 
poz. 162), uzasadnia konieczność sprawowania sta-
łej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzo-
nych z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, 
u których wystąpiło naruszenie sprawności orga-
nizmu z przyczyn, o których mowa w § 26 pkt 1 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 21 maja 2002r. w sprawie orzekania o niepeł-

nosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 
Nr 66, poz. 604). 

4. Jeżeli zajęcia nauczania indywidualnego bę-
dące składową pensum nauczyciela się nie odby-
wają z powodów od nauczyciela niezależnych, dy-
rektor szkoły może zlecić nauczycielowi w ramach 
tychże godzin inne zadania opiekuńcze, dydaktyczne 
lub wychowawcze. 

Rozdział 5 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe  
i godziny doraźnych zastępstw 

§ 13. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa 
w art. 42 ust. 3 i ust. 6 Karty, na zasadach określo-
nych w art. 35 Karty, przysługuje wynagrodzenie 
za godziny ponadwymiarowe. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we wypłaca się według stawki osobistego zasze-
regowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku 
za warunki pracy. 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwy-
miarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielo-
wi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie  
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej 
godzinie została zrealizowana w warunkach upraw-
niających do dodatku) przez miesięczną liczbę go-
dzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych 
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczycie-
la. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub 
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o któ-
rych mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpo-
wiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem 
do pełnych godzin w ten sposób, że za czas zajęć 
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 go-
dziny liczy się za pełną godzinę. 

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we przydzielone w planie organizacyjnym przysłu-
guje tylko za faktycznie przepracowane godziny. 

6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe w tygodniach, w których przypa-
dają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, 
oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają 
się lub kończą w środku tygodnia za podstawę usta-
lenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje 
się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć okre-
ślony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniej-
szony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla na-
uczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za 
każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin 
ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagro-
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dzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż 
liczba godzin przydzielonych w planie organiza-
cyjnym. 

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arku-
szu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za 
godziny ponadwymiarowe. 

§ 14. 1. W razie zastępowania nieobecnych na-
uczycieli za faktycznie zrealizowane godziny za-
stępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad 
ustalonych jak dla godzin ponadwymiarowych. 

2. Wynagrodzenie za godziny zastępstw doraź-
nych nie przysługuje osobom, którym powierzono 
stanowisko kierownicze. 

§ 15. 1. Stawkę za jedną godzinę ponadwymia-
rową określa: 

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły; 

2) dla dyrektora  - wójt. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się 
miesięcznie z dołu. 

Rozdział 9 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 16. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na tere-
nie Gminy Brody, posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu 
w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach pro-
wadzonych przez Gminę Brody przysługuje nauczy-
cielski dodatek mieszkaniowy. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku miesz-
kaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie 
uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie: 

1) od 1 do 4 osób w rodzinie - 35zł; 

2) powyżej 4 osób w rodzinie - 70zł. 

3. Do członków rodziny nauczyciela uprawnio-
nego do dodatku zalicza się wspólnie z nim za-
mieszkujących: 

1) współmałżonka, który nie posiada własnego 
źródła dochodu lub który jest nauczycielem; 

2) rodziców nauczyciela pozostających na wy-
łącznym utrzymaniu nauczyciela; 

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez 
nie szkoły ponadpodstawowej albo ponad-
gimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 21 roku życia; 

4) posiadający na utrzymaniu nauczyciela lub na-
uczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci 

będący studentami, do czasu ukończenia stu-
diów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukoń-
czenia 26 roku życia; 

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające wła-
snego źródła dochodu. 

4. O zaistniałej zmianie liczby członków rodzi-
ny, o której mowa w ust. 4 nauczyciel otrzymujący 
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiado-
mić dyrektora szkoły, dyrektor otrzymujący doda-
tek - wójta gminy. 

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bę-
dącego także nauczycielem, stale z nim zamieszku-
jącym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszka-
niowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżon-
kowie wspólnie określają pracodawcę, który bę-
dzie im wpłacał ten dodatek. 

6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysłu-
guje nauczycielowi: 

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowa-
nego przez niego lokalu mieszkalnego; 

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wnio-
sek o jego przyznanie. 

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko-
łach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany 
przez jego pracodawcę. 

§ 17. 1. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy 
przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także 
w okresach: 

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wy-
nagrodzenie; 

2) korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia; 

3) pozostawania w stanie nieczynnym; 

4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
go; 

5) korzystania z urlopu wychowawczego przewi-
dzianego w odrębnych przepisach; 

6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby była zawarta umo-
wa o pracę na czas określony, dodatek wypła-
ca się nie dłużej niż do końca okresu, na który 
umowa ta była zawarta. 

§ 18. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na 
wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspól-
ny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami. 

2. Dodatek mieszkaniowy określa: 

1) dla nauczyciela - dyrektor szkoły; 

2) dla dyrektora - wójt. 
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Rozdział 10 

Przepisy końcowe 

§ 19. Projekt regulaminu został uzgodniony ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli. 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójto-
wi Gminy i dyrektorom placówek oświatowych na 
terenie Gminy Brody. 

§ 21. Traci moc uchwała Nr IV/33/07 Rady Gminy 
Brody z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie ustalenia 
na rok 2007 regulaminu określającego wysokość 
stawek i szczegółowe warunki przyznawania na-
uczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyj-

nego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wyso-
kość i warunki wypłacania innych składników wy-
nagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szcze-
gółowy sposób obliczania wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych za-
stępstw, a także wysokość nauczycielskiego do-
datku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady 
jego przyznawania i wypłacania. 

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

Przewodniczący Rady 
Lech Kossak 

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

 

313 
 

UCHWAŁA NR XII/72/07 
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

 
z dnia 28 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/57/07 z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) oraz art. 7 
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co na-
stępuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/57/07 z dnia 29 listopada 
2007r. Rady Gminy Lipinki Łużyckie w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomo-
ści i zwolnień w tym podatku § 2 otrzymuje brzmie-
nie: 

      „Oprócz zwolnień przewidzianych w ustawie 
o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia się  
z podatku od nieruchomości grunty, budynki 
lub ich części będące własnością gminy, które 
nie zostały oddane w posiadanie zależne”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

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

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Czaplicki 

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

314 
 

UCHWAŁA NR XII/74/07 
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE 

 
z dnia 28 grudnia 2007r. 

 
w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków, 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw na rok 2008, dla na-

uczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gmin-

nym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  
z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ustawy 
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z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst 
jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 97, poz. 674 z późn. zmia-
nami) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przy-
znawania dodatków do wynagrodzenia zasadnicze-
go oraz wynagradzania  za pracę w dniu wolnym 
od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zmianami) 
uchwala się: 

Regulamin określający wysokość oraz szczegóło-
we warunki przyznawania dodatków, wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny 
doraźnych zastępstw na rok 2008, dla nauczycieli 
szkół i placówek, dla których organem prowadzą-

cym jest Gmina Lipinki Łużyckie 

1. Postanowienia wstępne 

§ 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczy-
cieli wszystkich stopni awansu zawodowego za-
trudnionych w przedszkolu i zespole szkół prowa-
dzonym przez Gminę Lipinki Łużyckie. 

§ 2. Regulamin określa: 

1) dodatki: 

a) za wysługę lat, 

b) funkcyjny, 

c) motywacyjny, 

d) za warunki pracy; 

e) mieszkaniowy 

      oraz szczegółowe warunki ich przyznawania; 

2) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i za godziny doraźnych zastępstw. 

§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się 
bez bliższego określenia, pojęcia nauczyciel, szkoła, 
staż, związki zawodowe - należy rozumieć te pojęcia 
tak, jak definiuje je art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. 
Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami). 

2. Dodatek za wysługę lat 

§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat uzależniony jest 
od okresu zatrudnienia. Nauczycielom przysługuje 
dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagro-
dzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłaca-
ny w okresach miesięcznych poczynając od czwar-
tego roku pracy z tym, że dodatek ten nie może 
przekroczyć 20% uposażenia zasadniczego. Szcze-
gółowe przypadki zaliczania okresów zatrudnienia 
i innych okresów uprawniających do dodatku za 
wysługę lat ustala się zgodnie z § 7 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycz-
nia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól-
nych warunków przyznawania dodatków do wy-

nagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za 
pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,  
poz. 181 z późn. zm.). 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 

- począwszy od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego następującego po mie-
siącu, w którym nauczyciel nabył prawo 
do dodatku lub wyższej stawki tego dodat-
ku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu 
miesiąca, 

- za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do 
dodatku lub wyższej jego stawki nastą-
piło od pierwszego dnia miesiąca. 

3. Dodatek funkcyjny 

§ 5. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego upraw-
nieni są nauczyciele, którym powierzono funkcję: 

a) dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w sta-
tucie szkoły, 

b) wychowawcy klasy, 

c) opiekuna stażu. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje z pierwszym 
dniem miesiąca następującego po miesiącu, w któ-
rym powierzono funkcję. Jeśli powierzenie funkcji 
nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, dodatek przy-
sługuje z tym miesiącem. 

3. Dodatek funkcyjny przestaje przysługiwać  
z pierwszym dniem miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym nauczyciel został odwołany z funkcji 
lub wygasł okres jej pełnienia. Jeśli odwołanie na-
stąpiło z dniem pierwszym miesiąca lub z tym dniem 
wygasł okres pełnienia funkcji, dodatek nie przy-
sługuje od tego miesiąca. 

4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
na czas określony, traci prawo do dodatku z upły-
wem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwo-
łania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło 
odwołanie. Jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego 
dnia miesiąca - od tego dnia. 

5. W razie zaprzestania sprawowania funkcji 
wychowawcy w ciągu miesiąca lub powierzenia jej 
w takim czasie, nauczyciel otrzymuje dodatek z tego 
tytułu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. 
W takim wypadku wysokość dodatku ustala się dzie-
ląc stawkę miesięcznego dodatku przez 30 i mnożąc 
przez liczbę dni kalendarzowych, przypadających 
w okresie przepracowanym. 

§ 6. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrekto-
ra szkoły zależy w szczególności od:  

a) prawidłowej organizacji pracy, 

b) poprawności, pod względem formalno - praw-
nym, podejmowanych decyzji oraz ich za-
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sadności, 

c) prawidłowej, zgodnej z zasadami dyscypliny 
budżetowej, realizacji budżetu szkoły, 

d) działania na rzecz poprawy bazy material-
nej, rozwoju i osiągnięć szkoły, 

e) współpracy z różnymi organizacjami i in-
stytucjami, mającej na celu realizację za-
dań statutowych szkoły. 

2. Dodatek funkcyjny, w stawce ustalonej dla 
dyrektora szkoły, przysługuje wicedyrektorowi szko-
ły lub innej osobie, której powierzono obowiązki  
w zastępstwie dyrektora, od pierwszego dnia mie-
siąca następującego po trzech miesiącach zastępstw.  

§ 7. 1. Nauczycielom, którym powierzono sta-
nowiska kierownicze lub inne stanowisko funkcyj-
ne, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 
określonej w poniższej tabeli: 

 

Lp. Stanowisko 
Stawka dodatku funkcyjnego (% stawki wynagro-

dzenia zasadniczego) 
1. Przedszkole: 

a) dyrektor 
b) opiekun stażu    

 
od 15% do 25% 

w wys. 3% 
2. Zespół Szkół 

a) dyrektor Zespołu 
- do 10 oddziałów 
- od 10 do 15 oddziałów  
- powyżej 15 oddziałów 

b) wicedyrektor  
c) opiekun stażu 

 
 

od 15% do 40% 
od 15% do 45% 
od 15% do 55% 
od 15% do 30% 

w wys. 3% 
 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje również na-
uczycielowi z tytułu wykonywania zadań: 

- wychowawcy oddziału w przedszkolu - 45zł 
miesięcznie,  

- wychowawca klasy: 

a) do 15 uczniów - 30zł miesięcznie, 

b) od 16 do 24 uczniów - 40zł miesięcznie, 

c) od 25 uczniów - 50zł miesięcznie. 

3. Dodatek funkcyjny związany ze stanowiskiem, 
o którym mowa w ust. 1, przysługuje również in-
nej osobie, której powierzono odpowiednie obo-
wiązki w zastępstwie osoby dotychczas pełniącej 
funkcję, jeśli jej nieobecność w pracy przekracza  
3 miesiące. 

4. Nauczycielom przedszkoli przysługuje doda-
tek tylko za jeden oddział (grupę) niezależnie od 
liczby oddziałów (grup), w których prowadzą zaję-
cia. 

4. Dodatek motywacyjny 

§ 8. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na 
czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuż-
szy niż jeden rok szkolny. 

2. Na realizację dodatku motywacyjnego zabez-
pieczone zostaną środki w wysokości nie mniejszej 
niż 3% planowanych rocznych wydatków na wy-
nagrodzenia osobowe nauczycieli w danej szkole 
lub przedszkolu. 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego nie mo-
że przekroczyć 50% osobistego wynagrodzenia 

zasadniczego. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla na-
uczyciela oraz okres jego przyznania, uwzględnia-
jąc poziom spełniania warunków, o których mowa 
w niniejszym rozdziale, ustala dyrektor, a w sto-
sunku do dyrektora, wójt gminy. 

5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela rozpo-
czynającego pracę może zostać przyznany po roku 
pracy. 

6. Nauczyciel uzyskuje prawo do wypłaty do-
datku z pierwszym dniem tego miesiąca, od które-
go dodatek został przyznany. 

7. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest: 

a) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydak-
tycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
a w szczególności: 

- uzyskanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pra-
cy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydak-
tyczno - wychowawczych potwierdzonych 
wynikami klasyfikacji lub promocji, efek-
tami egzaminów i sprawdzianów albo 
sukcesami w konkursach, zawodach, olim-
piadach, itp., 

- umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy  
z ich rodzicami, 

- pełne rozpoznanie środowiska wychowaw-
czego uczniów, aktywne i efektywne dzia-



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                               poz. 314 
Województwa Lubuskiego Nr 12 

 

1047 

łanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki, 

b) jakość świadczonej pracy, w tym związa- 
nej z powierzonym stanowiskiem kierow-
niczym, dodatkowym zadaniem lub zaję-
ciem, a w szczególności: 

- systematyczne i efektywne przygotowa-
nie się do przydzielonych obowiązków, 

- podnoszenie umiejętności zawodowych, 

- wzbogacenie własnego warsztatu pracy, 

- dbałość o estetykę i funkcjonalność po-
wierzonych pomieszczeń, pomocy dydak-
tycznych lub innych urządzeń szkolnych, 

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

- rzetelne i terminowe wywiązywanie się 
z poleceń służbowych, 

- przestrzeganie dyscypliny pracy, 

c) zaangażowanie w realizację czynności i za-
jęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2  
i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególności: 

- udział w organizowaniu imprez i uroczy-
stości szkolnych, 

- udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych, 

- opiekowanie się samorządem uczniow-
skim lub innymi organizacjami uczniow-
skimi działającymi na terenie szkoły, 

- prowadzenie lekcji koleżeńskich, przejawia-
nie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawo-
dowego nauczycieli,  

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

9. Ustala się kryteria przyznawania dodatku mo-
tywacyjnego dla dyrektorów szkół. 

1. Za tworzenie warunków dla działalności dy-
daktyczno - wychowawczej i opiekuńczej szkoły: 

a) bardzo dobre osiągnięcia szkoły w realiza-
cji programów dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych,  

b) podnoszenie kwalifikacji oraz samokształ-
cenie, 

c) systematyczny nadzór pedagogiczny, 

d) motywowanie nauczycieli do tworzenia i re-
alizowania programów autorskich, 

e) podejmowanie aktywnych działań w zakre-
sie pracy z uczniem zdolnym i utalentowa-
nym oraz niepełnosprawnym lub trudnym, 

f) stwarzanie warunków do uczestnictwa ucz-
niów w konkursach i olimpiadach oraz za-
wodach sportowych, 

g) stwarzanie sprzyjających warunków do pod-
noszenia kwalifikacji pracowników. 

2. Za osiągnięcia szkoły i jej znaczenie w śro-
dowisku lokalnym: 

a) twórcze realizowanie polityki oświatowej 
gminy, 

b) realizacja koncepcji szkoły otwartej dla śro-
dowiska lokalnego i wykorzystanie inicjatyw 
płynących od mieszkańców gminy, 

c) poszerzanie działalności pozalekcyjnej w ra-
mach środków pozabudżetowych, 

d) podejmowanie działań na rzecz dzieci i mło-
dzieży zagrożonych patologią społeczną, 

e) tworzenie dobrej atmosfery pracy, właści-
wych stosunków międzyludzkich i umiejętne 
rozwiązywanie konfliktów, 

f) współpraca z innymi szkołami.  

5. Dodatek za warunki pracy 

§ 9. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje za 
pracę definiowaną w osobnych przepisach jako 
„praca w trudnych i uciążliwych warunkach pracy”  
- w § 8 i 9 rozporządzeniem Ministra Edukacji Na-
rodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w spra-
wie wysokości minimalnych stawek wynagrodze-
nia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasad-
niczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wol-
nym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) 
jego wysokość wynosi 15% stawki godzinowej wy-
nikającej z wynagrodzenia zasadniczego, za każdą 
przepracowaną godzinę nauczania. 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za rze-
czywiście przepracowane godziny i w wysokości 
proporcjonalnej do liczby tak przepracowanych go-
dzin w stosunku do etatowego pensum oraz w okre-
sie niewykonywania pracy, za który przysługuje 
wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypo-
czynkowego chyba, że przepis szczególny stanowi 
inaczej. 

3. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela 
przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora - wójt gmi-
ny. 

6. Dodatek mieszkaniowy 

§ 10. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje 
do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrud-
nionemu na terenie gminy, w wymiarze nie niższym 
niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szko-
le przysługuje dodatek mieszkaniowy, o którym 
mowa w art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela. 
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§ 11. 1. Dodatek, o którym mowa w § 10, wy-
płacany jest co miesiąc w wysokości uzależnionej 
od liczby członków rodziny: 

a) w wysokości 6% miesięcznej stawki mini-
malnego wynagrodzenia za pracę ustalo-
nego przez Radę Ministrów, zwanego dalej 
minimalnym wynagrodzeniem - dla 1 oso-
by, 

b) w wysokości 8%  minimalnego wynagro-
dzenia - dla 2 osób, 

c) w wysokości 10% minimalnego wynagro-
dzenia - dla 3 osób, 

d) w wysokości 12% minimalnego wynagro-
dzenia - dla 4 i więcej osób. 

§ 12. 1. Kwoty przypadającego dodatku zaokrą-
gla się do pełnych złotych w ten sposób, że kwotę 
do 0,49zł pomija się a kwotę od 0,50zł zaokrągla 
się do pełnego złotego. 

2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnio-
nego do dodatku zalicza się wspólnie z nim za-
mieszkujących:  

- współmałżonka,  

- rodziców pozostających na jego wyłącz-
nym utrzymaniu,  

- dzieci pozostające na utrzymaniu nauczy-
ciela do czasu ukończenia przez nie 18 roku 
życia lub do ukończenia szkoły ponad-
gimnazjalnej,  

- dzieci będące studentami, do czasu ukoń-
czenia studiów wyższych, nie dłużej jed-
nak niż do ukończenia 26 roku życia,   

- dzieci niepełnosprawne nieposiadające 
własnego źródła dochodów. 

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodzi-
ny, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowią-
zany niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,  
a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ 
prowadzący szkołę. W przypadku nie powiadomienia 
dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę 
o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie po-
brane przez nauczyciela świadczenie podlega zwro-
towi. 

4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bę-
dącemu także nauczycielem, stale z nim zamiesz-
kującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wyso-
kości określonej w § 11. Małżonkowie wspólnie 
określają pracodawcę, który będzie im wypłacał do-
datek. 

5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie 
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego 
lokalu mieszkalnego. 

6. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia mie-

siąca następującego po miesiącu, w którym zgło-
szono wniosek o jego przyznanie. 

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

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje 
wynagrodzenie; 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-
go; 

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej służby woj-
skowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powołanym do służby zawarta była umo-
wa o pracę na czas określony, dodatek wy-
płaca się nie dłużej niż do końca okresu, na 
który umowa została zawarta; 

4) korzystania z urlopu wychowawczego prze-
widzianego w odrębnych przepisach. 

§ 14. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek na-
uczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli bę-
dących współmałżonkami, z uwzględnieniem § 12. 

2. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko-
ły, a dyrektorowi - organ prowadzący szkołę. 

7. Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa 

§ 15. 1. Zapłata za godziny ponadwymiarowe  
i zastępstwa doraźne następuje tylko wówczas, gdy 
rzeczywista liczba przepracowanych w danym tygo-
dniu godzin dydaktycznych przekracza tygodniowe 
pensum. 

2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiaro-
we wypłaca się wg stawki osobistego zaszerego-
wania nauczyciela z uwzględnieniem dodatku za 
warunki pracy. 

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwy-
miarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługu-
jącego nauczycielowi wynagrodzenia zasadnicze-
go, dodatku za warunki pracy przez miesięczną 
liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, usta-
lonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych realizowanych w ra-
mach godzin ponadwymiarowych nauczyciela. 

4. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrą-
gleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas 
zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej  
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 

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

6. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego 
zastępstwa realizowanego przez nauczyciela nie- 
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posiadającego wymaganych kwalifikacji do prowa-
dzenia danych zajęć albo prowadzonych niezgod-
nie z planem i programem nauczania danej klasy, 
ustala dyrektor szkoły w wysokości do 100% wy-
nagrodzenia  za jedną godzinę ponadwymiarową, 
obliczonego na zasadach określonych pkt 3. 

7. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych za-
stępstw stosuje się zasady określone w pkt 2 - 4. 

8. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy 
realizują planowane i odpowiednio udokumento-
wane, zorganizowane zajęcia dydaktyczne i opie-
kuńczo - wychowawcze, a nie otrzymują za ten 
dzień innego dnia wolnego, przysługuje wynagro-
dzenie za efektywnie przepracowane godziny po-
nadwymiarowe nie więcej jednak niż za 4 godziny. 

9. Nauczycielom zajmującym stanowiska kie-
rownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy 
nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno - wy-
chowawczych i opiekuńczych ze względu na nie-
normowany czas pracy, nie przysługuje z tego 
tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

8. Postanowienia końcowe 

§ 16. 1. W zakresie spraw dotyczących wyna-
grodzenia wynikającego ze stosunku pracy, nie- 
uregulowanych niniejszym regulaminem, mają za-

stosowanie przepisy: Kodeksu pracy, ustawa - Kar-
ta Nauczyciela oraz przepisy wykonawcze wydane 
w oparciu o Kartę Nauczyciela. 

2. Spory i roszczenia w sprawie wynagrodzeń 
wynikających ze stosunku pracy rozpatrywane będą 
przez Sądy Pracy. 

3. Regulamin został uzgodniony ze związkami 
zawodowymi działającymi w sferze edukacji na tere-
nie Gminy Lipinki Łużyckie. 

4. Traci moc uchwała Nr V/17/07 Rady Gminy 
Lipinki Łużyckie z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie 
regulaminu określającego wysokość oraz szczegó-
łowe warunki przyznawania dodatków, wynagrodze-
nia za godziny ponadwymiarowe i za godziny do-
raźnych zastępstw, dla nauczycieli szkół i placó-
wek, dla których organem prowadzącym jest Gmi-
na Lipinki Łużyckie, na rok 2007. 

5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008r. 

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Czaplicki 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XI/84/2007 
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 28 grudnia 2007r. 

 
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego 

 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 6 ust. 13 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844  
z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listo-
pada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, 
poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy  
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym 
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy 
dla podatku od nieruchomości: 

a) informacja w sprawie podatku od nierucho-
mości dla osób fizycznych - IN-1 (załącznik 
Nr 1), 

b) deklaracja na podatek od nieruchomości 
przeznaczona dla osób prawnych, jednostek 

organizacyjnych oraz spółek nie mających 
osobowości prawnej - DN-1 (załącznik Nr 2), 

c) wzór formularza jako załącznik do deklara-
cji i informacji: dane o nieruchomościach  
- ZN-1/A (załącznik Nr 3), 

d) wzór formularza jako załącznik do deklara-
cji i informacji: dane o zwolnieniach po-
datkowych w podatku od nieruchomości  
- ZN-1/B (załącznik Nr 4). 

§ 2. Określa się następujące wzory formularzy 
dla podatku rolnego: 

a) informacja w sprawie podatku rolnego dla 
osób fizycznych - IR-1 (załącznik Nr 5), 

b) deklaracja na podatek rolny dla osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych oraz spółek 
nie mających osobowości prawnej - DR-1 
(załącznik Nr 6), 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                  poz. 315 
Województwa Lubuskiego Nr 12 

 

1050 

c) wzór formularza jako załącznik do deklara-
cji i informacji: dane o nieruchomościach 
rolnych - ZR-1/A (załącznik Nr 7), 

d) wzór formularza jako załącznik do deklaracji  
i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach 
podatkowych w podatku rolnym - ZR-1/B 
(załącznik Nr 8). 

§ 3. Określa się następujące wzory formularzy 
dla podatku leśnego: 

a) informacja w sprawie podatku leśnego dla 
osób fizycznych - IL-1 (załącznik Nr 9), 

b) deklaracja na podatek leśny dla osób praw-
nych, jednostek organizacyjnych oraz spółek 
nie mających osobowości prawnej - DL-1 
(załącznik Nr 10), 

c) wzór formularza jako załącznik do deklara-
cji i informacji: dane o nieruchomościach 
leśnych - ZL-1/A (załącznik Nr 11), 

d) wzór formularza jako załącznik do deklara-
cji i informacji: dane o zwolnieniach po-
datkowych w podatku leśnym - ZL-1/B (za-
łącznik Nr 12). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIV/99/2004 Rady 
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 
2004r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/71/2003 
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 30 grud-
nia 2003r. w sprawie określenia wzorów formula-
rzy wykorzystywanych do celów podatkowych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 
2008r. 

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XI/84/2007 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XI/84/2007 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XI/84/2007 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XI/84/2007 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 

 

 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                  poz. 315 
Województwa Lubuskiego Nr 12 

 

1061 

 
 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                  poz. 315 
Województwa Lubuskiego Nr 12 

 

1062 

 
 

 



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                  poz. 315 
Województwa Lubuskiego Nr 12 

 

1063 

Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XI/84/2007 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XI/84/2007 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XI/84/2007 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XI/84/2007 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 9 
do uchwały Nr XI/84/2007 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 10 
do uchwały Nr XI/84/2007 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 11 
do uchwały Nr XI/84/2007 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 
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Załącznik Nr 12 
do uchwały Nr XI/84/2007 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 
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UCHWAŁA NR XI/85/07 
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 28 grudnia 2007r. 

 
w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie  
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków nie stanowiącym wyłącznej własno-

ści Miasta i Gminy Ośno Lubuskie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 81 
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568 ze zm.) i art. 174 ust. 2 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 249, poz. 2104 ze zm.)Rada Miejska w Ośnie 
Lubuskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Z budżetu Gminy Ośno Lubuskie mogą 
być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków, zwanych dalej dotacją. 

2. Dotacja może być udzielona wyłącznie pod-
miotom, które posiadają tytuł prawny do obiektu 
wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, trwałego za-
rządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub sto-
sunku zobowiązaniowego i nie są zaliczone do sek-
tora finansów publicznych oraz nie działają w celu 
osiągnięcia zysku tj. osobom fizycznym, osobom 
prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niepo-
siadającym osobowości prawnej, finansującym pro-
wadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich  
i robót budowlanych przy tym zabytku. 

3. Dotacja może być udzielona na zadania wy-
mienione w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na: 

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i kon-
serwatorskich; 

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, ar-
chitektonicznych lub archeologicznych; 

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej; 

4) opracowanie programu prac konserwatorskich 
i restauratorskich; 

5) sporządzenie projektu odtworzenia kompozy-
cji wnętrz; 

6) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie sub-
stancji zabytku; 

7) stabilizację konstrukcyjną części składowych 
zabytku lub ich odtworzenie w zakresie nie-
zbędnym dla zachowania tego zabytku; 

8) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okła-
dzin architektonicznych albo ich całkowite od-
tworzenie, z uwzględnieniem charakterystycz-
nej dla tego zabytku kolorystyki; 

9) odtworzenie zniszczonej przynależności zabyt-
ku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% 
oryginalnej substancji tej przynależności; 

10) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, 
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi 
i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowe-
go, rynien i rur spustowych; 

11) modernizację instalacji elektrycznej w zabyt-
kach drewnianych lub w zabytkach, które po-
siadają oryginalne, wykonane z drewna części 
składowe i przynależności; 

12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej; 

13) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architek-
tury obronnych oraz zabytków archeologicz-
nych nieruchomych o własnych formach kra-
jobrazowych; 

14) działania zmierzające do wyeksponowania ist-
niejących, oryginalnych elementów zabytko-
wego układu parku lub ogrodu; 

15) zakup materiałów konserwatorskich i budow-
lanych, niezbędnych do wykonania prac i ro-
bót przy zabytku wpisanym do rejestru; 

16) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej 
oraz przeciwpożarowej i odgromowej. 

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona na pokrycie 
nakładów koniecznych na wykonanie przez wnio-
skodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru w wysokości do 50% nakładów ponoszo-
nych przez wnioskodawcę. 

2. W sytuacjach szczególnych dotacja może być 
udzielona w 2 częściach - pierwszej przed podję-
ciem prac, w wysokości nie większej jednak niż 
70% dotacji w oparciu o kosztorys inwestorski, 
drugiej - po zakończeniu wszystkich prac, na wyko-
nanie których została przyznana dotacja, na pod-
stawie sprawozdania, o którym mowa w § 6 ust. 2 
niniejszej uchwały. 
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3. Dotacja na dofinansowanie prac konserwa-
torskich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, nie mo-
że zostać udzielona: 

1) jeżeli nakłady konieczne na te prace lub robo-
ty w 100% są finansowane z dotacji pocho-
dzących z innych źródeł; 

2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez 
gminę i inne uprawnione organy przekroczyła 
wysokość 100% nakładów koniecznych na te 
prace lub roboty. 

§ 3. 1. Podmioty ubiegające się o udzielenie 
dotacji składają wnioski o dotację do Burmistrza 
Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim do 15 paździer-
nika każdego roku wraz z następującymi załączni-
kami: 

1) decyzją o wpisie do rejestru zabytków obiek-
tu, którego dotyczą prace lub roboty; 

2) dokumentem potwierdzającym tytuł władania 
zabytkiem; 

3) harmonogramem oraz kosztorysem przewidy-
wanych lub wykonanych prac lub robót ze 
wskazaniem źródeł ich finansowania; 

4) decyzją właściwego organu ochrony zabytków 
zezwalającą na przeprowadzenie prac lub ro-
bót oraz projektem i pozwoleniem na budo-
wę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy 
zabytku nieruchomym lub programem prac, 
gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku rucho-
mym; 

5) informacją o wnioskach o udzielenie dotacji 
skierowanych do innych organów. 

Wzór wniosku o udzielenie dotacji skierowanych 
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma za-
stosowania w przypadku ubiegania się o dotację 
na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia 
zabytku. 

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie dotacji rozpatrzo-
ny pozytywnie przez Burmistrza Miasta i Gminy 
umieszcza się w projekcie budżetu na rok następ-
ny. 

2. Po przyjęciu wysokości środków przezna-
czonych na dotacje przez Radę Miasta Ośna Lubu-
skiego w uchwale budżetowej, Burmistrz Miasta  
i Gminy zawiadamia podmioty uprawnione o przy-
znaniu lub braku możliwości przyznania dotacji  
z budżetu miasta. 

§ 5. 1. Przekazanie dotacji następuje na pod-
stawie umowy określającej w szczególności: 

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania; 

2) kwotę dotacji i tryb jej płatności; 

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji 
oraz zasady zwrotu niewykorzystanej kwoty 
dotacji; 

4) pouczenie o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych przy wydat-
kowaniu otrzymanej dotacji; 

5) zobowiązuje ubiegającego się o dotację do 
poddania się pełnej kontroli w zakresie nale-
żytego wykonania prac lub robót; 

6) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji 
lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z umo-
wą o udzielenie dotacji. 

2. Warunkiem przekazania dotacji jest wydat-
kowanie środków zgodnie z zasadami celowego, 
oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środ-
ków i uzyskiwania najlepszych efektów. 

§ 6. 1. Wnioskodawca po zakończeniu całości 
zadania jest zobowiązany do złożenia Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie rozliczenia. 

2. Rozliczenie należy złożyć nie później niż: 

1) do dnia 30 listopada roku budżetowego przed-
kładając następujące dokumenty (kopie doku-
mentów potwierdzonych za zgodność z orygi-
nałem): 

- opis całości wykonanych prac (objętych 
dotacją i sfinansowanych ze środków 
wnioskodawcy), 

- kosztorys powykonawczy przeprowadzo-
nych prac, 

- protokół odbioru przeprowadzonych prac, 

- rachunki i faktury, 

- protokół z postępowania w sprawie udzie-
lenia zamówienia na wykonanie zadania 
zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Pu-
blicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163  
z późn. zmianami), jeżeli wnioskodawca 
zobligowany będzie do stosowania usta-
wy na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5; 

2) do dnia 30 czerwca kolejnego roku budżeto-
wego, pod warunkiem, że wnioskodawca nie 
zakończył i nie rozliczył zadania w wyznaczo-
nym terminie z powodu: 

- przyjętego wcześniej harmonogramu re-
alizacji, 

- złych warunków pogodowych uniemoż-
liwiających dokończenie zadania, 

- innych, niezależnych od wnioskodawcy 
okoliczności. 

§ 7. W przypadku stwierdzenia wykorzystania 
dotacji niezgodnie z umową, w tym nie przedsta-



Dziennik Urzędowy                                                 -          -                                                                  poz. 316 
Województwa Lubuskiego Nr 12 

 

1084 

wienia rozliczenia w terminie określonym w umo-
wie, nieterminowego zwrotu niewykorzystanej czę-
ści dotacji, podania nieprawidłowych lub niepeł-
nych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pod-
miot, który otrzymał dotację obowiązany jest ją 
zwrócić wraz z odsetkami określonymi w umowie 
o udzielenie dotacji oraz traci prawo do ubiegania 
się o dotację z budżetu Gminy Ośno Lubuskie 
przez kolejne trzy lata. 

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

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 

 
Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XI/85/07 
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 

z dnia 28 grudnia 2007r. 

 
Wniosek do……………………………………………………………………………………………………… 

(oznaczenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację) 

o udzielenie w roku…………………………… 

dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej pracami, 
przy zabytku wpisanym położonym w województwie ……………………………………………………………… 

Wnioskodawca: 

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

(imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwa i adres siedziby jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą) 
__________________________________________________________________________________________________ 

Dane o zabytku: 

miejscowość………………………………………………………………………………………………………………... 

powiat………………………………….. adres starostwa………………………………………………………………. 

gmina………………………………. adres urzędu gminy……………………………………………………………… 

określenie zabytku 

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

obiekt został wpisany w księdze rejestru1………………………. pod numerem………………………………….. 

dokładny adres obiektu…………………………………………………………………………………………………… 

nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW Nr………. w Sądzie Rejonowym w……………………... 

_________________________________________________________________________________________________ 

Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca: 

ogólny koszt prac objętych wnioskiem……………………….. słownie……………………………………………. 

kwota dotacji…………………………….... słownie…………………………………………………………………….. 

wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów 
prac…………………………………………………………………………………………………………………………... 

Zakres prac, które mają być objęte dotacją: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem: 

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

__________________________________________________________________________________________________ 

Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac: z dnia………………………..., 
l. dz…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pozwolenie na budowę: z dnia……………………………………. l. dz……………………………………………… 

Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości ponie-
sionych nakładów, w tym ze środków publicznych 

 

Rok 
Zakres przeprowadzonych  

prac 
Poniesione wydatki 

Dotacje ze środków publicznych  
(wysokość, źródło i wskazanie prac, na 

które zostały przeznaczone) 
    
    
    
    
    
 
Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów: 

 

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację Tak/nie 2 
Wysokość 

wnioskowanej 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego   
Wojewódzki konserwator zabytków   
Rada powiatu   
Rada gminy   
 
Wykaz załączników do wniosku 3: 

- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem 

 

 
- pozwolenie na budowę  

 

 
- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku 

 

- decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków 

 

 
- kosztorys ofertowy prac 

 

-  

- kosztorys wstępny prac 
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- kosztorys powykonawczy prac 

 

 
- oryginał rachunków lub faktur za przeprowadzone prace 

 

 
- wykaz rachunków lub faktur, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub 

faktury, wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków 

 

 
- protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków wykonanych prac 

 

 

- potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obmiar przeprowadzonych prac 

 

 

Numer konta bankowego wnioskodawcy:…………………………………………………………………………… 

 

………………………………                                                                                        ……………………………….. 
            (miejscowość, data)                                      (podpis) 
 

__________________________________________________ 
1 Jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku lub jego przynależnościach, należy podać numer 
rejestru, pod jakim wpisane zostały te części lub przynależności. 
2 Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz „tak”, w przeciwnym 
przypadku wpisać wyraz „nie”. 
3 Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik, w prostokąt przy jego nazwie należy wpisać wyraz „tak” w przeciw-
nym przypadku wyraz „nie”. 
 
=================================================================================== 
 

317 
 

UCHWAŁA NR XI/86/2007 
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 28 grudnia 2007r. 

 
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) oraz art. 2 
ust. 3 i art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie 
kwalifikowanym (Dz. U. z 2005r. Nr 155, poz. 1298, 
z 2006r. Nr 64 poz. 448, Nr 136, poz. 970, z 2007r. 
Nr 34, poz. 206, Nr 171, poz. 1208) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Gmina Ośno Lubuskie w trosce o rozwój 
sportu oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w tym 

zakresie wspiera rozwój sportu kwalifikowanego na 
zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 2. Wsparcie, o którym mowa w § 1 udzielane 
będzie w formie: 

1) wsparcia finansowego na rzecz klubów spor-
towych, na zasadach określonych w niniejszej 
uchwale; 

2) stypendiów sportowych, przyznawanych zawod-
nikom posiadającym licencję zawodnika, osiąga-
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jącym wysokie wyniki sportowe we współza-
wodnictwie międzynarodowym lub krajowym 
na zasadach określonych w odrębnej uchwale 
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim; 

3) nagród i wyróżnień przyznawanych zawodni-
kom oraz trenerom i działaczom zasłużonym 
w osiąganiu wyników przez zawodników, którzy 
osiągnęli wysokie wyniki sportowe w między-
narodowym lub krajowym współzawodnictwie 
sportowym na zasadach określonych w od-
rębnej uchwale Rady Miejskiej w Ośnie Lubu-
skim; 

4) świadczeń rzeczowych polegających na udostęp-
nianiu klubom sportowym, gminnych obiektów  
i urządzeń sportowo - rekreacyjnych użytecz-
ności publicznej na zajęcia lub imprezy spor-
towe. 

§ 3. Wsparcie finansowe na realizację zadań  
w zakresie sportu kwalifikowanego mogą uzyskiwać 
kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy 
Ośno Lubuskie, działające w formie stowarzyszeń 
nie prowadzących działalności gospodarczej, które 
uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie 
sportowym oraz osiągają wysokie wyniki sporto-
we w międzynarodowym lub w krajowym współ-
zawodnictwie sportowym. 

§ 4. Wsparcie finansowe jest wyrazem uznania 
dla prezentowanego poziomu sportowego i osią-
gnięć klubu sportowego, który uczestniczy we współ-
zawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespo-
łowych i indywidualnych. 

§ 5. Środki finansowe przeznaczane na wsparcie 
realizacji zadań w zakresie poszczególnych dyscyplin 
sportu kwalifikowanego ustalane są przez Radę 
Miejską w Ośnie Lubuskim w uchwale budżetowej. 

§ 6. Podstawą udzielenia wsparcia finansowego 
jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Ośno Lubu-
skie a klubem sportowym. 

§ 7. Wsparcie finansowe na realizację zadań  
w zakresie sportu kwalifikowanego odbywa się po 
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert. 

§ 8. Wnioski na dofinansowanie zadań w za-
kresie sportu kwalifikowanego może składać klub 
sportowy mający siedzibę na terenie Gminy Ośno 
Lubuskie, który uczestniczy we współzawodnic-
twie sportowym, organizowanym lub prowadzo-
nym w określonej dyscyplinie sportu przez Polski 
Związek Sportowy lub podmioty działające z jego 
upoważnienia.  

§ 9. Wnioski, o których mowa w § 8 należy skła-
dać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ośnie Lubuskim. 

§ 10. Wsparcie dla klubu sportowego przyzna-
wane jest odrębnie na pierwsze oraz na drugie pół-
rocze w danym roku kalendarzowym. 

§ 11. Wsparcia udziela Burmistrz Ośna Lubu-
skiego po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu 
przez komisję konkursową złożonych wniosków. 
Decyzja Burmistrza Ośna Lubuskiego jest ostateczna 
- nie przysługuje od niej odwołanie. 

§ 12. Udzielanie wsparcia finansowego na wa-
runkach określonych powyżej nie narusza przepi-
sów dotyczących udzielania dotacji z budżetu jed-
nostki samorządu terytorialnego. 

§ 13. Określa się: 

1) wzór wniosku o przyznanie dotacji ze środ-
ków publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 
do niniejszej uchwały; 

2) wzór umowy o udzielenie dotacji ze środków 
publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 
niniejszej uchwały; 

3) wzór rozliczenia dotacji otrzymanej ze środków 
publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Ośna Lubuskiego. 

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

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XI/86/07 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 

 

(pieczęć jednostki organizacyjnej) 

Ośno Lub. dn…..…………….. 

Wniosek 
o przyznanie dotacji ze środków publicznych 

w kwocie……………………………zł 

I. Dane na temat jednostki organizacyjnej 

1) pełna nazwa:…………………………………………………………………………………………………………… 

2) forma prawna:…………………………………………………………………………………………………………. 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze:…………………………………………..... 

4) NIP:…………………………………………….., REGON:……………………………………………………………. 

5) data wpisu lub rejestracji:…………………………………………………………………………………………… 

6) inne dane ewidencyjne:……………………………………………………………………………………………… 

7) dokładny adres: miejscowość:……………………………………………………………………………………… 

      gmina:……………………..…., województwo:…………………………………………………………………….. 

8) tel:....................., fax:............................, e-mail:................................, http://.................................................. 

9) nazwa banku i numer rachunku:……………………………………………………………………………………. 

10) imiona i nazwiska oraz funkcje/stanowiska osób statutowo upoważnionych do reprezentowania jed-
nostki organizacyjnej w kontaktach zewnętrznych i posiadających zdolność do podejmowania zo-
bowiązań finansowych w imieniu jednostki organizacyjnej (zawierania umów) 

     1…………………………………………………………………………………………………………………………… 

     2…………………………………………………………………………………………………………………………... 

11) nazwa, adres i telefon kontaktowy placówki bezpośrednio wykonującej zadanie, na które organizacja 
ubiega się o uzyskanie dotacji:……………………………………………………………………………………… 

................................................................................................................................................................................ 

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

12) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz 
Nr telefonu kontaktowego):…………………………………………………………………………………………. 

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

13) cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):……………………………………………………………. 

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

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

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

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

14) zakres prowadzonej działalności statutowej: 

a) działalność nieodpłatna:……………………………………………………………………………………….. 

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

b) działalność odpłatna:…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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15) jeżeli jednostka organizacyjna prowadzi działalność gospodarczą: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców:…………………………………………………………………. 

b) przedmiot działalności gospodarczej:………………………………………………………………………... 

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

 
lI. Opis zadania:  

1) Nazwa zadania: 

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

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

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

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

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

 
2) Miejsce wykonywania zadania: 

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

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

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

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

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

 
3) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania: 

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

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

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

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

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

 
4) Cel zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania: 

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

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

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

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

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

 
5) Deklaracja pobierania lub nie pobierania wynagrodzenia od beneficjentów/adresatów: 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6) Opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania: 

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

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

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

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

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

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

7) Liczbowe określenia skali działań podejmowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar ade-
kwatnych dla danego zadania, np. liczba uczestników, podopiecznych, liczba indywidualnych świad-
czeń (treningów) udzielonych tygodniowo /miesięcznie): 

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

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

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

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

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

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

8) Zakładane rezultaty realizacji zadania: 

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

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

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

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

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

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

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

 

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania: 

1) Całkowity koszt (w zł):………………………………………………………………………………………………… 

2) W tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł):…………………………………………………………………….. 

3) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 

 

Lp. 
Rodzaj kosztów i sposób ich  

kalkulacji 
Koszt (w zł) 

W tym z wniosko-
wanej dotacji 

W tym ze środ-
ków własnych 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     

 Ogółem    
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4) Kosztorys ze względu na źródło finansowania: 

Lp. Źródło finansowania Kwota % 
1. Wnioskowana kwota dotacji   
2. Środki własne   
3. Wpłaty i opłaty uczestników projektu - z jakiego tytułu?   
4. Sponsorzy publiczni - podać nazwę. Na jakiej podstawie 

przyznali lub zapewnili środki finansowe? 
  

5. Sponsorzy prywatni - podać nazwę. Na jakiej podstawie 
przyznali lub zapewnili środki finansowe? 

  

6. Inne (jakie)   
 Ogółem   

 
5) Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu: 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Pozafinansowy wkład własny w realizację zadania (np. świadczenia wolontariuszy): 

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

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

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

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

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

 

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania: 

1) Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administra-
cji publicznej): 

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

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

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

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

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

2) Posiadane zasoby kadrowe - konieczne z punktu widzenia realizacji zadania: 

a) ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania (w przeliczeniu na pełne etaty):…………… 

b) w tym wolontariusze (w przeliczeniu na pełne etaty):…………………………………………………….. 

c) inne informacje o zasobach kadrowych, w tym o kwalifikacjach osób zatrudnionych przy realiza-
cji zadania oraz o kwalifikacjach wolontariuszy: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3) Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych (lokalowe, sprzętowe) - wraz z informacją o stanie technicz-
nym, inne - ważne z punktu widzenia realizacji zadania: 

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

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

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

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

4) Koszty korzystania z zasobów, o których mowa w pkt 3 (z podziałem na rodzaje zasobów): 

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

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

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

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

5) Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju: 

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

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

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

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

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

6) Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją pu-
bliczną: 

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

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

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

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

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

7) Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

Oświadczam/my, że: 

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej naszej jednostki orga-
nizacyjnej; 

2) jednostka organizacyjna jest związana / niniejszą ofertą przez okres do dnia:…………………………….. 

3) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

 

 

(pieczęć jednostki organizacyjnej) 

 

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

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w  imieniu jednostki organizacyjnej) 
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Załączniki i ewentualne referencje: 

1. Aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).  

2. Sprawozdanie merytoryczne za ostatni rok. 

3………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Poświadczenie złożenia oferty 

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

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

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

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

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

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) 

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

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

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

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

 
Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr XI/86/07 
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 

z dnia 28 grudnia 2007r. 

Umowa Nr……………….. 
zawarta w dniu………………………….r. 

w……………………………………………………… 

pomiędzy 

Gminą Ośno Lubuskie, z siedzibą w Ośno Lubuskie ul. Rynek 1 zwanym dalej „zleceniodawcą”, repre-
zentowanym przez 

1………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………………………………. 

a 

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

z siedzibą w…………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „zleceniobiorcą”, reprezentowaną przez: 

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

§ 1. Zleceniodawca zleca zleceniobiorcy realizację zadania, określonego szczegółowo w ofercie złożonej 
przez zleceniobiorcę w dniu …………………., stanowiącej załącznik Nr 1 do umowy, a zleceniobiorca 
zobowiązuje się wykonać zadanie w zakresie i na zasadach określonych w niniejszej umowie. 

§ 2. 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania dotację w wysokości………...….. 
(słownie)…………………………………………………………………………………………………………...złotych. 

2. Przyznane środki finansowe w wysokości……………………… (słownie)……………………………………... 
złotych zostaną przekazane na rachunek bankowy zleceniobiorcy Nr rachunku………………………………. 

a) w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy lub: 

b) w następujący sposób: ………………………………………………………………………………………………. 
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§ 3. 1. Termin wykonania zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia ……………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

§ 4. Zleceniodawca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księ-
gowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. 

§ 5. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, 
na jaki je uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to także ewentualnych przy-
chodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wiel-
kości dotacji, oraz odsetek bankowych od przekazanych przez zleceniodawcę środków, które należy wy-
korzystać wyłącznie na wykonanie zadania. 

§ 6. 1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania przez zleceniobiorcę,  
w tym wydatkowania przekazanych mu środków finansowych. 

2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, upoważnieni pracownicy zleceniodawcy mogą badać 
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości 
wykonywania zadania oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonywania 
zadania. Zleceniobiorca na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić doku-
menty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontro-
lującego. 

3. Zleceniodawca może żądać częściowych, miesięcznych (kwartalnych) sprawozdań z wykonywania 
zadania według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały Rady Miejskiej Nr XI/86/07 z dnia  
28 grudnia 2007r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania sportu kwalifikowanego. 

Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni od zakończenia kwartału. 

§ 7. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania powinno zostać sporządzone przez zleceniobiorcę na 
formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 3 do uchwały wymienionej w § 6 ust. 3. 

§ 8. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać 
do dnia ………………………… Środki finansowe nie wykorzystane do tego terminu zleceniobiorca jest 
zobowiązany zwrócić w terminie do dnia………….………………… na rachunek bankowy zleceniodawcy  
Nr…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

§ 9. Umowa może być rozwiązana na mocy porozumienia stron w przypadku wystąpienia okoliczności, 
za które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają wykonywanie umowy. 

§ 10. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych strony 
określają w sporządzonym protokole. 

§ 11. Umowa może być rozwiązana przez zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, nieterminowego oraz nienależytego 
wykonywania umowy w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania, 
stwierdzonego na podstawie wyników kontroli oraz oceny realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych. 
Rozwiązując umowę, zleceniodawca określi kwotę dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, 
wraz z ustawowymi odsetkami naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budżetu państwa, termin jej 
zwrotu oraz nazwę i numer konta, na które należy dokonać wpłaty. 

§ 12. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez zleceniodawcę sprawozdania, o którym 
mowa w § 7 ust. 1. 

§ 13. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 14. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.). 

§ 15. Ewentualne spory, powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, strony 
poddadzą rozstrzygnięciu właściwego, ze względu na siedzibę zleceniodawcy, sądu powszechnego. 

§ 16. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 

                   Zleceniobiorca                                                                                  Zleceniodawca 

……………………………………………….                                           …………………………………………….. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XI/86/07 

Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim 
z dnia 28 grudnia 2007r. 

Rozliczenie (częściowe/końcowe) 
dotacji otrzymanej ze środków publicznych 

za okres od………………… do………………………… 

Otrzymanych zgodnie z umową Nr…………………………………………………………………………………….. 

Zawartą w dniu…………………………………………………………………………………………………………….. 

Pomiędzy Gminą Ośno Lubuskie a…………………………………………………………………………………….. 

Data złożenia sprawozdania……………………………………………………………………………………………... 

Część I. Informacje ogólne 

1. W jakim stopniu planowane cele zostały zrealizowane 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Opis wykonania zadania (działań lub efektów zawartych we wniosku o przyznanie dotacji ze środków 
publicznych i w umowie) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Informacja o beneficjentach (adresatach) zadania (liczebność, charakterystyka ze względu na istotne 
dla realizacji zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Wymierne rezultaty realizacji zadania (odpowiednio do wniosku jednostki organizacyjnej 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Rola partnerów w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji publicznej) 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków 

A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonywaniu zadania 

Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym (w zł)…………………………………………………………………. 
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w tym: 

Koszty pokryte z uzyskanej dotacji (w zł)……………………………………………………………………………… 

Środki własne (w porównaniu z wnioskiem)…………………………………………………………………………. 

1. Kosztorys ze względu na rodzaj działalności (w zł) 

 

Całość zadania 
Poprzednie okresy spra-
wozdawcze narastająco 

Bieżący okres  
sprawozdawczy 

Lp. Rodzaj kosztów 
koszt  

całkowity 
w tym  

z dotacji 
koszt  

całkowity 
w tym  

z dotacji 
koszt  

całkowity 
w tym  

z dotacji 
        
        
        
        
        
        
Razem       
 
2. Kosztorys ze względu na źródło finansowania 
 

Całość zadania 
Poprzednie okresy spra-
wozdawcze narastająco 

Bieżący okres  
sprawozdawczy 

Źródło  
finansowania 

zł % zł % zł % 
Koszty pokryte z dotacji       
Środki własne       
Sponsorzy publiczni       
Sponsorzy prywatni       
Ogółem  100%  100%  100% 
 
Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
B. Zestawienie faktur 
 

Lp. 
Numer dowodu 

księgowego 
Numer pozycji 

księgowej 
Data 

Nazwa  
wydatku 

Kwota (w zł) 
W tym ze środków 

pochodzących  
z dotacji 

       
       
       
       
       
Łącznie   
 
C. Podsumowanie realizacji budżetu 

Kwota dotacji określona w umowie……………………………………………………………………………………. 

Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji………………………………………………………………………….
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Dotychczas poniesione łącznie wydatki pokrywane z dotacji……………………………………………………… 

Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań…………………………………………………………………………… 

Część III. Dodatkowe informacje 

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Oświadczam/my, że: 

1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny jednostki organizacyjnej; 

2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  
i faktycznym. 

 

 

 

(pieczęć jednostki organizacyjnej) 

 

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

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki organizacyjnej) 

 
=================================================================================== 
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UCHWAŁA NR XI/89/2007 
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM 

 
z dnia 28 grudnia 2007r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr IX/68/2007 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2007r.  

w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008r. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 
ust. 1, ust. 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.  
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje 

§ 1. W uchwale Nr IX/68/2007 Rady Miejskiej  
w Ośnie Lubuskim z dnia 29 listopada 2007r. w spra-
wie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nie-
ruchomości na 2008r. w § 1 pkt 4 słowa „usług 
medycznych” zastępuje się słowami „świadczeń zdro-
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wotnych”, jednocześnie z § 1 pkt 7 skreśla się sło-
wa „od osób fizycznych”. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubuskiego. 

Przewodnicząca Rady 
Teresa Cieślak 
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