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1220 

ZARZĄDZENIE Nr 111 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego  

z dnia 26 lipca 2004 r. 

 

w sprawie wyborów uzupełniaj ących do Rady Gminy w Kalinowie. 

 

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - 
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055) po 
zasięgnięciu opinii Komisarza Wyborczego w Olsztynie, 
zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających do Rady Gminy w Kalinowie w celu 
dokonania wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym 
nr 4. 
 

§ 2. Datę wyborów uzupełniających wyznacza się na 
niedzielę 19 września 2004 r. 
 

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania 
czynności przewidzianych w Ordynacji wyborczej do rad 
gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa 
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do 
zarządzenia. 
 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego, oraz podlega podaniu do publicznej 
wiadomości. 
 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 
Stanisław Szatkowski 

 

 
 
 

Załącznik do 
Zarządzenia Nr 111 Wojewody  
Warmińsko-Mazurskiego  
z dnia 26 lipca 2004 r. 

 
Kalendarz wyborczy 
Termin wykonania czynno ści wyborczej  Treść czynno ści 
do 31 lipca 2004 r. - podanie do publicznej wiadomości, przez rozplakatowanie, obwieszczenia o granicach i numerze okręgu 

wyborczego i liczbie radnych wybieranych w okręgu oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej 
do 5 sierpnia 2004 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Olsztynie terytorialnej komisji wyborczej 
do 20 sierpnia 2004 r. (do godz.24.00) - zgłaszanie terytorialnej komisji wyborczej list kandydatów na radnego w celu zarejestrowania 
do 29 sierpnia 2004 r* - powołanie przez wójta obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania 
oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

do 4 września 2004 r. - podanie do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie obwieszczenia właściwej terytorialnej komisji wyborczej o 
zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery Ust, dane o kandydatach umieszczone w 
zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list 

do 5 września 2004 r.* - sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy 
w dniu 17 września 2004 r. (godz.24.00) - zakończenie kampanii wyborczej 
do 18 września 2004 r. - przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisów wyborców 
19 września 2004 r. (godz. 6.00-20.00) - głosowanie 
 
*Uwaga: 
Zgodnie z art. 205 ust. 2. ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 
1547 tekst jednolity) jeŜeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w ustawie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego 
roboczego dnia po tym dniu. 
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1221 

UCHWAŁA Nr XV/137/04 

Rady Gminy w Łukcie 

z dnia 28 kwietnia 2004 r. 

 

w sprawie zmiany statutu Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Łukcie. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 6 i art. 18 ust. 2 pkt. 9 
lit. „h" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 
162, poz. 1568) oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 
228, poz. 2255 z późniejszymi zmianami) - Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Regulaminie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Łukcie stanowiącym załącznik do Uchwały 
Nr XXVII/169/97 Rady Gminy w Łukcie z dnia 15 lipca 

1997 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie w 
paragrafie nr 2 dodaje się punkt nr 5 o następującej treści: 
„5. Komórka realizująca zadania z zakresu świadczeń 
rodzinnych". 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Cezara Wojno-Stańczyc 

 
 
 
 

1222 

UCHWAŁA Nr XIX/23/04 

Rady Miejskiej w Gi Ŝycku 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz ących w skład mieszkaniowego zasobu 

miasta Gi Ŝycka. 

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 i 3 ustawy z dnia  
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z 2001 r. z późn. zm.) 
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
2001 r. z późn. zm.) Rada Miejska w GiŜycku uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta 
GiŜycka. Zasady, o których mowa wyŜej, zawarte są w 
załączniku do uchwały. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/58/01 Rady 
Miejskiej w GiŜycku z dnia 31 sierpnia 2001 r. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 
 

Przewodniczący 
Andrzej Kralkowski 

 

 
Załącznik 
do Uchwały Nr XIX/23/04 
Rady Miejskiej w GiŜycku 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 
 
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZ ĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA GI śYCKA 
 

§ 1. 1. Lokale mieszkalne tworzące mieszkaniowy 
zasób Miasta przeznaczone są (z zastrzeŜeniami 
wynikającymi z § 3, 4, 5, 6 i 15) do wynajmu dla osób, 
które: 
 

a) nie posiadają samodzielnego lokalu mieszkalnego i nie 
przysługuje im tytuł prawny do takiego lokalu, 

 
b) posiadają status majątkowy uniemoŜliwiający 

samodzielne zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, 
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c) w dotychczasowym miejscu zamieszkania posiadają 

trudne warunki mieszkaniowe, tj. mieszkają w 
lokalach, w których na członka gospodarstwa 
domowego przypada mniej niŜ 10 m2 powierzchni 
mieszkania lub lokal ten nie spełnia wymogów 
pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, 

 
  d) spełniają kryteria dochodowe opisane w § 2. 
 

§ 2. 1. Lokal mieszkalny z mieszkaniowego zasobu 
Miasta moŜe być oddany w najem osobom, których 
miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego 
nie przekracza 180% najniŜszej emerytury w 
gospodarstwie jednoosobowym oraz 120% najniŜszej 
emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 
 

2. Lokal socjalny z mieszkaniowego zasobu Miasta 
moŜe być oddany w najem osobom, których miesięczny 
dochód na członka gospodarstwa domowego nie 
przekracza 80% najniŜszej emerytury w gospodarstwie 
jednoosobowym i 60% najniŜszej emerytury w 
gospodarstwie wieloosobowym.  
 

3. Za członka gospodarstwa domowego 
wnioskodawcy uwaŜa się osoby, które mają razem z nim 
zamieszkać po zawarciu umowy najmu. 
 

4. Miesięczny dochód na członka gospodarstwa 
domowego ustala się jako średnią z ostatnich trzech 
pełnych miesięcy poprzedzających złoŜenie wniosku o 
najem. 
 

§ 3. Osobom, które zajmują lokale w budynkach 
przeznaczonych do rozbiórki, remontu lub modernizacji 
(gdy zakres robót budowlanych uniemoŜliwia 
zamieszkiwanie w lokalu), oddaje się w najem inny lokal 
mieszkalny. W takim wypadku ograniczenia wynikające z 
postanowień § 1 i 2 nie mają zastosowania. 
 

§ 4. Osobom, które zajmują lokale mogące pełnić 
funkcję lokali socjalnych oddaje się w najem inny lokal 
mieszkalny w sytuacji, gdy najemca spełnia warunki 
przewidziane do najmu lokalu mieszkalnego, a obecnie 
zajmowany lokal moŜe być lepiej wykorzystany niŜ 
dotychczas. W takim wypadku ograniczenia wynikające z 
postanowień § 1 i 2 nie mają zastosowania. 
 

§ 5. Lokal mieszkalny opuszczony przez najemcę, 
zamieszkały przez jego pełnoletnie dzieci, osoby 
przysposobione lub rodziców, oddaje się w najem, o ile 
nie przysługuje im tytuł prawny do innego lokalu 
mieszkalnego. W takim wypadku pozostałe kryteria 
wymienione w § 1 i 2 nie mają zastosowania. 
 

§ 6. Lokale o powierzchni ponad 80 m2 oddaje się w 
najem za czynsz wolny, tj. czynsz ustalony w drodze 
przetargu na objęcie takiego lokalu w najem. W stosunku 
do osób przystępujących do przetargu nie stosuje się 
ograniczeń wynikających z § 1 i 2.  
 

§ 7. Dyspozycję o przeznaczeniu lokalu do wynajęcia 
oraz tryb wynajęcia określa Burmistrz Miasta. 
 

§ 8. 1. Informacja o moŜliwości wynajęcia lokalu 
mieszkalnego lub socjalnego publikowana jest przez okres 
14 dni na tablicy ogłoszeń, umieszczonej przy Wydziale 
Mienia. 
Informacja ta winna zawierać następujące dane: 
 

  - datę publikacji, 
  - adres lokalu, 
  - powierzchnię i liczbę pokoi, 
- obowiązujący czynsz i przybliŜoną wielkość opłat 

niezaleŜnych od właściciela, 
  - przeznaczenie lokalu (mieszkalny lub socjalny), 
- termin przyjmowania wniosków o wynajęcie 

mieszkania. 
Termin składania wniosków, o których mowa wyŜej, 
wynosi 21 dni od daty opublikowania informacji o 
lokalu. 

 
2. Wniosek o wynajęcie lokalu powinien zawierać: 

- opis sytuacji uzasadniającej ubieganie się o 
mieszkanie z zasobu komunalnego, 

- dowody potwierdzające dochody na poziomie 
kwalifikującym do uzyskania lokalu mieszkalnego 
(socjalnego), 

  - udokumentowanie okresu zamieszkiwania w GiŜycku, 
- oświadczeniem o zgodzie na gromadzenie, 

przetwarzanie i publikowanie danych osobowych, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101, poz. 
926 z 2002 r.) w zakresie niezbędnym do 
przeprowadzenia procedury przydziału lokali, 

  - oświadczenie o stanie majątkowym, 
- oświadczenie o nieposiadaniu prawa do innego lokalu 

mieszkalnego, 
- inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy 

rozpatrywaniu wniosku. 
 
Burmistrz Miasta moŜe Ŝądać potwierdzenia złoŜonych 
oświadczeń w drodze zaświadczenia odpowiednich 
instytucji. 
 

§ 9. 1. Wskazanie osób, z którymi umowy najmu mogą 
zostać zawarte w pierwszej kolejności dokonuje 
Społeczna Komisja Mieszkaniowa. Wskazania Komisji 
muszą uwzględniać spełnienie kryteriów wymaganych od 
osób ubiegających się o oddanie im lokalu w najem. 
 

2. Pierwszeństwo oddania lokalu w najem mają 
osoby zameldowane i faktycznie zamieszkujące w 
GiŜycku przez okres ostatnich 5 lat poprzedzających 
złoŜenie wniosku o wynajem. 
 

3. Przed skierowaniem wniosku o najem lokalu do 
zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową 
podlega on weryfikacji według punktacji określonej w 
załączniku do niniejszych zasad. Społeczna Komisja 
Mieszkaniowa sprawdza prawidłowość zastosowanej 
punktacji i dokonuje wskazania osoby, która uzyskała 
największą ilość punktów. W przypadku, gdy wnioski 
uzyskały jednakową ilość punktów, o pozytywnej opinii 
decyduje głosowanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 
 

4. Rozstrzygnięcia Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej, dotyczące wskazania osoby do zawarcia 
umowy najmu w pierwszej kolejności, podlegają 
opublikowaniu na tablicy ogłoszeń umieszczonej w 
Wydziale Mienia. Okres publikacji wynosi 2 tygodnie od 
daty rozstrzygnięcia. W ciągu tego okresu zainteresowani 
mogą składać do Burmistrza Miasta odwołania od 
rozstrzygnięć Społecznej Komisji Mieszkaniowej.  
 

5. Burmistrz Miasta, po rozpatrzeniu ewentualnych 
odwołań, podejmuje ostateczną decyzję o wyborze osób, 
z którymi nawiązana będzie w pierwszej kolejności umowa 
najmu. PowyŜsza decyzja podlega publikacji na tablicy 
ogłoszeń umieszczonej przy Wydziale Mienia. 
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6. Do oddania w najem lokalu socjalnego osobie, 

wobec której została orzeczona eksmisja, opinia 
Społecznej Komisji Mieszkaniowej nie jest niezbędna.  
Przyznając lokal socjalny Burmistrz Miasta bierze pod 
uwagę:  
 
- kolejność (datę) uzyskania wyroku (w przypadku 

prawomocnego wyroku sądu przyznającego prawo do 
lokalu socjalnego),  

 
- uzyskane efekty w dziedzinie gospodarowania 

zasobem mieszkaniowym,  
 
- optymalne wykorzystanie powierzchni mieszkalnej 

stosownie do obowiązujących norm.  
Przy zawieraniu umowy w tym trybie nie wymaga się 
spełnienia kryteriów dochodowych opisanych w § 2. 

§ 10. 1. Burmistrz Miasta na wniosek najemcy moŜe 
dokonać zamiany z urzędu lokalu na inny lokal w 
przypadkach, gdy:  
 
a) najemca wystąpił z wnioskiem o zamianę na lokal o 

niŜszym standardzie,  
 
b) najemca jest osobą niepełnosprawną całkowicie 

niezdolną do samodzielnego poruszania się bez 
wózka inwalidzkiego, zajmującą lokal niedostosowany 
do jej potrzeb lub członek gospodarstwa domowego 
najemcy jest osobą niepełnosprawną całkowicie 
niezdolną do samodzielnego poruszania się bez 
wózka inwalidzkiego,  

 
c) najemca zajmuje lokal, który w wyniku zawarcia 

małŜeństwa, urodzenia lub przysposobienia dziecka 
nie zapewnia minimalnej normy powierzchni pokoi (5 
m2),  

 
d) najemca uznany przez sąd rodziną zastępczą zajmuje 

lokal, który  nie zapewnia minimalnej powierzchni 
pokoi (5 m2 ).  

 
2. Burmistrz Miasta na wniosek najemcy moŜe 

dokonać zamiany z urzędu lokalu socjalnego na inny lokal 
socjalny, w przypadkach gdy: 
 
a) wśród członków gospodarstwa domowego nastąpi 

trwałe kalectwo w istotny sposób utrudniające 
korzystanie z lokalu,  

 
b) w wyniku zawarcia małŜeństwa, urodzenia lub 

przysposobienia dziecka lokal zajmowany przestanie 
zapewniać minimalną normę powierzchni pokoi (5 m2).  

 
3. Burmistrz Miasta moŜe wyrazić zgodę na zamianę 

lokali, będących przedmiotem najmu, a wchodzących w 
skład mieszkaniowego zasobu Miasta GiŜycka, na lokale 
do których przysługują następujące tytuły prawne: 
 
  a) umowa najmu, 
 
b) lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu 

mieszkalnego, 
 
c) własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu 

mieszkalnego, 
 
d) prawo własności lokalu mieszkalnego lub budynku 

przeznaczonego na stały pobyt ludzi. 
 

4. Zainteresowani przeprowadzeniem się do lokali w 
budynkach komunalnych muszą uzyskiwać dochody na 
poziomie gwarantującym bieŜące regulowanie opłat 
mieszkaniowych. 
Odstąpienie od tej zasady moŜe mieć miejsce przy 
zamianie mieszkań pomiędzy najemcami lokali 
komunalnych, tylko w sytuacji gdy najemca przechodzi na 
mieszkanie o niŜszych kosztach utrzymania. 
 

5. Osobom zajmującym lokal bez tytułu prawnego, w 
celu umoŜliwienia jego opróŜnienia, Burmistrz Miasta 
moŜe wskazać lokal aktualnie zasiedlony przez osoby 
wyraŜające wolę zamiany zajmowanego mieszkania na 
inne. 
 

6. Nie moŜe dokonać zamiany mieszkania 
komunalnego osoba, która  posiada podpisaną umowę o 
przydział spółdzielczego prawa do lokalu lub o kupno 
innego lokalu, a takŜe jest właścicielem domu 
jednorodzinnego lub uzyskała pozwolenie na budowę. 
 

7. Zamiana lokali moŜliwa jest tylko wówczas, jeśli 
wszystkie osoby zameldowane   w lokalu przeprowadzą 
się do lokalu zamienianego. 
 

8. Osoby dokonujące wzajemnej zamiany oraz 
zamiany dokonywanej z urzędu ponoszą wszystkie koszty 
związane z remontem zamienianych lokali i nie mogą 
rościć od wynajmującego pretensji do pokrywania 
niniejszych kosztów. 
 

9. Burmistrz Miasta ma prawo wskazać na wniosek 
najemcy wolne mieszkanie do zasiedlenia, jeŜeli wskutek 
przekwaterowania tegoŜ najemcy osiągnięty zostanie 
korzystny efekt z punktu widzenia racjonalnego 
gospodarowania majątkiem mieszkaniowym miasta. 
 

10. Warunkiem dokonania zamiany jest uregulowanie 
przez strony wszelkich zobowiązań finansowych wobec 
Miasta GiŜycko.  
 

§ 11. 1. Najem lokalu w budynkach komunalnych 
następuje na podstawie umowy pomiędzy wynajmującym 
a najemcą. 
 

2. Umowa najmu określa w szczególności: 
  - określenie rodzaju lokalu, 
  - wysokość czynszu, 
- zobowiązania stron wynikające z najmu i 

wynajmowania, 
  - wysokość ewentualnie pobieranej kaucji, 
  -  zasady rozliczania zuŜycia wody, 
- osoby, które wspólnie z najemcą zamieszkują w 

lokalu, 
  - okres trwania umowy. 
 

3. Przejęcie lokalu następuje na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego, opisującego stan techniczny oraz 
wyposaŜenie lokalu. Protokół stanowi podstawę rozliczeń 
pomiędzy stronami po ustaniu stosunku najmu. 
 

4. Najem lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem umowy 
najmu lokalu socjalnego i zamiennego oraz umowy 
zawieranej w związku z zamianą lokalu, moŜe być 
uzaleŜniony od wpłacenia przez najemcę kaucji 
zabezpieczającej pokrycie naleŜności z tytułu najmu 
lokalu przysługujących wynajmującemu w dniu 
opróŜnienia lokalu. Ustala się wysokość kaucji w 
wymiarze 12 – krotności miesięcznego czynszu za dany 
lokal, obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. 
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W przypadku nabycia lokalu przez najemcę, kaucja 
wpłacona po 10 lipca 2001 r., w kwocie obliczonej w 
sposób obowiązujący przy opróŜnieniu lokalu, pomniejsza 
cenę wykupywanego lokalu. 
 

5. Umowę najmu lokalu socjalnego moŜna, po 
upływie oznaczonego w niej czasu, przedłuŜyć na 
następny okres, jeŜeli najemca nadal znajduje się w 
sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. W razie 
wzrostu dochodów gospodarstwa domowego ponad 
wysokość ustaloną w § 2 ust. 2 osoby zajmujące lokal 
obowiązane są do opróŜnienia lokalu. W uzasadnionych 
przypadkach Burmistrz Miasta, na wniosek 
zainteresowanych, moŜe zawrzeć umowę na lokal 
mieszkalny. 
 

6. Podnajęcie lub uŜyczenie całego lub części lokalu 
jest moŜliwe po uzyskaniu zgody wynajmującego. 
Do wniosku o podnajęcie (uŜyczenie) lokalu naleŜy 
dołączyć warunkową umowę podnajmu (uŜyczenia) 
zawartą pomiędzy najemcą, a osobą ubiegającą się o 
podnajem lokalu. Umowa ta stanowi podstawę do 
dokonania przez zarządcę budynku zmian w opłatach za 
korzystanie z lokalu. 
 

7. Podnajęcie (uŜyczenie) lokalu ze wspólną 
uŜywalnością niektórych pomieszczeń  jest moŜliwe po 
uzyskaniu zgody wszystkich  współnajemców. 
 

§ 12. 1. Wynajmujący jest zobowiązany do: 
- zapewnienia sprawnego działania istniejących 

urządzeń technicznych w lokalu, 
- utrzymania w naleŜytym stanie porządku i czystości 

pomieszczeń słuŜących do wspólnego uŜytku 
mieszkańców oraz jego otoczenia, 

- dokonywania napraw budynku, pomieszczeń i 
urządzeń technicznych słuŜących do wspólnego 
uŜytkowania, 

- naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji 
wodociągowej, gazowej i ciepłej wody – bez urządzeń 
odbiorczych, a takŜe wymiana wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z 
grzejnikami, instalacji elektrycznej oraz anteny 
zbiorczej – naprawa i wymiana nie dotyczy osprzętu 
zainstalowanego w wymienionych instalacjach, 

- przebudowy lub wymiany węglowych pieców 
grzewczych i stolarki okiennej, drzwiowej oraz podłóg, 
posadzek i tynków. 

 
2. Najemca jest obowiązany utrzymywać lokal i 

pomieszczenia do niego przynaleŜne we właściwym 
stanie technicznym i sanitarnym oraz przestrzegać 
regulaminu  domowego.  
 

3. Najemcę obciąŜa naprawa i konserwacja: 
 
- podłóg, posadzek, ścian, sufitów, tynków, okien i 

drzwi, wbudowanych mebli, łącznie z ich wymianą, 
 
  - trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody 

przepływowej (gazowych, elektrycznych i węglowych), 
podgrzewaczy wody, wanien, brodzików, mis 
klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z 
syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych 
urządzeń sanitarnych, w które lokal jest wyposaŜony, 
łącznie z ich wymianą, 

 
- osprzętu i zabezpieczeń instalacji elektrycznej z 

wyłączeniem przewodów oraz osprzętu anteny 
zbiorczej, 

 
- pieców węglowych i akumulacyjnych bądź wymiana 

zuŜytych elementów, 
 
- etaŜowego centralnego ogrzewania, a w wypadku gdy 

nie zostało ono zainstalowane na koszt 
wynajmującego, takŜe jego wymiana, 

 
- przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, aŜ do 

pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich 
niedroŜności, 

 
- innych elementów wyposaŜenia lokalu i pomieszczeń 

przynaleŜnych poprzez:  malowanie lub tapetowanie 
oraz naprawę uszkodzeń tynków ścian i sufitów, 
malowanie drzwi i okien, wbudowanych mebli i 
urządzeń kuchennych, sanitarnych i gazowych, w celu 
zabezpieczenia ich przed korozją. 
Poza naprawami, o których mowa wyŜej najemca jest 
obowiązany do naprawiania szkód powstałych z jego 
winy. Odpowiedzialność najemcy i pełnoletnich osób 
stale z nim zamieszkujących za powstałą szkodę jest 
solidarna.  

 
4. Do obowiązków najemcy naleŜy: 

- raz na 5 lat przeprowadzać malowanie lub 
tapetowanie ścian oraz malowanie stolarki okiennej i 
drzwiowej, 

- co 2 lata przeprowadzać przegląd przepływowych 
podgrzewaczy wody (elektrycznych, gazowych, 
węglowych) oraz udokumentowanie wykonania 
niniejszych czynności zarządcy budynku, 

- dbanie o szczelność armatury zainstalowanej w 
instalacjach wodnych, 

- niezaśmiecanie klatek schodowych oraz piwnic i 
otoczenia budynku, 

- niegromadzenie w pomieszczeniach piwnicznych oraz 
na strychach zbędnych przedmiotów, 

- niezastawianie przejść w budynku meblami oraz 
zuŜytym sprzętem gospodarstwa domowego. 

 
§ 13. Burmistrz Miasta moŜe oddać w najem lokal 

wymagający gruntownego remontu, co do którego 
przyszły najemca wyrazi zgodę na przeprowadzenie 
wszystkich prac remontowych na własny koszt bez 
moŜliwości Ŝądania zwrotu poniesionych nakładów. W 
takim wypadku nie mają zastosowania przepisy § 12  
ust. 1. 
 

§ 14. 1. Burmistrz Miasta zawiera umowę najmu 
pracowni artystycznej z osobą prowadzącą aktywną 
działalność w dziedzinie kultury i sztuki, która wykaŜe się: 
 
  a) dyplomem wyŜszej uczelni artystycznej lub 
 
b) przynaleŜnością do związku albo stowarzyszenia 

twórczego.  
 

2. Burmistrz Miasta rozpatrując wniosek twórcy o 
najem pracowni artystycznej uwzględnia: 
 
  a) brak tytułu do lokalu będącego pracownią artystyczną, 
 
b) udokumentowaną aktualną działalność twórczą i 

wystawienniczą, 
 
  c) otrzymane nagrody i wyróŜnienia, 
 
  d) recenzje i omówienia twórczości. 
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3. Wnioski o najem pracowni artystycznej winny 
zawierać w szczególności: 
 
  a) uzasadnienie, 
 
  b) poświadczenie aktualnych warunków mieszkaniowych, 
 
  c) Ŝyciorys artystyczny. 
 

4. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna i 
stanowi podstawę zawarcia umowy najmu. 
 

§ 15. 1. W celu zabezpieczenia lokali osobom, które 
utraciły mieszkania wskutek poŜaru, katastrofy budowlanej 
lub innych zdarzeń losowych tworzy się rezerwę 
mieszkaniową poprzez pozostawienie  lokali 
niezasiedlonych. 
 

2. Rezerwa mieszkaniowa moŜe być wykorzystana 
równieŜ na następujące potrzeby: 
- zameldowanym na stałe w GiŜycku wychowankom 

opuszczającym Domy Dziecka, 
  - kadrze fachowej sprowadzanej z zewnątrz miasta, 
- na przekwaterowanie najemców zamieszkujących w 

budynkach przeznaczonych do rozbiórki oraz 
wykwaterowania z innych waŜnych przyczyn 
podyktowanych potrzebami miasta. 

 
3. Wielkość rezerwy mieszkaniowej określa na kaŜdy 

rok Rada Miejska na podstawie uzasadnionego wniosku 
Burmistrza Miasta. O wyborze najemcy i kolejności 
wynajmu mieszkań z rezerwy mieszkaniowej decyduje 
Burmistrz Miasta.  
 

§ 16. 1. Społeczną Komisję Mieszkaniową powołuje 
zarządzeniem Burmistrz Miasta. Okres funkcjonowania 
Komisji jest równy kadencji Rady Miejskiej. 
 

2. Skład Komisji ustalony jest na zasadzie 
delegowania po jednym przedstawicielu z 
ponadzakładowych struktur związków zawodowych 
działających na terenie miasta oraz po jednym 
przedstawicielu wytypowanym przez  Komisje stałe  Rady 
Miejskiej spośród swoich członków. 
 

3. Zebrania Komisji organizowane są z 
częstotliwością wynikającą z potrzeb rozpatrywania 
wniosków osób ubiegających się o mieszkania. Obsługę 
organizacyjną Komisji zapewnia Wydział Mienia Urzędu 
Miejskiego. 
 

§ 17. 1. Osoba, która utraciła tytuł prawny do 
zajmowanego lokalu komunalnego wskutek 
wypowiedzenia umowy najmu z tytułu zaległości w 
opłatach mieszkaniowych, a uregulowała zadłuŜenie 
przed zapadnięciem wyroku o eksmisję, moŜe ubiegać się 
o ponowne zawarcie umowy. 
W takim przypadku Burmistrz Miasta moŜe podjąć decyzję 
o podpisaniu umowy najmu na lokal dotychczas 
zajmowany przez  tę osobę lub inny, odpowiedni pod 
względem warunków mieszkaniowych i kosztów 
utrzymania. 
 

2. Substancja lokali komunalnych w budynkach 
wyłączonych ze sprzedaŜy stanowi niezbywalną rezerwę 
zasobów Miasta. 
 

 
Załącznik  
do zasad wynajmowania lokali  
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta GiŜycka 

 
Zasady punktacji 

Kryterium Opis Punktacja Uwagi 
Powierzchnia mieszkalna 
aktualnie zajmowanego 
lokalu przypadająca na 
jedną osobę 

1) poniŜej 3m2 
2) 3,01-4,00m2 
3) 4,01-5,00m2 
4) 5,01-7,00m2 
5) 7,01-10,00m2 

10 pkt 
8 pkt 
5 pkt 
2 pkt 
1 pkt 

W przypadku osobnego zamieszkiwania małŜonków uzyskaną 
punktację za metraŜ liczy się z kaŜdego miejsca zamieszkania dzieląc 
ją na pół 

Bezdomność Osoby: 
1) samotne 
2) z dziećmi 

 
5 pkt 
10 pkt 

Przebywanie w schroniskach lub innych miejscach nie będących 
lokalami mieszkalnymi  

Wychowankowie domów 
dziecka i innych placówek 
opiekuńczo-
wychowawczych 

Osoby od 20 do 30 roku Ŝycia 
Osoby do 20 roku Ŝycia 

10 pkt 
15 pkt 

 

Warunki zdrowotne 
wnioskodawcy i członków 
jego rodziny 

zamieszkiwanie w otoczeniu 
zagraŜającemu zdrowiu lub Ŝyciu 
wnioskodawcy i jego rodziny z powodu 
choroby 

 
 
 
5 pkt 

Potwierdzenie ewentualnej choroby winno nastąpić przez lekarza 
specjalistę bądź orzeczeniem odpowiednich Komisji. 
Przy osobach przewlekle chorych wymagane jest określenie momentu 
zachorowania oraz dowody stwierdzające ciągłość występowania 
choroby 
Nie sumuje się punktów za poszczególne schorzenia oraz schorzenia 
poszczególnych członków rodziny nimi dotkniętych. 

Stan rodzinny, stosunki 
rodzinne 

1) za kaŜde dziecko w rodzinie w wieku do 
18 lat 
2) osoby samotnie wychowujące dziecko, 
za kaŜde z nich 
3) zamieszkiwanie z rozwiedzionym 
małŜonkiem 

 
1 pkt 
 
2 pkt 
 
1 pkt 

Separację, orzeczoną wyrokiem sądu, traktuje się tak samo jak rozwód. 
Punktacja z rubryki "opis" nie jest sumowana 

Warunki mieszkaniowe w 
dotychczasowym miejscu 
zamieszkania 

1) lokal o złym stanie technicznym 
2) zamieszkiwanie w lokalu wspólnym 
3) zamieszkiwanie w lokalu na zasadach 
podnajmu 

 
5 pkt 
 
3 pkt 
 
5 pkt 

Lokalem w złym stanie technicznym jest lokal połoŜony w budynku 
przeznaczonym do kapitalnego remontu , lokal w którym występuje 
wilgoć i grzyb oraz w którym stosowana jest obniŜka czynszu ze 
względu na zły stan techniczny urządzeń. 
W pkt 3 chodzi o podnajem usankcjonowany zawartą na piśmie umową 
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1223 

UCHWAŁA Nr XIX/26/04 

Rady Miejskiej w Gi Ŝycku 

z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 

w sprawie sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzeda Ŝy lub oddania 

w uŜytkowanie wieczyste gruntu. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 
142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 
34 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 
gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, 
poz. 543 z późn. zm.) Rada Miejska w GiŜycku uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaŜy samodzielne 
lokale mieszkalne w budynkach komunalnych, 
wymienionych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
2. Wraz z lokalami, o których mowa w ust. 1, 

sprzedaje się lub oddaje w uŜytkowanie wieczyste 
ułamkowe części gruntu przynaleŜne do sprzedawanych 
lokali. 
 

§ 2. Przyznaje się pierwszeństwo w nabyciu lokali ich 
najemcom. 
 

§ 3. Ustala się następujące zasady sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych oraz sprzedaŜy lub oddania w uŜytkowanie 
wieczyste ułamkowych części gruntu do nich 
przynaleŜnych na rzecz najemców: 
 

1. Wartość lokalu mieszkalnego przeznaczonego do 
zbycia ustala się na podstawie wyceny dokonanej przez 
rzeczoznawcę majątkowego z zastrzeŜeniem pkt 2. 
Wycena podlega akceptacji przez Burmistrza. 
 

2. Od wartości lokalu mieszkalnego odlicza się 
wartość nakładów poniesionych przez najemcę na 
ulepszenie lokalu w części w jakiej wpłynęły one na 
podniesienie wartości wyceny dokonanej przez 
rzeczoznawcę. Odliczeniu podlega tylko wartość 
nakładów uzgodniona z właścicielem. 
 

3. Koszty wyceny ponoszą najemcy zainteresowani 
nabyciem lokalu poprzez wniesienie wraz z wnioskiem 
odpowiedniej kwoty. Zawarcie umowy przenoszącej 
własność powinno nastąpić nie później niŜ w ciągu 6 
miesięcy od dnia sporządzenia wyceny lokalu. 
 

4. Cenę nabycia lokalu ustala się w oparciu o wartość 
ustaloną na podstawie pkt 1, 2 z uwzględnieniem: 
 
  a) bonifikat, o których mowa w pkt. 6, 
 
b) doliczenia do ceny sumy nakładów poniesionych przez 

Miasto na remonty, modernizacje lub wyposaŜenie 
lokalu – w ciągu 3 lat od dnia złoŜenia wniosku o 
zbycie lokalu, 

 
c) zaliczenia na poczet ceny kwoty nominalnej wniesionej 

przez najemcę kaucji mieszkaniowej na podstawie 
dokumentów przedstawionych przez najemcę. 

 

5. Wszelkie koszty  związane z nabyciem lokalu 
ponoszą nabywcy. 
 

6. Udziela się najemcom bonifikat przy zakupie lokali 
wynoszących: 
 
a) 85% wartości ustalonej w sposób określony w pkt 1 w 

przypadku jednorazowej zapłaty ustalonej ceny 
nabycia przed zawarciem umowy notarialnej, 

 
b) 70% wartości ustalonej w sposób określony w pkt 1 w 

przypadku ratalnej spłaty ustalonej ceny nabycia. 
 

7. W przypadku nabycia lokalu mieszkalnego na raty 
roszczenia Gminy z tytułu spłaty podlegają 
zabezpieczeniu hipotecznemu. 
 

8. W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego nabytego 
na raty niespłacona naleŜność staje się natychmiast 
wymagalna. 
 

9. Umowa zbycia lokalu na raty uwzględniać winna: 
 
  a) maksymalnie 10- letni okres spłaty ustalonej ceny, 
 
b) pierwszą ratę płatną przed sporządzeniem umowy 

notarialnej w wysokości nie mniejszej niŜ 10% ceny, 
 
c) płatność rat rocznych najpóźniej do dnia 31 marca 

kaŜdego kolejnego roku spłaty ceny, 
 
d) oprocentowanie pozostałej do spłaty części ceny w 

stałej wysokości 5% rocznie, 
 
e) zabezpieczenie pozostałej do spłaty części ceny w 

formie hipoteki na zbywanym lokalu. 
 

§ 4. Tracą moc następujące uchwały Rady Miejskiej w 
GiŜycku: 
 
1) Nr XLVI/2/98 z dnia 20 lutego 1998 roku w sprawie 

sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach 
komunalnych oraz sprzedaŜy lub oddania w 
uŜytkowanie wieczyste gruntu; 

2) Nr XLVIII/31/98 z dnia 24 kwietnia 1998 roku w 
sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/2/98 Rady 
Miejskiej w GiŜycku z dnia 20 lutego 1998 roku o 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach 
komunalnych oraz sprzedaŜy lub oddania w 
uŜytkowanie wieczyste gruntu; 

3) Nr V/3/99 z dnia 21 stycznia 1999 roku w sprawie 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach 
komunalnych; 

4) Nr XXI/14/2000 z dnia 25 lutego 2000 roku w 
sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/2/98 Rady 
Miejskiej w GiŜycku z dnia 20 lutego 1998 roku o 
sprzedaŜy lokali mieszkalnych w budynkach 
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komunalnych oraz sprzedaŜy lub oddania w 
uŜytkowanie wieczyste gruntu; 

5) Nr XXXV/38/01 z dnia 25 maja 2001 roku w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLVI/2/98 Rady Miejskiej w 
GiŜycku z dnia 20 lutego 1998 roku o sprzedaŜy 
lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz 
sprzedaŜy lub oddania w uŜytkowanie wieczyste 
gruntu. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący 
Andrzej Kralkowski 

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIX/26/04 
Rady Miejskiej w GiŜycku 
z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

 
WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, W KTÓRYCH PRZEZNACZA SI Ę DO SPRZEDAśY SAMODZIELNE LOKALE 
MIESZKALNE 
 
1.  Aleja 1 Maja      1, 2, 2A, 4, 4A 
2.  Armii Krajowej      4A, 7, 8, 8A 
3.  Białostocka      6, 7, 11, 22 
4.  Bohaterów Westerplatte   3, 11, 13 
5.  Daszyńskiego      5, 10, 10A, 10B, 12, 12A, 27 
6.  Dąbrowskiego      3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17 
7.  Gdańska       12, 16, 23 
8.  Kombatantów      7 
9.  Kętrzyńskiego      1, 1A, 2, 9, 11 
10.Konarskiego      1, 7, 9, 16, 18, 20, 24, 28, 31 
11.Kolejowa       4, 8, 26, 30 
12.Kościuszki       5, 7, 11 
13.Królowej Jadwigi     21 
14.Koszarowa      1, 4 
15.Łuczańska       7 
16.Mazurska       2, 3, 5, 7 
17.Mickiewicza      6, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 31, 31A, 37A, 41 
18.NadbrzeŜna      5 
19.Nowowiejska      10, 12, 14, 16, 23, 31, 33 
20.Olsztyńska       13, 19 
21.Owsiana       6 
22.Osiedle XXX – lecia    5 
23.Pionierska       1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 18 
24.Plac Grunwaldzki     1, 7 
25.Plac Dworcowy     3 
26.Plac Targowy      3 
27.Sikorskiego      1, 3, 4, 5, 6 
28.Smętka       1, 6, 11 
29.Suwalska       9, 9B, 14, 14A 
30.Staszica       4 
31.Traugutta       3, 10, 14, 16 
32.3 Maja        3, 4, 9, 15, 28 
33.Warszawska      1, 3, 5, 7, 11, 12, 15, 15A, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 29 
34.Wodna        2 
35.Wyzwolenia      6, 7, 10, 14 
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1224 

UCHWAŁA Nr XX/42/04 

Rady Miejskiej w Gi Ŝycku 

z dnia 25 maja 2004 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i warunków  wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów na  

terenie administracyjnym miasta Gi Ŝycka. 

 

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. Nr 111, poz. 724 z 
późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w GiŜycku 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr X/53/99 Rady Miejskiej w GiŜycku z 
dnia 28 maja 1999 r w sprawie zasad i warunków 
wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki psów na 
terenie administracyjnym miasta GiŜycka wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
1) § 1 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „3. 

Odławianie bezdomnych i pozbawionych opieki 
psów będzie wykonywane przez podmiot 
prowadzący Schronisko w Bystrym k/GiŜycka, na 
podstawie umowy z Burmistrzem Miasta GiŜycka"; 

2) § 2 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:  
„1. Właściciele psów maj ą prawo do odbioru swoich 
zwierząt, które znalazły się w schronisku, po 
uwiarygodnieniu prawa własności, zawsze na 
podstawie pisemnego oświadczenia. Właściciel ma 
prawo odebrać zwierzę ze schroniska wyłącznie po 
uiszczeniu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 

w GiŜycku opłaty w wysokości ustalanej przez 
Burmistrza Miasta GiŜycka w drodze zarządzenia."; 

3) § 2 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie: „3. 
Szczegółowe kwestie dotyczące odławiania 
bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu 
administracyjnego miasta GiŜycka oraz dalszego z 
nimi postępowania reguluje umowa zawarta 
pomiędzy Burmistrzem Miasta GiŜycka i 
prowadzącym schronisko w Bystrym k/GiŜycka oraz 
„Regulamin" schroniska dla bezdomnych i 
pozbawionych opieki psów w Bystrym k/GiŜycka". 

 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez 

zmian. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta GiŜycka. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący 
Andrzej Kralkowski 

 
 
 
 

1225 

UCHWAŁA Nr XV/88/04 

Rady Gminy Godkowo  

z dnia 27 maja 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej. 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591, Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568) oraz art. 21 ust 1 pkt. 1 i ust. 2 pkt. 4 ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733, Dz. U. z 2002 roku Nr 
113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383, Dz. U. z 2003 roku Nr 
113, poz. 1069) Rada Gminy Godkowo, uchwala co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się zasady polityki czynszowej, które 
stanowić będą element wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Godkowo. 

 
§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje czynszów: 

 
  1) za lokale mieszkalne, 
 
  2) za lokale zamienne, 
 
  3) za lokale socjalne. 
 

§ 3. Czynsz obejmuje koszty administrowania, koszty 
konserwacji, utrzymania technicznego budynku .koszty 
utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeń 
wspólnego uŜytkowania , w tym opłaty za utrzymanie 
czystości (w budynkach, w których wysokość czynszu 
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zbliŜona jest do kwoty czynszu bazowego) i energię 
elektryczną. 
 

§ 4. 1. Ustala się czynniki obniŜające stawki czynszu 
według załącznika Nr 1 do uchwały.  

 
2. Czynniki obniŜające stawki czynszu nie dotyczą 

czynszu za lokale socjalne. 
 

§ 5. Czynsz za lokale mieszkalne i zamienne opłacają 
najemcy lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy 
zasób gminy. 
 

§ 6. Stawki czynszu miesięcznego za 1 m2 
powierzchni uŜytkowej ustala Wójt Gminy Godkowo. 
 

§ 7. Stawka czynszu za lokal socjalny nie moŜe 
przekraczać połowy najniŜszej stawki czynszu 
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. 
 

§ 8. 1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący 
moŜe podwyŜszyć stawkę czynszu, jeśli dokonał w lokalu 
ulepszeń mających wpływ na wysokość czynszu. 
 
 
 
_______________ 
* Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził 
niewa Ŝność – rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-
155/04 z dnia 5 lipca 2004 r. 
 

2. W przypadku uszczuplenia wyposaŜenia 
technicznego z przyczyn leŜących po stronie 
wynajmującego, czynsz najmu zmniejsza się zgodnie z 
załącznikiem. 
 

3. W przypadku podnajęcia całego lub części lokalu, 
dokonanego za pisemną zgodą wynajmującego wysokość 
czynszu podwyŜsza się odpowiednio o 50%.* 
 

§ 9. Czynsz najmu płatny jest z góry do 10 dnia 
kaŜdego miesiąca do kasy wynajmującego lub na 
wskazany przez niego rachunek. 
 

§ 10. Wynajmujący lokal moŜe podwyŜszyć czynsz 
wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu 
najpóźniej na miesiąc naprzód na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 
 

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Godkowo. 
 

§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący  
Rady Gminy 
Danuta Laskowska 

 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XV/88/04 
Rady Gminy Godkowo 
z dnia 27 maja 2004 r. 

 
Czynniki obni Ŝające stawk ę czynszu za 1 m 2 powierzchni u Ŝytkowej lokali mieszkalnych. 
Wyszczególnienie          % obniŜki stawki czynszu 
1. brak C.O            15 
2. brak ciepłej wody          10 
3. brak łazienki           5 
4. brak wc             5 
5. brak bieŜącej wody         5 
6. zły stan techniczny: ciemna kuchnia, suteryna, poddasze, ścięte ściany, za kaŜdy z czynników  - 5 %. 
 
Ogólny wskaźnik obniŜający stawkę bazową nie moŜe przekroczyć 50 %. 
 
 
 

1226 

UCHWAŁA Nr XX/159/04 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 28 maja 2004 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 30 grudnia 2002 r. 

w sprawie Statutu Miasta Szczytno. 

 

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 
1997 r. - Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U, Nr 
78, poz. 483) i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 20, Dz. U. Nr 
62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984 .Dz. U. Nr 153, poz. 
1271, Dz. U. Nr 214, poz. 180, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 

717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1. W Uchwale Nr IV/25/02 Rady Miejskiej w 

Szczytnie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu 
Miasta Szczytno wprowadza się następujące zmiany: 
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1) § 54 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: 
 „Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce 
Przewodniczącego Rady lub przedstawia ustnie na 
sesji Rady. Przewodniczący niezwłocznie przekazuje 
interpelację adresatowi"; 

   
2) § 54 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Odpowiedź na interpelację jest udzielana w formie 
pisemnej, w terminie 14 dni - na ręce 
Przewodniczącego Rady i radnego składającego 
interpelację lub ustnie za zgodą radnego w trakcie 
sesji". 

 
  3) § 55 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Zapytania formułowane są pisemnie na ręce 
Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji 
Rady. Radny otrzymuje na zapytanie odpowiedź w 
formie ustnej, a za jego zgodą odpowiedź moŜe być 
udzielona w formie pisemnej". 

 
4) załącznik Nr 4 do Statut Miasta Szczytno otrzymuje 

brzmienie: 
    „Wykaz Jednostek organizacyjnych miasta 

1. Miejski Dom Kultury w Szczytnie ul. Polska 12, 
2. Miejska Biblioteka Publiczna w Szczytnie ul. 

Polska 8, 
3. Zakład Usług Komunalnych w Szczytnie z 

siedzibą w Nowym Gizowie, 
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie ul. 

Polska 38, 
5. Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie 

Miejskim w Szczytnie ul. Sienkiewicza 1, 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Szczytnie ul. Boh. Westerplatte 12, 

7. Miejskie Przedszkole Nr l „Bajka" w Szczytnie 
ul. Pasymska 21, 

8. Miejskie Przedszkole Nr 2 „Fantazja" w 
Szczytnie ul. Polska 42, 

9. Miejskie Przedszkole z Oddziałami 
Integracyjnymi i Oddziałem śłobkowym Nr 3 
„Promyczek" w Szczytnie ul. Konopnickiej 70, 

10. Miejskie Przedszkole Nr 9 „Kubuś Puchatek" w 
Szczytnie ul. Polna 16, 

11. Szkoła Podstawowa z Oddziałami   
Integracyjnymi Nr 2 im. Wojciecha 
Kętrzyńskiego w Szczytnie ul. Kętrzyńskiego 6, 

12. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii 
Skłodowskiej Curie w Szczytnie ul. M.C. 
Skłodowskiej 2, 

13. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. „Orła Białego" w 
Szczytnie ul. Boh. Września 1939 r. 2, 

14. Gimnazjum Nr l w Szczytnie ul. Kasprowicza 1, 
15. Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w 

Szczytnie ul. Lanca 1, 
16. Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie ul. Śląska 

10." 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega podaniu 
do publicznej wiadomości. 
 

Przewodnicząca Rady 
Monika Hausman-Pniewska 
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UCHWAŁA Nr XX/163/04 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 28 maja 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia dla dróg gminnych stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie miasta Szczytno. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, 
poz. 838, Dz. U. Nr 12, poz. 136, Dz. U. Nr 86, poz. 956 z 
2001 r. Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z 2002 r. Dz. U. Nr 25 
ust. 253, Dz. U. Nr 41, poz. 365, Dz. U. Nr 63, poz. 554, 
Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 89, poz. 804, Dz. U. Nr 
113, poz. 984, Dz. U. Nr 216, poz. 1826 z 2003 r. Dz. U. 
Nr 80, poz. 721, 717, Dz. U. Nr 200, poz. 1953, Dz. U. Nr 
217, poz. 2124) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami 
z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, 
Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. 
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. 
Nr 162, poz. 1568) i Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwała określa stawki opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg gminnych, na cele nie związane z 
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną 
dróg dotyczące: 
 

  1) prowadzenia robót w pasie drogowym, 
 
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 

infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego,  

 
3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów 

budowlanych nie związanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
lub reklam, 

 
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w 

celach innych niŜ wymienione w pkt 1-3. 
 

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa 
drogowego dróg gminnych, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 
ustala się następujące stawki opłat za kaŜdy dzień 
zajęcia: 
 
  a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 0,60 zł, 
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b) przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 
2,00 zł, 

 
c) przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia 

jezdni  - 5,00 zł. 
 

2. Stawkę określoną w ust. 1 pkt 1 stosuje się takŜe do 
poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i 
autobusowych, ścieŜek rowerowych i ciągów pieszych. 
 

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych 
w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za kaŜdy dzień zajęcia 
1 m2  pasa drogowego w wysokości - 0,30 zł. 
 

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niŜ 24 
godziny jest traktowany jak zajęcie pasa drogowego przez 
1 dzień. 
 

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu 
umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej ustala 
się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni 
pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut 
poziomy umieszczonego urządzenia: 
 
  1) poza terenem zabudowanym - 4 zł, 
 
  2) w obszarze zabudowanym - 8 zł, 
 
  3) na drogowym obiekcie inŜynierskim  - 50 zł. 
 

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 
1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym. 
 

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych 
stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby 
miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. 

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia 
obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu oraz reklam 
ustala się następujące dzienne stawki opłat za 1 m2 
powierzchni: 
 
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu 

handlowego lub usługowego, 
 

a) poza terenem zabudowanym - 0,40 zł, 
 
b) na terenie zabudowanym - 0,60 zł, 

 
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych 

obiektów - 0,30 zł, 
 
  3) reklamy, 
 

a) umieszczonej nad obiektem, w którym prowadzona 
jest działalność gospodarcza, zawierającej 
wyłącznie informacje o wykonywanej działalności, 
godzinach otwarcia i nazwisku właściciela, której 
powierzchnia nie przekracza 1 m2  - 0,40 zł, 

 
b) w pozostałych przypadkach  - 1,00 zł. 

 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

 
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady 
Monika Hausman-Pniewska 

 

 
 
 

1228 

UCHWAŁA Nr XX/168/04 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 28 maja 2004 r. 

 

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu O środkowi Pomocy Społecznej w Szczytnie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 
pkt. 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, 
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568) oraz art. 2 ust. 2 i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia  
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 
593) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Nadaje się Statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Społecznej w Szczytnie w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/310/93 Rady Miejskiej 
w Szczytnie z dnia 24 czerwca 1993 roku w sprawie 
nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
zmieniona uchwałami Rady Miasta w Szczytnie: Nr 
XIV/84/95 z dnia 27 kwietnia 1995 roku oraz Nr 
VIII/109/99 z dnia 6 października 1999 roku. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady 
Monika Hausman-Pniewska 
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Załącznik do Uchwały  
Rady Miejskiej w Szczytnie 
z dnia 28 maja 2004 r. 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie 
zwany dalej „Ośrodkiem" działa na podstawie: 
 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593), 
 
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
 
3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z 
późn. zm.), 

 
  4) niniejszego Statutu. 
 

§ 2. 1. Ośrodek jest samodzielną jednostką 
budŜetową. 
 

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Szczytnie przy ul. 
Boh. Westerplatte 12. 
 

§ 3. 1. Gmina, realizując zadania zlecone z zakresu 
administracji rządowej, kieruje się ustaleniami 
przekazanymi przez Wojewodę Warmińsko-
Mazurskiego. 
 

2. Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w 
zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami 
Burmistrza Miasta. 
  

§ 4. 1. W skład Ośrodka wchodzą: 
 
  1) Kierownik Ośrodka, 
 
  2) Sekcja Pomocy Środowiskowej, 
 
  3) Sekcja Świadczeń Rodzinnych, 
 
  4) Sekcja Usług Opiekuńczych, 
 
  5) Sekcja ekonomiczna, 
 
  6) Sekcja administracyjna, 
 
  7) Dodatki mieszkaniowe, 
 
  8) Radca Prawny, 
 
  9) Klub Integracji Społecznej. 
  

§ 5. Kierownik kieruje Ośrodkiem a w 
szczególności: 
 
  1) reprezentuje go na zewnątrz, 
 
  2) organizuje pracę Ośrodka, 
 
3) odpowiada za prawidłową realizację zadań Ośrodka 

przed Burmistrzem Miasta Szczytna i Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim, 

 
4) wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań 

pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych oraz 

zasiłków rodzinnych na podstawie stosownych uchwał 
i upowaŜnień, 

 
  5) realizuje budŜet Ośrodka, 
 
6) prowadzi prawidłową gospodarkę powierzonym 

mieniem, 
 
7) wykonuje zadania wynikające z przepisów prawnych i 

niniejszego Statutu, 
 
8) wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Szczytnie i 

zarządzenia Burmistrza Miasta Szczytna. 
 

Rozdział II 
Zakres działania O środka 

 
§ 6. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy 

społecznej, świadczeń rodzinnych i dodatków 
mieszkaniowych. 
 

1. Zadania pomocy społecznej realizowane przez 
Ośrodek obejmują w szczególności:  
a) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania 

pomocy społecznej, w tym rozbudowę niezbędnej 
infrastruktury socjalnej, 

b) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 
świadczenia pomocy społecznej, 

c) przyznawanie i wypłacanie świadczeń socjalnych 
przewidzianych przepisami prawa, 

d) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu 
potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin, 

e) pracę socjalną, rozumianą jako działalność 
zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom 
we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie 
odpowiednich ról społecznych oraz na tworzeniu 
warunków sprzyjających temu celowi, 

f) przyznawanie i udzielanie pomocy osobom 
uprawnionym z ustawy, 

g) organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych 
usług dla osób wymagających tej formy pomocy, 

h) kierowanie do Domu Pomocy Społecznej osób, 
wymagających tej formy pomocy. 

 
2. Zadania w zakresie dodatków mieszkaniowych 

obejmują w szczególności: 
a)  przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych, 
b)  składanie zapotrzebowań na środki finansowe do 

realizacji dodatków mieszkaniowych, 
c)  przeprowadzanie w razie potrzeby wywiadów 
środowiskowych. 

 
§ 7. Do zadań własnych gminy o charakterze 

obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej 
realizowanych przez Ośrodek naleŜy: 
 

1) opracowywanie i realizacja gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych, których celem jest integracja 
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

 
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie 

pomocy społecznej, 
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3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 
 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych i 

celowych, 
 
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego, 

 
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 
osobom bezdomnym oraz innym osobom 
niemającym dochodu i moŜliwości uzyskania 
świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym 
ubezpieczeniu w NFZ, 

 
7) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu 

kredytowanego, opłacanie składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z 
zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowana 
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub 
cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującą matką, ojcem lub rodzeństwem, 

 
8) praca socjalna, 
 
9) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi,  
 
10) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub 
mieszkaniach chronionych, 

 
11) tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad 

dzieckiem i rodziną,  
 
12) doŜywanie dzieci,  
 
13) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
 
14) kierowanie do domu pomocy społecznej i 

ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 
w tym domu,  

 
15) sporządzanie sprawozdawczości oraz 

przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieŜ 
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
informatycznego. 

 
§ 8. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy 

społecznej realizowanych przez Ośrodek naleŜy: 
 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych 
celowych, 

 
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne 

usamodzielnienie w formie zasiłków, poŜyczek oraz 
pomocy w naturze, 

 
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach 

pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 
gminnym oraz kierowanie do nich osób 
wymagających opieki, 

 
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy 

społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 
osłonowych. 

 
§ 9. Do zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej realizowanych przez Ośrodek naleŜy: 
 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
 
2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
 
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi,  

 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową 
lub ekologiczną, 

 
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych 

domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi,  

 
6) realizacja zadań wynikających z rządowych 

programów pomocy społecznej, mających na celu 
ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup 
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia. 

 
§ 10. Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych 

obejmują w szczególności: 
 

a) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, 
 
b) składanie zapotrzebowania na środki finansowe do 

realizacji świadczeń. 
 

§ 11. 1. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie 
pomocy społecznej jest finansowana z budŜetu miasta, 
natomiast zadań zleconych z budŜetu Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

2. Realizacja zadań własnych gminy w zakresie 
dodatków mieszkaniowych finansowana jest z budŜetu 
miasta. 
 

§ 12. Za gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada 
Główny Księgowy w tym: 
 

1) nadzoruje bieŜącą realizację budŜetu Ośrodka, 
sporządza okresowe sprawozdania o przebiegu 
realizacji budŜetu dla potrzeb Rady Miejskiej, 
Burmistrza, Wojewody i innych jednostek zgodnie z 
przepisami prawa,  

 
2) prowadzi sprawy z zakresu zamówień publicznych, 
 
3) organizuje i nadzoruje prawidłowy obieg 

dokumentacji finansowej, 
 
4) współdziała ze Skarbnikiem Miasta. 

 
§ 13. Kierownik Ośrodka w razie dłuŜszej 

nieobecności w pracy moŜe upowaŜnić na piśmie 
Kierownika Sekcji Pomocy Środowiskowej, bądź 
innego pracownika do załatwiania spraw w zakresie 
zadań określonych odrębnym pismem. 
 

Rozdział III 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 14. Zmiany w Statucie mogą nastąpić w trybie 

właściwym dla jego uchwalenia. 
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UCHWAŁA Nr XX/181/04 

Rady Miejskiej w Szczytnie 

z dnia 28 maja 2004 r. 

 

w sprawie okre ślenia zasad przyznawania i odpłatno ści za usługi opieku ńcze i specjalistyczne opieku ńcze, trybu ich 

pobierania oraz zasad cz ęściowego lub całkowitego zwolnienia opłat. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 
poz. 593) Rada Miejska w Szczytnie uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady przyznawania 
pomocy w formie usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych opiekuńczych w miejscu zamieszkania. 
 

1) pomoc w formie usług opiekuńczych oraz 
specjalistycznych opiekuńczych przyznawana jest na 
podstawie wydanego zlecenia lekarskiego 
potwierdzającego konieczność opieki osoby drugiej a 
takŜe przeprowadzonego przez pracownika 
socjalnego wywiadu środowiskowego, 

 
2) pomoc w formie usług opiekuńczych moŜe zostać 

przyznana osobom samotnym, które z powodu 
wieku, choroby lub innych uzasadnionych przyczyn 
wymagają pomocy osoby drugiej a są jej 
pozbawione, a takŜe osobom w rodzinie, które 
wymagają pomocy osoby drugiej a rodzina nie moŜe 
takiej pomocy zapewnić, 

 
3) usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób z 

zaburzeniami psychicznymi są usługami 
specjalistycznymi.* 

 
§ 2. 1. Ustala się odpłatność za 1 godzinę za 

świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 
w zaleŜności od dochodu na osobę w rodzinie lub 
dochodu osoby samotnie gospodarującej wg tabeli 
stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

2. Ustala się odpłatność za 1 godz. specjalistycznych 
usług opiekuńczych w zaleŜności od posiadanego 
dochodu na osobę w rodzinie lub dochodu osoby 
samotnie gospodarującej wg tabeli stanowiącej załącznik 
Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie 
osobom samotnym, których dochód netto nie przekracza 
kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy 
społecznej. 
 

2. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie 
osobom w rodzinie, której dochód na osobę nie 
przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o 
pomocy społecznej. 
 

3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują 
nieodpłatnie osobom, których dochód netto lub dochód na 
osobę netto w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium 
dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonej 
w art. ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. 
 

§ 4. Kwoty określające dochód na osobę stanowiące 
podstawę ustalenia odpłatności podlegają weryfikacji na 
zasadach określonych w art. 9 ust. 1 ustawy. 
 

§ 5. 1. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze wnoszona jest do kasy Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnie do dnia 10- go 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa 
została wykonana. 
 

2.  Zobowiązaną do uiszczenia opłaty jest osoba, na 
rzecz której usługa została wykonana. 
 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
świadczeniobiorca moŜe na swój wniosek lub wniosek 
pracownika socjalnego zostać częściowo lub całkowicie 
zwolniony z ponoszenia odpłatności za usługi na czas 
określony, zwłaszcza ze względu na: 
 

1) udokumentowany fakt ponoszenia znacznych 
miesięcznych wydatków na leki, środki higieniczne 
lub opłat za leczenie zwłaszcza w przypadku osób 
samotnych lub przewlekle chorych, 

 
2) zdarzenia losowe, 
 
3) posiadane uprawnienia kombatanckie, 
 
4) w innych szczególnych uzasadnionych przypadkach, 

jeŜeli Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone 
świadczenie w całości lub części stanowiłoby dla 
osoby zobowiązanej nadmierne obciąŜenie lub 
niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, 

5) korzystanie co najmniej z dwóch rodzajów 
specjalistycznych usług, 

 
6) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka 

rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku 
wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych, 

 
7) więcej niŜ jedną osobę w rodzinie wymagającą 

pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług 
opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle 
chorą, 

 
8) zdarzenie losowe.  
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Szczytno. 

 
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/410/02 Rady 

Miejskiej w Szczytnie z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie 
zasad odpłatności za usługi opiekuńcze. 
 
____________ 
* Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził 
niewa Ŝność – rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-
156/04 z dnia 5 lipca 2004 r. 

 
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady  
Monika Hausman-Pniewska  
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UCHWAŁA Nr XXV/177/04 

Rady Miejskiej w W ęgorzewie 

z dnia 28 maja 2004 r. 

 

w sprawie zasad udzielenia bonifikaty od ceny dział ki budowlanej jako działki niezb ędnej do korzystania z 

istniej ącego budynku, w którym ustanowiono odr ębną własno ść co najmniej jednego lokalu. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a" ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. 2001, Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 
220, Dz. U. 2002, Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002, Nr 113, 
poz. 984, Dz. U. 2002, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 2003, Nr 
80, poz. 717, Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 68 
ust. 1 pkt 8 w związku z art. 209 a i art. 72 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 
543; zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 
1800; Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 
126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112; Nr 
200, poz. 1682; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 720, Nr 80, 
poz. 721, Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568) Rada 
Miejska w Węgorzewie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W wypadku sprzedaŜy działki budowlanej jako 
działki niezbędnej do korzystania z istniejącego budynku, 
w którym ustanowiono odrębną własność co najmniej 
jednego lokalu udziela się bonifikaty w wysokości 70% 

ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust 3 ustawy o 
gospodarce nieruchomościami. 
 

§ 2. W wypadku oddania w uŜytkowanie wieczyste na 
okres 99 lat działki budowlanej jako działki niezbędnej do 
korzystania z istniejącego budynku, w którym ustanowiono 
odrębną własność co najmniej jednego lokalu pierwsza 
opłata z tytułu uŜytkowania wieczystego wynosi 20% ceny 
nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67 
ustawy o gospodarce nieruchomościami. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Węgorzewa. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
 

Przewodniczący Rady 
Aleksander Iwaniuk 
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UCHWAŁA Nr XXV/180/04 

Rady Miejskiej w W ęgorzewie 

z dnia 28 maja 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zaj ęcie 1 m 2 pasa drogowego dla dróg gminnych w gminie W ęgorzewo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 2001, 
Nr 142, poz. 1591, Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220, Dz. U. 
2002, Nr 62, poz. 558, Dz. U. 2002, Nr 113, poz. 984, Dz. 
U. 2002, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717, 
Dz. U. 2003, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust .8 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych /Dz. U. z 
2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, 
poz. 1371) z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 
62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, 
poz. 984 i Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 
721 oraz z 2003 r. Nr 200, poz. 1953/ uchwala się, co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa 
drogowego na cele niezwiązane z budowa, przebudową, 
remontem, utrzymaniem i ochrona dróg: 
 
1) za zajęcie powierzchni 1 m2 jezdni na prowadzenie 

robót, gdy szerokość zajętej jezdni nie przekracza 
30%, dzienna stawka opłaty wynosi 2,00 zł, 

 
2) za zajęcie powierzchni 1 m2 jezdni na prowadzenie 

robót, gdy szerokość zajętej jezdni przekracza 30%, 
dzienna stawka opłaty wynosi 4,00 zł, 

 
3) za zajęcie powierzchni 1 m2 chodnika na prowadzenie 

robót, dzienna stawka opłaty wynosi 2,00 zł, 

4) za zajęcie powierzchni 1 m2 zieleni przydroŜnej na 
prowadzenie robót, dzienna stawka opłaty wynosi  
1,00 zł, 

 
5) za zajęcie powierzchni 1m2 pasa drogowego przez 

rzut poziomy urządzenia infrastruktury technicznej 
wykorzystywanej na potrzeby inne, niŜ potrzeby 
zarządzania drogami lub potrzeby ruchu drogowego 
roczna stawka opłaty wynosi 90,00 zł, 

 
6) za zajęcie powierzchni 1m2 pasa drogowego, zajętej 

przez rzut poziomy obiektu budowlanego, 
wykorzystywanego na cele inne, niŜ potrzeby 
zarządzania drogami lub potrzeby ruchu drogowego, 
dzienna stawka opłaty wynosi 4,00 zł. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Węgorzewa. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady  
Aleksander Iwaniuk 
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UCHWAŁA Nr XXV/181/04 

Rady Miejskiej w W ęgorzewie 

z dnia 28 maja 2004 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia statutu Miejsko-Gminnego O środka Pomocy Społecznej w W ęgorzewie. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi 
zmianami/ oraz art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 
roku o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593/ oraz 
art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255 z 
późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Węgorzewie 
 

§ 1. Zatwierdza statut Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Węgorzewie stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszej Uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 
Węgorzewa oraz Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Węgorzewie. 

 
§ 3. Traci moc Uchwała nr VI/39/03 Rady Miejskiej w 

Węgorzewie z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie 
nadania Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Węgorzewie. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Aleksander Iwaniuk 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie 
Nr XXV/181/04 
z dnia 28 maja 2004 r. 

 
STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W W ĘGORZEWIE 

 
ROZDZIAŁ I 

 
§ 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Węgorzewie działa na podstawie: 
1) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca  

2004 r. /Dz. U. Nr 64, poz. 593/; 
2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 
1996 r. z późniejszymi zmianami/ i Ustawy o 
pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 21, poz. 
124 z późniejszymi zmianami/; 

3) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy 
wprowadzające Ustawę o samorządzie gminnym i 
Ustawę o pracownikach samorządowych z dnia 22 
marca 1990 r. /Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późniejszymi 
zmianami/; 

4) ustawy o finansach publicznych z dnia 5 listopada 
1998 r. /Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi 
zmianami/; 

5) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. 
/Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami/; 

6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych /Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późniejszymi 
zmianami/; 

7) niniejszego statutu. 
 

§ 2. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Węgorzewie zwany dalej „Ośrodkiem" jest jednostką 
samorządową i budŜetową podległą Organom Gminy 
Węgorzewo powołaną do realizacji zadań z zakresu 
opieki, pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. 
 

§ 3. Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy 
Węgorzewo. 
 

§ 4. Siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej jest miasto Węgorzewo ul. Kraszewskiego 40, 
powiat Węgorzewo, województwo Warmińsko-Mazurskie. 
 

§ 5. Nadzór merytoryczny, organizacyjny i finansowy 
nad działalnością Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej sprawują: 
 
1) w odniesieniu do zadań zleconych - Wojewoda 

Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 
 
2) w odniesieniu do zadań własnych gminy - Burmistrz 

Węgorzewa. 
 

ROZDZIAŁ II 
Zakres działania Miejsko-Gminnego O środka Pomocy 

Społecznej w Wegorzewie: 
 

§ 6. Do zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wegorzewie naleŜy prowadzenie 
całokształtu spraw z zakresu pomocy społecznej a w 
szczególności: 
 
z zakresu zadań zleconych: 
 
  1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
 

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
określonych w   przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

 
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 

 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych 

związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną, 
 
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych 

domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 

 
6) realizacja zadań wynikających z rządowych 

programów pomocy społecznej mających na celu 
ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup 
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 

 
  7) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych, 
 
z zakresu zadań własnych: 
 

1) opracowywanie i realizacja gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych, których celem jest integracja 
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

 
2) sporządzanie bilansu potrzeb z zakresu pomocy 

społecznej, 
 
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 
 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 
 
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 
 
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego, 

 
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 
osobom bezdomnym oraz innym osobom nie 
mającym dochodu i moŜliwości uzyskania świadczeń 
na podstawie przepisów o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

 
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu 

kredytowego, 
 
9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i 

rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w 
związku z koniecznością sprawowania 
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub 
cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie 
zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

 
10) praca socjalna, 
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11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w 

tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub 
mieszkaniach chronionych, 

 
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad 

dzieckiem i rodziną, 
 
14) doŜywianie dzieci, 
 
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
 
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i 

ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 
w tym domu, 

 
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz 

przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieŜ 
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
informatycznego, 

 
18) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych 

celowych, 
 
19) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne 

usamodzielnienie w formie zasiłków, poŜyczek oraz 
pomocy w naturze, 

 
20) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach 

pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 
gminnym oraz kierowanie do nich osób 
wymagających opieki, 

 
21) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy 

społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 
osłonowych. 

 
§ 7. Ośrodek współpracuje z organizacjami 

społecznymi, zakładami pracy, kościołami i związkami 
wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i 
pracodawcami w celu realizacji zadań pomocy społecznej. 
 

ROZDZIAŁ III 
Organizacja Miejsko- Gminnego O środka Pomocy 

Społecznej w W ęgorzewie 
 

§ 8. 1. W skład Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej wchodzą następujące stanowiska pracy:  

 
  - Dyrektor, 
 
  - Pracownicy socjalni, 
 
  - Główny Księgowy, 
 
  - Informatyk, 
 
- Opiekun wykonujący usługi opiekuńcze w 
środowiskach, 

  - Komórka świadczeń rodzinnych, 
 
  - Pracownicy Świetlicy Socjoterapeutycznej i Ogniska 

Wychowawczego - zatrudnieni zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek 
opiekuńczo-wychowawczych /Dz. U. Nr 80, poz. 900/. 

 
2. Dyrektora Ośrodka powołuje i odwołuje Burmistrz.* 

 
3. „Burmistrz Węgorzewa" udziela Dyrektorowi 

Ośrodka upowaŜnienia do wydawania decyzji 
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu 
pomocy społecznej naleŜących do właściwości gminy oraz 
wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych 
sprawach z zakresu przyznawania świadczeń rodzinnych. 
 

4. UpowaŜnienie, o którym mowa w pkt. 3, moŜe być 
takŜe udzielone innej osobie na wniosek dyrektora 
ośrodka pomocy społecznej. 
 

5. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej w 
Węgorzewie coroczne sprawozdanie z działalności w 
zakresie pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych. 
 

6. Dyrektor Ośrodka decyduje o obsłudze kadrowej 
Ośrodka, w związku z czym do jego kompetencji naleŜą: 
 
  a) zatrudnienie, 
 
  b) awansowanie, 
 
c) zwalnianie zgodnie a przepisami Kodeksu pracy i 

ustawą o pracownikach samorządowych, 
 
d) wydawanie i podpisywanie decyzji administracyjnych 

w celu wykonania zadań własnych gminy i zadań 
zleconych w zakresie pomocy społecznej i świadczeń 
rodzinnych. 

 
7. Dyrektor dokonuje szczegółowego podziału zadań 

obowiązków i odpowiedzialności w stosunku do 
podległych pracowników. 
 

8. Dyrektor reprezentuje Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej na zewnątrz. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Gospodarka Finansowa Miejsko-Gminnego O środka 

Pomocy Społecznej 
 

§ 9. 1. Obsługę działalności finansowo-księgowej 
prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
we własnym zakresie. 
 

2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z 
budŜetu gminy, a uzyskane dochody odprowadza do 
budŜetu. 
 

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest 
roczny plan finansowy określający przychody i rozchody 
według wymogów klasyfikacji budŜetowej w tym takŜe 
wpłaty do budŜetu i dotacje z budŜetu oraz stan środków 
obrotowych. 
 

4. Plan finansowy jednostki zatwierdza dyrektor 
Ośrodka z zachowaniem kwot wpłat do budŜetu, dotacji z 
budŜetu, wynagrodzeń i innych wydatków, których 
wysokość określona została Uchwałą Rady Miejskiej na 
dany rok budŜetowy. 

§ 10. Ośrodek stosuje w planowaniu, ewidencji i 
sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów 
przychodów i rozchodów podziałki określone w przepisach 
o klasyfikacji przychodów i wydatków budŜetowych. 
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§ 11. Ośrodek prowadzi rzetelną rachunkowość oraz 
sporządza na jej podstawie sprawozdania finansowe. 
Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budŜetu 
gminy przeprowadza Skarbnik Gminy. 
 

§ 12. W planie finansowym Ośrodka mogą być 
dokonywane zmiany w ciągu roku, bądź realizowane 
wyŜsze od planowanych przychody i rozchody bez zmiany 
planu, pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje to zwiększenia 
dotacji z budŜetu. 
 

§ 13. 1. Ośrodek moŜe realizować działalność 
uboczną, lub część działalności podstawowej w formie 
gospodarstwa pomocniczego. 
 
__________ 
* Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził 
niewa Ŝność – rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-
154/04 z dnia 2 lipca 2004 r. 

2. Decyzję o utworzeniu gospodarstwa pomocniczego 
podejmuje Dyrektor Ośrodka po uprzednim uzyskaniu 
zgody Burmistrza. 
 

§ 14. Jednostka nie jest uprawniona do dokonywania 
we własnym zakresie zakupów inwestycyjnych. 
 

ROZDZIAŁ V 
Postanowienia ogólne 

 
§ 15. Zmiany dotyczące Statutu Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie następują w 
tym samym trybie co jego uchwalenie. 
 
 
 

 
 
 

1233 

UCHWAŁA Nr XXI/201/04 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 31 maja 2004 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie nadania Statutu Izby Wytrze źwień w Ełku. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, 
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568) Rada Miasta uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W statucie Izby Wytrzeźwień w Ełku przyjętym 
uchwałą Nr XIII/95/91 Rady Miasta Ełku z dnia 17 maja 
1991 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXIII/281/93 Rady Miasta 
Ełku z dnia 13 września 1993 roku , zmienioną Uchwałą 
Nr XVIII/109/95 z dnia 26 września 1995 r. oraz zmienioną 
Uchwałą Nr XII/97/99 Rady Miasta Ełku z dnia 24 
września 1999 r. 
§ 1 punkt 2 Statutu otrzymuje brzmienie: 
„Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004 r. 
w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania i 
zwalniania osób w stanie nietrzeźwym oraz organizacji izb 
Wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych 
przez jednostkę samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 20, 
poz. 192 )" 
 
pkt 1 § 4 otrzymuje brzmienie: 
„Izba podlega Prezydentowi Miasta Ełku." 
 
_________ 
* Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝność – 
rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-152/04 z dnia 30 czerwca 
2004 r. 

 
pkt 2 § 4 otrzymuje brzmienie: 
„Izbą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta 
Miasta."* 
 
pkt 3 § 4 otrzymuje brzmienie: 
„Dyrektor Izby działa jednoosobowo na podstawie 
pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta 
Ełku." 
 
Pkt 4 § 4 otrzymuje brzmienie: 
„Nadzór merytoryczny nad działalnością Izby sprawuje 
Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta Ełku." 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Ełku. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko- Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Ełku 
Krzysztof Marcińczyk 
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1234 

UCHWAŁA Nr XX/109/04 

Rady Miasta w Górowie Iławeckim 

z dnia 1 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie trybu post ępowania o udzielenie dotacji z bud Ŝetu miasta Górowo Iławeckie 

podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów public znych niedziałaj ących w celu 

osi ągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli w ykonania zleconego zadania. 

 

Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), art. 118, ust. 2, pkt 2 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 
391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 162, poz. 
1568), art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę o działalności poŜytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 874, Nr 
202, poz. 1956 i 1958, Nr 228, poz. 2262) Rada Miasta 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Dotacje z budŜetu miasta Górowo Iławeckie mogą 
być udzielana na cele publiczne związane z realizacją 
zadań miasta, z wyjątkiem zadań naleŜących do sfery 
zadań publicznych określonych w art. 4, ust. 1 ustawy z 
dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) podmiotom nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych i 
niedziałających w celu osiągnięcia zysku - zwanych dalej 
„Podmiotami". 
 

§ 2. Wykaz zadań oraz kwoty dotacji, o realizację, 
których mogą ubiegać się Podmioty określone w § 1 
określa Rada Miasta w uchwale budŜetowej na dany rok. 
 

§ 3. 1. Ustala się następujący tryb postępowania o 
udzielenie dotacji: 
 

1) wyznaczenie terminu składania ofert przez podmioty 
wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji, 

 
2) określenie wzoru oferty, 
 
3) sposobu rozpatrzenia oferty, 
 
4) kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty, 
 
5) sposobu informacji Podmiotów o dokonanym 

wyborze.  
 

§ 4. 1. ZłoŜone przez podmioty oferty zawierają: 
 

1) nazwę i adres Podmiotu ubiegającego się o dotację, 
 
2) status prawny Podmiotu, 
 
3) rodzaj i wartość zadania, 
 
4) harmonogram wykonania zadania, 
 
5) specyfikację kosztów realizacji zadania, 
 

6) wysokość wnioskowanej dotacji, 
 
7) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i 

kadrowych wskazujących na moŜliwość wykonania 
zadania w tym wysokość środków finansowych 
uzyskanych na realizację danego zadania z innych 
źródeł. 

 
2. Podmioty wnioskujące o przyznanie środków na 

realizację wyodrębnionego zadania przedstawiają oferty 
wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji 
gwarantujących wykonanie zadania w sposób efektywny, 
oszczędny i terminowy. 
 

§ 5. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione 
lub złoŜone po terminie wykluczają podmiot z 
postępowania o udzielenie dotacji. 
 

§ 6. Burmistrz Miasta ma prawo dokonania wyboru 
wykonawcy zadania, równieŜ w przypadku, gdy zostanie 
złoŜona jedna oferta. 
 

§ 7. 1. Podmioty ubiegające się o realizacje zadania 
składają oferty w sekretariacie Urzędu Miasta. 
 

2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Burmistrz, 
uwzględniając w szczególności: 

 
1) znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu 

gminy, 
 
2) wysokość środków budŜetowych miasta 

przeznaczonych na realizacje zadań zleconych 
podmiotom, o których mowa w § 1, 

 
3) ocenę moŜliwości realizacji zadania przez Podmiot, 

przy uwzględnieniu informacji zawartych w ofercie, 
 
4) ocenę wykonania zadań zleconych podmiotom w 

okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i 
terminowości ich realizacji. 

 
3. Podmioty, których oferty zostały odrzucone, zostają 

pisemnie poinformowane o odmowie przyznania dotacji.  
 
§ 8. 1. Warunkiem zlecenia realizacji zadania jest 

zawarcie pisemnej umowy przez Burmistrza Miasta z 
Podmiotem.  

 
2. Umowa w szczególności powinna zawierać: 

 
1) dokładne oznaczenie stron umowy, 
 
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego 

zadania, termin i miejsce jego realizacji, 
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3) okres realizacji, 
 
4) określenie wysokości dotacji, sposobu i terminu jej 

przekazania, 
 
5) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń 

między stronami umowy, 
 
6) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli w 

kaŜdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia o 
kontroli przeprowadzonej przez osobę pisemnie 
upowaŜnioną przez Burmistrza Miasta. 

 
§ 9. 1. Rozliczenie dotacji następuje w terminie, nie 

później, niŜ 30 dni po realizacji zadania. 
 

2. Rozliczenie zadania i wykorzystania dotacji winno 
zawierać: 
 

1) sprawozdanie z wykonania według określonego 
wzoru ustalonego w załączniku do umowy, 

 
2) kserokopie opisanych rachunków i faktur VAT 

dotyczących wydatków Podmiotu faktycznie 
poniesionych na realizację zadania. Podmiot 
dostarcza oryginały rachunków i faktur VAT, na 
których udzielający dotacji dokona adnotacji o ich 
ujęciu w rozliczeniu dotacji, 

 
3) oświadczenie Podmiotu o wydatkowanie dotacji 

zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. 
 

3. Zwrot kwoty dotacji w przypadku częściowego 
niewykonania zadania następuje w terminie nie później, 
niŜ 14 dni po realizacji zadania na rachunek Urzędu 
Miasta, w przypadku niezachowania terminu, naliczone 
zostaną odsetki ustawowe od dnia przekazania dotacji. 
 

4. Zwrot kwoty dotacji przeznaczonej na inne cele lub 
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem Podmiot 
przekazuje w terminie 14 dni od dnia rozliczenia przez 
Urząd Miasta. W przypadku niezachowania terminu 
naliczone zostaną odsetki ustawowe od dnia ustalenia 
nieprawidłowego wydatkowania środków. 
 

§ 10. Sprawy związane z postępowaniem w sprawie 
przyjmowaniem ofert, przyznawaniem i rozliczaniem 
dotacji, z zachowaniem zasady jawności postępowania 
prowadzą odpowiedni pracownicy, zgodnie z regulaminem 
organizacyjnym urzędu. 
 

§ 11. Traci moc uchwała Nr XII/90/99 Rady Miejskiej w 
Górowie Iławeckim z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budŜetu miasta 
Górowo Iławeckie oraz sposobu jej rozliczania i kontroli. 
 

§ 12. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego . 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Bohdan Tchórz 

 

 
 
 

1235 

UCHWAŁA Nr XX/112/04 

Rady Miasta w Górowie Iławeckim 

z dnia 1 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odp łatno ści za usługi opieku ńcze, zasad cz ęściowego 

lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z 2004 r.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się warunki przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ tryb ich 
pobierania w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do 
uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie 
Iławeckim. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/212/01 Rady 
Miejskiej w Górowie Iławeckim z dnia 29 marca 2001 r. w 
sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze, pobierania opłat oraz zwolnienia od 
opłat. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Bohdan Tchórz 
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Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XX/112/04  
Rady Miasta w Górowo Iławeckie  
z dnia 1 czerwca 2004 r. 

 
Szczegółowe zasady przyznawania i odpłatno ści za usługi opieku ńcze oraz szczegółowe zasady cz ęściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat jak równie Ŝ tryb ich pobierania. 
 

§ 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w 
zaspokojeniu codziennych potrzeb Ŝyciowych, 
podstawowe usługi higieniczne, zalecane przez lekarza 
pielęgnacje oraz zapewnienie w miarę moŜliwości 
kontaktów z otoczeniem. 
 

§ 2. Usługi opiekuńcze obejmują: 
 

1. Pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb 
Ŝyciowych jak: 
 

1) utrzymanie czystości i porządku w pokoju osoby 
chorej i jej otoczenia, 

 
2) zakupy w miarę potrzeb artykułów spoŜywczych, 
 
3) przebieranie bielizny osobistej i pościelowej, 
 
4) utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego i 

gospodarczego uŜywanego przy świadczeniu usług. 
 

2. Podstawową opieką higieniczną jak: 
 

1) przesłanie łóŜka, 
 
2) zmiana bielizny pościelowej i osobistej, 
 
3) pomoc w utrzymaniu higieny - mycia i kąpania, 
 
4) układanie chorego w łóŜku i pomaganie przy zmianie 

pozycji,  
 
5) zapobieganie powstawaniu odleŜyn i odparzeń. 

 
3. Pielęgnacje zalecana przez lekarza jak: 

1) pomoc zabiegowa wg wskazań lekarza oprócz usług 
pielęgniarskich, 

2) mierzenie temperatury, 
3) podawanie leków, 
4) stosowanie okładów, 
5) stosowanie kompresów, baniek. 
 

4. Usługi, o których mowa w § 2 mogą świadczyć 
wyłącznie osoby, które przeszły przeszkolenie na kursach 
specjalistycznych. 
 

5. Świadczenie usług osobom chorym na choroby 
zakaźne leczony warunkach domowych oraz chorym na 
gruźlicę wolno zlecać wyłącznie osobom, które posiadają 
przygotowanie w zakresie postępowania z takimi osobami. 
 

6. Osobom chorym demencje starczą lub chorobę 
Alzheimera nie wymagającym usług specjalistycznych, 
świadczy się usługi o których w § 1. 
 

§ 3. 1. Osoby, które z powodu wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymagają pomocy osób przysługuje 
pomoc w formie usług opiekuńczych. 
 

2. Usługi opiekuńcze mogą przyznane równieŜ 
osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina 
nie moŜe takiej pomocy zapewnić. 

 
3. Z usług opiekuńczych mogą korzystać przede 

wszystkim osoby samotne, jak równieŜ i te którym rodzina 
nie jest w stanie zapewnić opieki i pielęgnacji. 
 

§ 4. 1. Świadczenie usług opiekuńczych osobom 
chorym przyznaje się na wniosek lekarza opiekującego się 
chorym lub ordynatora oddziału szpitalnego oraz na 
podstawie wywiadu środowiskowego. 
 

2. W wyjątkowych sytuacjach pomoc moŜe być 
udzielona z urzędu na wniosek pracownika socjalnego po 
przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. 
 

§ 5. 1. Usługi opiekuńcze przyznaje właściwy organ w 
formie decyzji administracyjne uwzględniając: 
 
1) ilość godzin ustaloną w porozumieniu z 

podopiecznym, 
 
  2) kwestę odpłatności za świadczenia usługi. 
 

§ 6. Usługi opiekuńcze mogą przysługiwać nieodpłatne 
osobom, których dochód na osobę samotnie 
gospodarującą lub w rodzinie nie przekracza wysokości o 
której mowa w art. 8 ust. 1, 2, 3 ustawy o pomocy 
społecznej. 
 

§ 7. Osoby korzystające z usług świadczonych w 
miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w wysokości 
zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego w 
kwocie ustalonej decyzją o świadczeniach emerytalnych. 
 

§ 8. O ile w zasadach przyznania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze jest mowa o: 
 

1. Rodzinie - oznacza to spokrewnione lub nie 
spokrewnione osoby pozostające we wspólnym 
gospodarstwie domowym, pozostające w faktycznym 
związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 
 

2. Dochodzie rodziny - oznacza to sumę miesięcznych 
dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym 
gospodarstwie domowym z miesiąca poprzedzającego 
złoŜenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich 
uzyskania, pomniejszone o miesięczne obciąŜenia 
podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz o kwotę 
wysokości alimentów ustalonych na podstawie wyroku 
sądu lub ugody sądowej, świadczonych przez osoby w 
rodzinie na rzecz innych osób: 
 
1) w odniesieniu do osób prowadzących działalność 

gospodarczą oraz osób z nimi współpracujących za 
dochód przyjmuje się wysokość podana w 
świadczeniu, nie niŜszą jednak niŜ zadeklarowana 
przez tę osobę kwotą dochodu stanowiącego 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 
społeczne, a jeŜeli osoby nie podlegają ubezpieczeniu 
społecznemu - nie niŜszą od kwoty najniŜszej 
podstawy wymiaru składek obowiązujących osoby 
ubezpieczone na podstawie odrębnych przepisów. 
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3. Dochody o których mowa w § 7 będą waloryzowane 
zgodnie z art. 145 ustawy o pomocy społecznej. 
 

§ 9. 1. Wywiad winien być przeprowadzony w ciągu 7 
dni od daty otrzymania informacji o potrzebie udzielenia 
usług opiekuńczych lub zmianie sytuacji Ŝyciowej osoby 
korzystającej z tej pomocy. 

 

2. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego 
udzielenia usług opiekuńczych wywiad powinien być 
przeprowadzony nie później niŜ w ciągu 2 dni. 
 

§ 10. Za wykonane usługi opiekuńcze odpłatność od 
podopiecznych wpłaca się do kasy Urzędu Miasta wg 
decyzji administracyjnej. 
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UCHWAŁA Nr XX/113/04 

Rady Miasta w Górowie Iławeckim 

z dnia 1 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad zwrotu za usługi, pom oc rzeczow ą, zasiłki na ekonomiczne 

usamodzielnienie, zasiłki celowe i zasiłki okresowe  przyznane pod warunkiem 

zwrotu, b ędących w zakresie zada ń własnych gminy. 

 

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Nr 64, 
poz. 593 z 2004 r.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady zwrotu za usługi, 
pomoc rzeczową zasiłki na ekonomiczne 
usamodzielnienie, zasiłki celowe i zasiłki okresowe 
przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie 
zadań własnych gminy w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie 
Iławeckim. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Bohdan Tchórz 

 
 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XX/113/04  
Rady Miasta w Górowie Iławeckim  
z dnia 1 czerwca 2004 r. 

 
Szczegółowe zasady zwrotu za usługi, pomoc rzeczow ą, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki celowe i 

zasiłki okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu, b ędących w zakresie zada ń własnych gminy. 
 

§ 1. W celu zaspokojenia niezbędnej pomocy bytowej 
mogą być przyznane z pomocy społecznej usługi, 
leczenie, pomoc rzeczową zasiłki celowe i zasiłki 
okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w 
zakresie zadań własnych gminy podlegające zwrotowi w 
całości świadczeniobiorcy, jeŜeli dochód na osobę w 
rodzinie przekracza wysokość, o której mowa w art. 8 ust. 
1 ustawy o pomocy społecznej. 
 

§ 2. Świadczenia o których mowa wyŜej generalnie są 
świadczeniami zwrotnymi w całości. 

 
§ 3. Świadczenia o których mowa w § 1 mogą być na 

wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika 
socjalnego przyznane w części zwrotnej, wówczas gdy 
dochód na osobę samotnie gospodarującą nie przekracza 
100% dochodu zapisanego w art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy o 
pomocy społecznej, natomiast powyŜej 100% zwrotne w 
całości. 

 
§ 4. Świadczenia o których mowa w § 1 mogą być 

przyznane w całości zwrotne, jeŜeli dochód na osobę w 

rodzinie przekracza dochód zawarty w art. 8 ust. 1 pkt 2 
ustawy o pomocy społecznej. 

 
§ 5. Zwrot wydatków za usługi o których mowa w § 1 

następuje poprzez wpłaty miesięcznych rat. 
 
§ 6. Szczegółowe zasady i terminy płatności ustala się 

decyzją wydaną przez kierownika ośrodka. 
 
§ 7. Świadczenia zwrotne mogą być udzielane jeŜeli 

odpowiadają celom pomocy społecznej i moŜliwościom 
ośrodka. 

 
§ 8. Posiłki dzieciom i młodzieŜy w okresie nauki w 

szkole, mogą być przyznane nieodpłatnie, jeŜeli dochód 
na osobę w rodzinie nie przekroczy 100% kryterium 
dochodowego w rodzinie. 

 
§ 9. Koszty pogrzebu poniesione przez gminę 

podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeŜeli po osobie 
zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. 
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UCHWAŁA Nr XVIII/104/04 

Rady Miejskiej Pieni ęŜna 

z dnia 3 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Pieni ęŜnie. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „h” ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 
162, poz. 1568/ oraz na podstawie art. 110 ust. 1-3 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. 
U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593/ - Rada Miejska w PienięŜnie 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Statut Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej  w PienięŜnie w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
PienięŜna. 
  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/102/2000 Rady 
Miejskiej w PienięŜnie z dnia 27 kwietnia 2000 r. w 
sprawie nadania Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w PienięŜnie. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Bogdan Szewczyk 

 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr XVIII/104/04 
Rady Miejskiej PienięŜna 
z dnia 3 czerwca 2004 r. 

 
 

STATUT MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PIENI ĘśNIE 
 

§ 1. 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w PienięŜnie utworzony został uchwałą Nr X/56/90 z dnia 
26 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Miejsko - 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w PienięŜnie.  
 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
działa jako wyodrębniona jednostka budŜetowa Gminy i 
Miasta PienięŜno. 
 

3. Działalnością swoją obejmuje teren miasta i gminy 
PienięŜno. 
 

4. Ośrodek – jako jednostka organizacyjna Gminy – 
jest finansowana ze środków własnych gminy i środków 
administracji rządowej na zadania zlecone.   
 

§ 2. Ośrodek realizuje zadania: 
 

1) własne gminy w zakresie pomocy społecznej 
zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej w PienięŜnie; 

2) zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej i 
świadczeń rodzinnych zgodnie z ustaleniami 
przekazanymi w tym względzie przez Wojewodę 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
§ 3. W celu zabezpieczenia zadań realizowanych 

przez Ośrodek stworzone są następujące działy: 
 
  1) dział pomocy społecznej, w którym tworzone są 
następujące stanowiska: 
 

- specjalista pracy socjalnej, 
 
- pracownik socjalny, 

 
- pielęgniarka, 
 
- opiekun. 

   
2) dział  świadczeń rodzinnych, w którym tworzone są 

następujące stanowiska: 
 

- starszy inspektor ds. świadczeń rodzinnych, 
 
- inspektor, 
 
- referent. 

  
  3) stanowiska wspólne do realizacji zadań Ośrodka: 
 
  - kierownik,  
 
  - główny księgowy, 
 
  - księgowy, 
 
  - inspektor. 
 
  4) w miarę potrzeb mogą być tworzone inne stanowiska 

pracy.  
 

§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na 
zewnątrz Kierownik Ośrodka. 
 

2. Kierownika zatrudnia oraz rozwiązuje z nim 
stosunek pracy Burmistrz PienięŜna.  
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3. Kierownik Ośrodka realizuje czynności wynikające 
z przepisów  Prawa Pracy wobec osób w tym ośrodku 
zatrudnionych.  
 

4. Kierownik Ośrodka jest umocowany, w ramach 
zwykłego zarządu , do składania oświadczeń woli oraz 
dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem 
Ośrodka, które mają na celu realizowanie zadań 
statutowych Ośrodka wobec wszystkich władz, organów, 
instytucji, przedsiębiorstw i banków, w tym takŜe do 
występowania i prowadzenia w imieniu Gminy PienięŜno  
spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy 
uczestnika postępowania, z prawem do udzielania 
dalszych pełnomocnictw.  
 

5. Do obowiązków kierownika naleŜy zwłaszcza: 
 

a) wydawanie na podstawie upowaŜnienia Burmistrza 
PienięŜna decyzji administracyjnych w 
indywidualnych sprawach z zakresu pomocy 
społecznej naleŜących do właściwości gminy oraz 
wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu 
świadczeń rodzinnych, 

 
b) organizowanie i nadzór nad pracą podległych 

pracowników,  
 
c) wykonywanie innych zadań pomocy społecznej 

zleconych przez organy samorządu  terytorialnego i 
Wojewodę, 

 
d) wydawanie zarządzeń i regulaminów oraz instrukcji 

dla realizacji zadań statutowych.  
 

6. Szczegółową organizację wewnętrzną i 
funkcjonowanie Ośrodka określa Kierownik w drodze 
regulaminu. 
 

§ 5. Ośrodek realizuje wszystkie zadania własne i 
zlecone Gminy z zakresu pomocy społecznej określone 
ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(D.U. Nr 64, poz. 593). 
Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym 
naleŜy: 
 

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii 
rozwiązywania problemów społecznych ze 
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy 
społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych i innych, których celem jest integracja 
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, 

 
2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie 

pomocy społecznej, 
 
3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz 

niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 
 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 
5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 
 
6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia 
losowego, 

 
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne 
osobom bezdomnym oraz innym osobom 
niemającym dochodu i moŜliwości pozyskania 

świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

 
8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu 

kredytowanego, 
 
9) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i 

rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w 
związku z koniecznością sprawowania 
bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub 
cięŜko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie 
niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

 
10) praca socjalna, 
 
11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w 

tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z 
wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych 
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 

 
12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach 

opiekuńczo-wychowawczych  wsparcia dziennego 
lub mieszkaniach chronionych, 

 
13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad 

dzieckiem i rodziną, 
 
14) doŜywianie dzieci, 
 
15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, 
 
16) kierowanie do domu pomocy społecznej i 

ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 
w tym domu, 

 
17) sporządzanie sprawozdawczości oraz 

przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieŜ 
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
informatycznego, 

 
18) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy 

społecznej, w tym zapewnienie środków na 
wynagrodzenia pracowników. 

 
Do zadań własnych gminy naleŜy: 
 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych 
celowych, 

 
2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne 

usamodzielnienie w formie zasiłków, poŜyczek oraz 
pomocy w naturze, 

 
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach 

pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu 
gminnym oraz kierowanie do nich osób 
wymagających opieki, 

 
4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy 

społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 
gminy, w tym tworzenie i realizacja programów 
osłonowych.  

 
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 
realizowanych przez gminę naleŜy: 
 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 
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2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
określonych w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, 

 
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług 

opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, 

 
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 

pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową 
lub ekologiczną, 

 
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych 

domów samopomocy dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi, 

 
6) realizacja zadań wynikających z rządowych 

programów pomocy społecznej, mających na celu 
ochronę poziomu Ŝycia osób, rodzin i grup 
społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, 

 
7) środki na realizację w/w zadań zapewnia budŜet 

państwa.  
 

§ 6. Ośrodek realizuje wszystkie zadania zlecone 
gminie z zakresu świadczeń rodzinnych określone ustawą 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 
/Dz. U. Nr 228, poz. 2255/. 
 

§ 7. Dodatkowo do zadań Ośrodka naleŜy: 

 
1) współdziałanie z prowadzącymi działalność 

społeczną organizacjami społecznymi, kościołami, 
związkami wyznaniowymi, fundacjami, 
stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami 
fizycznymi i prawnymi w celu organizacji określonych 
zadań z zakresu pomocy społecznej,  

 
2) współpraca z organami samorządu terytorialnego, 

jednostkami organizacyjnymi gminy i administracji  
rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej, ZUS, 
KRUS, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 
Powiatowym Urzędem Pracy, policją, prokuraturą, 
sądami, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, 

 
3) wytyczanie w uzasadnionych przypadkach powództw 

na rzecz obywateli, w szczególności z zakresu spraw 
rodzinnych i opiekuńczych,  

 
4) kierowanie wniosków o ustalenie niezdolności do 

pracy i stopnia niepełnosprawności do organów 
określonych w odrębnych przepisach. 

 
§ 8. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują 

przepisy Ustawy o pomocy społecznej i ustawy o 
pracownikach samorządowych oraz przepisy wykonawcze 
do tych ustaw, jak równieŜ regulaminy ustalone przez 
kierownika.  
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UCHWAŁA Nr XV/124/04 

Rady Gminy D ąbrówno 

z dnia 9 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odp łatno ści za usługi opieku ńcze 

i specjalistyczne usługi opieku ńcze oraz szczegółowych warunków cz ęściowego lub 

całkowitego zwolnienia od opłat, jak równie Ŝ trybu ich pobierania. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tj. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zmianami/ oraz 
art. 50 ust. 6 i art. 96 ust, 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64, poz. 593/ RADA 
GMINY DĄBRÓWNO uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, 
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych 
osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie 
usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 
 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze mogą być przyznane równieŜ osobie, która 
wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a takŜe wspólnie 
niezamieszkujący małŜonek, wstępni, zstępni nie mogą 
takiej pomocy zapewnić. 

§ 2. Decyzje o przyznaniu lub odmowie pomocy 
określonej w § 1 na podstawie wniosku pracownika 
socjalnego /przy rozwaŜeniu całokształtu okoliczności 
uzasadniających przyznanie lub odmowę/ podejmuje 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 

§ 3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, 
których dochód netto na osobę samotną i w rodzinie nie 
przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z 
art. 8 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej. 

 
§ 4. Osoby nie spełniające warunku, o którym mowa w 

§ 3 zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na zasadach 
określonych w tabeli: 
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Procent kryterium dochodowego Wysoko ść opłaty w procentach ustalona od najni Ŝszego wynagrodzenia /brutto/ 
 
 

Osoby samotne nie posiadaj ące 
osób zobowi ązanych do alimentacji 

Osoby samotnie 
gospodaruj ące 

Osoby w rodzinie 

do 100% kryterium bezpłatnie bezpłatnie bezpłatnie 
od 101 -125% 5 5 10 
od 125 -150% 10 10 20 
od 151 -175% 15 15 30 
od 176 -200% 20 25 40 
od 201-225% 30 35 50 
od 226 - 250 % 40 45 60 
od 251-275% 50 55 80 
od 276 -300% 60 70 90 
powyŜej 300 % 100 100 100 

 
§ 5. W uzasadnionych przypadkach upowaŜnia się 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do 
obniŜenia bądź całkowitego zwolnienia z odpłatności za 
przyznane usługi opiekuńcze w oparciu o wniosek 
pracownika socjalnego. 
 

§ 6. Przed podjęciem decyzji określonej w § 5 z 
zastrzeŜeniem art. 100 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
zasięga opinii Wójta Gminy. 
 

§ 7. Odpłatność za usługi pobierana jest przez Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrównie w terminie do 
30 - tego kaŜdego miesiąca i przekazywana będzie na 
konto Urzędu Gminy do dnia 10 - tego następnego 
miesiąca. 

 
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXX/179/96 Rady Gminy w 

Dąbrównie z dnia 14 grudnia 1996 r. w sprawie zasad 
zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, lecznicze, pomoc 
rzeczową i zasiłki celowe podlegające zwrotowi w części 
lub całości od świadczeniobiorcy. 
 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Maciej Jankowski 
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UCHWAŁA Nr XV/125/04 

Rady Gminy D ąbrówno 

z dnia 9 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie okre ślenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczow ą, zasiłki okresowe 

i zasiłki celowe. 

 

Na podstawie art. 96 ust. 4 i 2, w związku z art. 41 pkt. 
2, oraz art. 104 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz art. 
18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591, zm.: Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 
1271 oraz z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) 
RADA GMINY DĄBRÓWNO uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na pomoc 
rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznawane 
pod warunkiem zwrotu w części lub całości kwoty zasiłków 
lub wydatków na pomoc rzeczową stanowiące załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/179/96 Rady Gminy w 
Dąbrównie z dnia 14 grudnia 1996 r. w sprawie zasad 
zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, lecznicze, pomoc 
rzeczową i zasiłki celowe podlegające zwrotowi w części 
lub całości od świadczeniobiorcy. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Maciej Jankowski 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XV/125/04  
Rady Gminy Dąbrówno  
z dnia 9 czerwca 2004 r. 

 
ZASADY ZWROTU WYDATKÓW NA POMOC RZECZOW Ą ZASIŁKI OKRESOWE I ZASIŁKI CELOWE 

 
§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających 
kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej, moŜe być przyznana pomoc 
rzeczowa, zasiłek okresowy i zasiłek celowy pod 
warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłków lub 
wydatków na pomoc rzeczową. 
 

§ 2. 1. Wydatki poniesione na pomoc rzeczową, kwoty 
zasiłków okresowych podlegają zwrotowi: 
 

1) w części - od osób i rodzin, których dochód osoby 
samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie 
lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe 
określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej i jednocześnie nie przekracza 200% tego 
kryterium, 

 
2) w całości - od osób i rodzin, których dochód osoby 

samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie 
lub dochód rodziny przekracza wysokość 200 % 
kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej. 

 
2. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty 

zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz części 
wydatków poniesionych na pomoc rzeczową jest 
uzaleŜniona od procentowo określonej wysokości 
posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z 
poniŜszą tabelą: 
 

% dochodu osoby lub rodziny wg kryterium ustalonego  zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej 

Wysoko ść zwrotu wydatków okre ślona w % 

 Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie 
od          100 do 150 50 60 
powyŜej  150 do 200 70 80 
powyŜej 200 100 100 

 
§ 3. 1. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków 

celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc 
rzeczową moŜe nastąpić jednorazowo lub w ratach. 
 

2. Pracownik socjalny pomocy społecznej na 
podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustala 
sytuację osobistą, dochodową i majątkową osoby i rodziny 
ubiegającej się o świadczenia zwrotne i wnioskuje w jakim 
zakresie i jaką część wydatków podlega zwrotowi. 

 
3. Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, 

zasiłków celowych i wydatków poniesionych na pomoc 
rzeczową oraz wysokość kwoty podlegającej 
jednorazowemu zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu lub 
wysokość rat i terminy ich zwrotu ustala się kaŜdorazowo 
w indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznaniu 
świadczenia, z uwzględnieniem sytuacji osobistej, 
rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin 
ubiegających się o przyznanie świadczenia. 
 

4. Zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasiłków 
celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc 
rzeczową dokonuje się w sposób wskazany w decyzji 
administracyjnej, o której mowa w ust. 3. 

5. W przypadku nie zwrócenia wydatków w terminach 
ustalonych w decyzji administracyjnej, o której mowa w 
ust. 3, naleŜności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 
 

§ 4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeŜeli 
Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w 
całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby skutki 
udzielanej pomocy, osoba upowaŜniona do wydawania 
decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy 
o pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego 
lub osoby zainteresowanej moŜe odstąpić od Ŝądania 
takiego zwrotu. 
 

§ 5. MoŜliwości i zakres udzielania pomocy rzeczowej i 
świadczeń pienięŜnych podlegających zwrotowi uzaleŜnia 
się od środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 
budŜecie gminy w ramach realizacji zadań własnych z 
zakresu pomocy społecznej. 
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UCHWAŁA Nr XV/127/04 

Rady Gminy D ąbrówno 

z dnia 9 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie udzielania bonifikat od ceny sprzeda Ŝy budynków i lokali. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst 
jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591/, art. 68 
ust. 1 pkt. 2 i 7 oraz art. 70 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami /tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 
543 z późn. zm./ - RADA GMINY DĄBRÓWNO uchwal, co 
następuje: 
 

§ 1. Udziela się bonifikaty od ceny sprzedaŜy 
budynków mieszkalnych jedno lokalowych i lokali 
mieszkalnych sprzedawanych najemcom w trybie bez 
przetargowym. 
 

1) w przypadku sprzedaŜy budynków lub lokali 
mieszkalnych wraz z przynaleŜnymi 
pomieszczeniami dotychczasowemu najemcy 
zostanie udzielona bonifikata w wysokości 40% ceny 
lokalu, 

 
2) w przypadku, gdy dotychczasowy najemca wnosi 

zapłatę ceny sprzedaŜy budynku lub lokalu w 
całości, zostanie udzielona dodatkowa bonifikata w 
wysokości 10% ceny lokalu, ustalonej przed 
bonifikatą, ustaloną na podstawie pkt 1, 

 
3) bonifikaty określonej w pkt 1 nie stosuje się do 

budynków zabytkowych i lokali połoŜonych w takich 
budynkach do których mają zastosowanie odrębne 
przepisy. 

 
§ 2. Na wniosek dotychczasowego najemcy lokalu 

mieszkalnego lub budynku mieszkalnego jedno 

lokalowego cena sprzedaŜy lokalu zostanie rozłoŜona na 
raty roczne płatne przez okres do 10 lat: 

1) pierwsza rata nie moŜe być mniejsza niŜ 10% ceny 
lokalu mieszkalnego lub budynku, ustalonej po 
zastosowaniu bonifikat, 

 
2) wysokość pozostałych rat rocznych będzie ustalona 

przez Wójta Gminy w drodze negocjacji i określona 
w protokóle uzgodnień, 

 
3) oprocentowanie rat wynosi 10% w stosunku 

rocznym. 
 

§ 3. Udziela się bonifikaty w wysokości 95 % od ceny 
sprzedaŜy budynków lub lokali, sprzedawanych 
organizacjom poŜytku publicznego na cel prowadzonej 
działalności poŜytku publicznego. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/35/03 Rady Gminy 
Dąbrówno z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie udzielania 
bonifikat od ceny sprzedaŜy budynków i lokali 
mieszkalnych. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dąbrówno. 
 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Maciej Jankowski 
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UCHWAŁA Nr XXVI/188/04  

Rady Miejskiej w Ostródzie  

z dnia 23 czerwca 2004 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/01 z dnia 28 gr udnia 2001 r. w Ostródzie  

w sprawie nadania regulaminu Stra Ŝy Miejskiej w Ostródzie.  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) i art. 8 ust. 2 Ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o straŜach gminnych (Dz. U. z 
1997 r. , Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Ostródzie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Do treści załącznika Nr 1 do Uchwały Rady 

Miejskiej w Ostródzie Nr XXXVIII/245/01 z dnia 28 grudnia 
2001 r. w sprawie nadania regulaminu StraŜy Miejskiej w 
Ostródzie wprowadza się następujące zmiany: 
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1) do treści § 12 ust. 1 dodaje się zdanie drugie o 
następującej treści: 
"Umundurowanie straŜników miejskich określa 
Załącznik Nr 2 do regulaminu StraŜy Miejskiej". 

 
§ 2. Wprowadza się Załącznik  Nr 2 do regulaminu 

StraŜy Miejskiej w Ostródzie, stanowiący jednocześnie 
Załącznik Nr 1 do naszej uchwały. 
 
 
 

§ 3. W statucie StraŜy Miejskiej w Ostródzie 
wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostródy 
z dnia 24 sierpnia 1992 r. Nr 5/92, skreśla się § 19 ust. 1 
pkt 1. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Bieliński 

 
 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXVIII/245/01 
Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 28 grudnia 2001 r. 

 
StraŜnikowi miejskiemu w Ostródzie, przysługuje 
umundurowanie. 
 

1) słuŜbowe letnie i zimowe, 
 
2) wyjściowe letnie i zimowe, 
 
3) specjalne, 
 
4) uzupełniające. 

 
Zasadniczymi przedmiotami umundurowania 
wchodzącymi w skład ubioru słuŜbowego są: 
 

1) wiatrówka męska i damska w kolorze 
ciemnogranatowym - szt. 1 na okres 3 lat, 

 
2) spodnie męskie i damskie w kolorze 

ciemnogranatowym z lamówką koloru Ŝółtego, o 
kroju prostym - szt. 1 na okres 2 lat, 

 
3) spodnie męskie i damskie w kolorze 

ciemnogranatowym, o kroju zwęŜonym, wpuszczane 
w obuwie - szt. 1 na okres 2 lat, 

 
4) spodnie letnie w kolorze ciemnogranatowym - szt. 1 

na okres 2 lat, 
 
5) spódnica o kroju prostym w kolorze 

ciemnogranatowym - szt. 1 na okres 2 lat, 
 
6) koszula w kolorze błękitnym z długim rękawem - szt. 

1 na okres 1 roku, 
 
7) koszula w kolorze błękitnym z krótkim rękawem - szt. 

1 na okres 1 roku, 
 
8) koszulobluza w kolorze ciemnogranatowym - szt. 1 

na okres 2 lat, 
 
9) sweter w kolorze ciemnogranatowym typu półgolf lub 

" serek ", szt. 1 na okres 2 lat, 
 
10) czapka słuŜbowa okrągła w kolorze 

ciemnogranatowym, z daszkiem i parkiem 
skórzanym w kolorze czarnym oraz szachownicą - 
szt. 1 na okres 3 lat, 

 
11) czapka zimowa z daszkiem i nausznikami w kolorze 

ciemnogranatowym ocieplana, z szachownicą - szt. - 
1 na okres 3 lat, 

 
12) czapka letnia typu sportowego w kolorze 

ciemnogranatowym, z szachownica - szt. 1 na okres 
2 lat, 

13) kapelusz damski - szt. 1 na okres 3 lat, 
 
14) kurtka 3/4 w kolorze ciemnogranatowym z podpinką 

- szt. 1 na okres 3 lat, 
 
15) kurtka uniwersalna krótka w kolorze 

ciemnogranatowym  z podpinką - szt. 1 na okres 3 
lat, 

 
16) koszulka " polo " - szt. 1 na okres 1 roku. 
 

Zasadniczymi przedmiotami umundurowania 
wchodzącymi w skład ubioru wyjściowego są: 
 

1) marynarka męska i damska dwurzędowa w kolorze 
ciemnogranatowym - szt. 1 na okres 3 lat, 

 
2) spodnie męskie i damskie w kolorze 

ciemnogranatowym z lamówką koloru Ŝółtego, o 
kroju prostym - szt. 1 na okres 2 lat, 

 
3) spódnica o kroju prostym w kolorze 

ciemnogranatowym - szt. 1 na okres 2 lat, 
 
4) koszula w kolorze białym z długim rękawem - szt. 1 

na okres 2 lat, 
 
5) koszula w kolorze białym z krótkim rękawem - szt. 1 

na okres 2 lat, 
 
6) płaszcz męski i damski letni w kolorze 

ciemnogranatowym - szt. 1 na okres 3 lat, 
 
7) płaszcz męski i damski zimowy w kolorze 

ciemnogranatowym - szt. 1 na okres 3 lat, 
 
8) olimpijka - szt. 1 na okres 2 lat. 

 
Zasadniczymi przedmiotami umundurowania 
wchodzącymi w skład ubioru specjalnego są: 
 

1) kombinezon - szt. 1 na okres 2 lata, 
 
2) kurtka - szt. 1 na okres 3 lat, 
 
3) spodnie - szt. 1 na okres 2 lat, 
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4) kamizelka sprzętowa - szt. 1 na okres 2 lat. 
 
Składnikami uzupełniającymi umundurowania są: 

1) ocieplacz w kolorze ciemnogranatowym - szt. 1 na 
okres 2 lat, 

2) peleryna w kolorze ciemnogranatowym - szt. 1 na 
okres 3 lat, 

3) pas główny skórzany w kolorze czarnym - szt. 1 na 
okres 3 lat, 

4) półbuty męskie i damskie w kolorze czarnym - 1 para 
na okres 1 roku, 

5) buty zimowe w kolorze czarnym - 1 para na okres 2 
lat, 

6) krawat w kolorze czarnym - szt. 1 na okres 3 lata, 
7) szalik w kolorze ciemnogranatowym - szt. 1 na okres 

3 lat, 

8) rękawiczki w kolorze czarnym - szt. 1 na okres 3 lat, 
9) skarpety w kolorze ciemnogranatowym - 5 par na 1 

rok, 
10) sznur galowy koloru Ŝółtego - na okres słuŜby, 
11) kamizelka koloru ciemnogranatowego - szt. 1 na 

okres 2 lat, 
12) spinka do krawata - szt. 1 na okres 3 lat, 
13) spinka do mankietów - 1 para na okres 2 lat, 
14) pasek do spodni - 1 szt. na okres 3 lat, 
15) mapnik - 1 szt. na okres 4 lat, 
16) strój sportowy straŜy miejskiej - 1 kpl. na okres 5 lat, 
17) kamizelka ostrzegawcza- 1 szt. na okres 3 lat, 
18) opatrunek osobisty - 1 szt. na okres terminu 

waŜności.
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UCHWAŁA Nr XXVI/196/04 

Rady Miejskiej w Ostródzie 

z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczow ą, zasiłki okresowe i zasiłki celowe. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 
pkt. 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Dz. 
U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 
153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 
r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568); oraz art. 96 ust. 4 
w związku z art. 41 pkt 2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) 
Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków na pomoc 
rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod 
warunkiem zwrotu w części lub całości kwoty zasiłku lub 
wydatków na pomoc rzeczową stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/297/98 Rady Miejskiej 
w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 1998 r.(z późn. zm.) w 
sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze, 
usługi lecznicze, pomoc rzeczową, pokrycie kosztów 
pogrzebu i zasiłki celowe. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Ostródy. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Bieliński 

 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr XXVI/196/04 
Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 
Zasady zwrotu wydatków na pomoc rzeczow ą, zasiłki okresowe i zasiłki celowe 

 
§ 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 

osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających 
kryterium dochodowe, określone w art. 8 ust. 1 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, moŜe być 
przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc 
rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty 
zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową. 
 

§ 2. 1. Wydatki poniesione na pomoc rzeczową, kwoty 
zasiłków okresowych i celowych podlegają zwrotowi: 

1) w części – od osób i rodzin, których dochód osoby 
samotnie gospodarującej, dochód osób w rodzinie 
lub dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe 
określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 

społecznej i jednocześnie nie przekracza 200 % tego 
kryterium, 

2) w całości – od osób i rodzin, których dochód osoby 
samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie 
lub dochód rodziny przekracza wysokość 200% 
kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 
ustawy o pomocy społecznej. 

 
2. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty 

zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz części 
wydatków poniesionych na pomoc rzeczową, jest 
uzaleŜniona od procentowo określonej wysokości 
posiadanego dochodu osoby lub rodziny, zgodnie z 
poniŜszą tabelą: 
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% dochodu osoby lub rodziny wg kryterium ustalonego  zgodnie z art.8 ust.1 
ustawy o pomocy społecznej 

Wysoko ść zwrotu wydatków 
Osoby samotnie gospodaruj ące 

okre ślona w % 
Osoby w rodzinie 

Od 100 do 150 50 60 
PowyŜej 150 do 200 70 80 
PowyŜej 200 100 100 

 
§ 3. 1. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków 

celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc 
rzeczową moŜe nastąpić jednorazowo lub w ratach. 
 

2. Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej, 
na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustala 
sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osób 
i rodziny ubiegających się o świadczenie zwrotne i 
wnioskuje w jakim zakresie i jaka część wydatków 
podlega zwrotowi. 
 

3. Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, 
zasiłków celowych i wydatków na pomoc rzeczową oraz 
wysokość kwoty podlegającej jednorazowemu zwrotowi 
wraz z terminem jej zwrotu lub wysokość rat i terminy ich 
zwrotu ustala się kaŜdorazowo w indywidualnej decyzji 
administracyjnej o przyznanie świadczenia, z 
uwzględnieniem sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej 
i majątkowej osób i rodzin ubiegających się o przyznanie 
świadczenia. 
 

4. Zwrotu kwot zasiłków okresowych, zasiłków 
celowych oraz wydatków poniesionych na pomoc 
rzeczową dokonuje się w sposób wskazany w decyzji 
administracyjnej, o której mowa w ust. 3. 

 
5. W przypadku nie zwrócenia wydatków w terminach 

ustalonych w decyzji administracyjnej, o której mowa w 
ust. 3, naleŜności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 
 

§ 4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeŜeli 
Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w 
całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby skutki 
udzielanej pomocy, dyrektor ośrodka pomocy społecznej 
lub inna osoba upowaŜniona do wydawania decyzji 
administracyjnych na wniosek pracownika socjalnego lub 
osoby zainteresowanej moŜe odstąpić od Ŝądania takiego 
zwrotu. 
 

§ 5. MoŜliwość i zakres udzielania pomocy rzeczowej i 
świadczeń pienięŜnych podlegających zwrotowi uzaleŜnia 
się od środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 
budŜecie gminy miejskiej Ostróda w ramach zadań 
własnych z zakresu pomocy społecznej. 
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UCHWAŁA Nr XXVI/197/04 

Rady Miejskiej w Ostródzie 

z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odp łatno ści za usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 

opieku ńcze oraz szczegółowych warunków cz ęściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tr yb ich 

pobierania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 
pkt. 6 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, zm. Dz. U z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Dz. 
U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 
153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; Dz. U z 2003 r.: 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 96 ust. 4 w 
związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) 
Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub 
całkowitego zwolnienia od opłat, jak równieŜ tryb ich 
pobierania stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/297/98 Rady Miejskiej 
w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 1998 r.(z późn. zm.) w 
sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze, 
usługi lecznicze, pomoc rzeczową pokrycie kosztów 
pogrzebu i zasiłki celowe. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Ostródy. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Bieliński 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XXVI/197/04  
Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 
 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatno ści za usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi opieku ńcze oraz 
szczegółowe warunki cz ęściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak ró wnie Ŝ tryb ich pobierania. 

 
§ 1. 1. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w 

zaspakajaniu codziennych potrzeb Ŝyciowych, opiekę 
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w 
miarę moŜliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

 
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z 
rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone 
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym. 
 

§ 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze przysługują: 
 
1) osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a 
jest jej pozbawiona; 

2) osobie, która wymaga pomocy innych osób, a 
rodzina, a takŜe wspólnie niezamieszkujący 
małŜonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy 
zapewnić. 

 
§ 3. Usługi opiekuńcze obejmują: 

 
1) pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb 

Ŝyciowych, takich jak: 
 

- utrzymanie w czystości i porządku pokoju osoby chorej 
i jej otoczenia, 

 
- zakupy w miarę potrzeb artykułów Ŝywnościowych, 
 
- racjonalne odŜywianie, przygotowywanie posiłków z 

uwzględnieniem diety zleconej przez lekarza, 
 
- pomaganie choremu przy spoŜywaniu posiłków bądź 

karmienie chorego, 
 
- przepieranie bielizny osobistej i pościelowej, 
 
- utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i 

gospodarczego, uŜywanego przy świadczeniu usług. 
 
  2) podstawową opiekę higieniczną, jak: 
 

- przesłanie łóŜka, 
 
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej, 
 
- pomoc w utrzymaniu higieny (mycie, kąpanie), 
 
- układanie chorego w łóŜku i pomaganie przy zmianie 

pozycji, 
- zapobieganie powstawaniu odleŜyn i odparzeń. 

 
  3) pielęgnację zleconą przez lekarza jak: 
 

- pomoc zabiegowa wg wskazań lekarza ( oprócz usług 
pielęgniarskich), 

 
- mierzenie temperatury, 

 
- podawanie leków, 
 
- stosowanie okładów, kompresów i baniek. 

 
§ 4. 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi 

dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z 
rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone 
przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym. 
 

2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze winny zmierzać 
do poprawy kondycji psychicznej i fizycznej 
podopiecznych, poprzez dostosowanie do ich 
szczególnych potrzeb. Do usług tych zalicza się: 
 

- usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie, 
 
- pielęgnację zleconą przez lekarza, świadczoną przez 

osoby posiadające kwalifikacje zawodowe, 
 
- rehabilitację fizyczną, według wskazań lekarza, 
 
- wspieranie psychologiczno–pedagogiczne i 

edukacyjno–terapeutyczne. 
 

§ 5. Sposób świadczenia usług powinien uwzględniać 
stan zdrowia, sprawność fizyczną i intelektualną oraz 
indywidualne potrzeby i moŜliwości osoby otrzymującej 
świadczenie, a takŜe prawa człowieka, w tym w 
szczególności prawo do godności i intymności. 
 

§ 6. Świadczenia usług opiekuńczych lub 
specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się na 
wniosek osób wymienionych w art. 50 ust. 1 i ust. 2 
ustawy o pomocy społecznej, jej przedstawiciela 
ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby 
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, jak 
równieŜ z urzędu na wniosek pracownika socjalnego; w 
oparciu o zlecenie wystawione przez lekarza domowego 
oraz na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. 
 

§ 7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze przyznaje Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w formie decyzji administracyjnej zawierającej: 

- zakres usług, 
 
- ilość godzin ustaloną w porozumieniu z klientem, 
 
- wysokość odpłatności za świadczone usługi, 
 
- inne części składowe decyzji, uregulowane w kodeksie 

postępowania administracyjnego. 
 

§ 8. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w 
miejscu zamieszkania ponoszą opłatę, w zaleŜności od 
posiadanego dochodu miesięcznego. 
Wysokość jest uzaleŜniona od procentowo określonej 
wysokości posiadanego dochodu osoby lub rodziny, 
zgodnie z poniŜszą tabelą: 
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Wysoko ść odpłatno ści 

od ceny usługi 
okre ślona w % 

dla: 
% dochodu osoby lub rodziny wg kryterium ustalonego  zgodnie z art.8 ust.1 ustawy o pomocy 

społecznej 
 Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie 

PoniŜej kryterium 0 0 
Od 100 do 140 3 5 
PowyŜej 140 do 170 5 7 
PowyŜej 170 do 200 7 10 
PowyŜej 200 do 240 15 20 
PowyŜej 240 do 280 20 30 

 
PowyŜej 280 do 300 40 50 
PowyŜej 300 100 100 

 
§ 9. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeŜeli 

Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w 
całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby skutki 
udzielanej pomocy, dyrektor ośrodka pomocy społecznej 
lub inna osoba upowaŜniona do wydawania decyzji 
administracyjnych na wniosek pracownika socjalnego lub 
osoby zainteresowanej moŜe odstąpić od Ŝądania takiego 
zwrotu. 
 

§ 10. MoŜliwość i zakres udzielania pomocy w formie 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych uzaleŜnia się od środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w budŜecie gminy miejskiej 
Ostróda w ramach zadań własnych z zakresu pomocy 
społecznej. 
 

§ 11. 1. Obowiązek wnoszenia opłaty wraz z terminem 
i miejscem jej  uiszczenia ustala się kaŜdorazowo w 
indywidualnej decyzji administracyjnej o przyznanie 
świadczenia, z uwzględnieniem sytuacji osobistej, 
rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin 
ubiegających się o przyznanie świadczenia. 
 

2. W przypadku nie opłacenia za wykonaną usługę w 
terminach ustalonych w decyzji administracyjnej, o której 
mowa w ust. 1, naleŜności z tego tytułu podlegają 
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. 
 

3. Wpływy pochodzące z odpłatności są dochodem 
budŜetu Gminy Miejskiej w Ostródzie. 
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UCHWAŁA Nr XXVI/198/04 

Rady Miejskiej w Ostródzie 

z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego obszaru śródmie ścia miasta 

Ostródy w obszarach: S6KP1,S6US7, S6US9 i S6MU6. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) 
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41) Rada Miejska w 
Ostródzie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia 
miasta Ostródy w obszarach: S6KP1,S6US7, S6US9 i 
S6MU6, zwaną dalej „zmianą planu”. 
 

2. Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Granice zmiany planu określa uchwała Nr 

XVII/127/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 22 grudnia 
2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru śródmieścia miasta Ostródy w obszarach: 
S6KP1,S6US7, S6US9 i S6MU6. 
 

§ 3. Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 stanowi 
załącznik Nr 1 do uchwały i obowiązuje w następującym 
zakresie ustaleń zmiany planu: 
 

a) granic zmiany planu, 
 
b) linii rozgraniczających tereny o róŜnych funkcjach i 

zasadach zagospodarowania, 
 
c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
d) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: S6 US7, 

S6 US9 – zabudowy usługowej, S6 MU6 – 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, S6KP1 – 
zespołu parkingowego, KD – dróg publicznych. 

 
§ 4. 1. W tekście ustaleń planu – treści uchwały Nr 

XLV/293/98 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 25 marca 
1998 r. w sprawie (Dziennik Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 z dnia 30 kwietnia 1998 r., 
poz. 119): 
 

a) w § 2 „Przeznaczenie terenów”, w pozycji 
„Komunikacja kołowa”, dodaje  się symbol KD – 
drogi publiczne, 
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b) w § 3 „Zasady kształtowania zabudowy” w punkcie 
„6. Sektor S6” w pozycji „Oznaczenie terenu” dla 
symboli MU6 i US9 utrzymuje się dotychczasową 
treść ustaleń, 

 

c) w § 3 „Zasady kształtowania zabudowy” w punkcie 
„6. Sektor S6” w pozycji „Oznaczenie terenu” dla: 

1) symbolu US7 skreśla się dotychczasową treść 
ustaleń i wprowadza się następującą treść: 

OZNACZENIE 
TERENU 

USTALENIA 

US7 1. Zezwala się na budowę budynków uŜyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego w rozumieniu przepisów 
budowlanych. 
2. Zabudowę naleŜy kształtować do maksymalnej wysokości: 
a) pięciu kondygnacji dla budynków zamieszkania zbiorowego, 
b) trzech kondygnacji dla pozostałych budynków. 
3. Nie zezwala się na budowę obiektu handlowego o powierzchni sprzedaŜnej powyŜej 2000 m2. 
4. Zezwala się na budowę budynków gospodarczych i budowli, w tym boisk sportowych, słuŜących do obsługi budynków 
uŜyteczności publicznych i budynków zamieszkania zbiorowego. 
5. Pozostałe ustalenia kształtowania zabudowy regulują przepisy budowlane, z zastrzeŜeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy 
ustalonej w rysunku zmiany planu. 
6. Podziału terenu oznaczonego symbolem S6US7 na nieruchomości gruntowe moŜna dokonać, jeśli projekt podziału zapewnia 
nieruchomości lub działce budowlanej: wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposaŜenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej, spełniające wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z przepisów odrębnych i ustaleń zmiany 
planu. 
7. Z tytułu przepisów o ochronie środowiska w zakresie ochrony przed hałasem ustala się dopuszczalny poziom hałasu w środowisku 
dla terenów oznaczonych symbolami: S6MU6 i S6US7, jak dla terenów (odpowiednio): zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego. 

 
2) symbolu KP1 skreśla się dotychczasową treść ustaleń i wprowadza się następującą treść: 

OZNACZENIE 
TERENU 

USTALENIA 

KP1 1. Zezwala się na budowę budowli w rozumieniu przepisów budowlanych - zespołu parkingowego, w tym podziemnego obiektu 
parkingowego. 
2. Funkcja parkingowa terenu, o której mowa w pkt.1, powinna słuŜyć w części obsłudze uŜytkowników zabudowy terenu 
oznaczonego symbolem S6US7. 

 
2. Pozostała treść uchwały przywołanej w ust. 1 nie 

ulega zmianie. 
 

§ 5. 1. W granicach zmiany planu nie występują 
zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 6. W granicach zmiany planu zamiast rysunku planu 
obowiązuje rysunek zmiany planu. 
 

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
publikacji na stronie internetowej gminy. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Ostródy. 
 

§ 8. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 30 dniach od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Bieliński 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXVI/198/04 
Rady Miejskiej w Ostródzie  
z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w 
Ostródzie postanawia, co następuje: 
 

1. Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia 
miasta Ostródy w obszarach: S6KP1.S6US7, S6US9 i 
S6MU6, z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy, 
uchwalonego uchwałą Nr XI/88/99 Rady Miejskiej w 
Ostródzie z dnia 8 września 1999 r. 

2. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w 
trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

3. W związku z treścią § 5.1. uchwały w granicach 
zmiany planu nie występują zadania własne gminy z 
zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 
20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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UCHWAŁA Nr XXVI/199/04 

Rady Miejskiej w Ostródzie 

z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagos podarowania przestrzennego miasta Ostródy w obr ębie 

osiedli: Drw ęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Ostródy w obr ębach geodezyjnych nr: 1, 8 i 9. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) 
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i z 2004 r. Nr 6, poz. 41) Rada Miejska w 
Ostródzie uchwala, co następuje: 
  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę: 
a) miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: 
Drwęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie, 

b) miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ostródy w obrębach 
geodezyjnych nr: 1, 8 i 9, 

zwaną dalej „zmianą planu”. 
 

2. Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. Granice zmiany planu określa uchwała Nr 
XIV/121/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 listopada 
2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ostródy w obrębie osiedli: Drwęckiego i 
Mrongowiusza w Ostródzie oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w 
obrębach geodezyjnych nr: 1, 8 i 9. 
 

§ 3. Rysunek zmiany planu w skali 1:1000 stanowi 
załącznik Nr 1 do uchwały i obowiązuje w następującym 
zakresie ustaleń zmiany planu: 
 

a) granic zmiany planu, 
b) granic administracyjnych miasta Ostródy, 
c) linii rozgraniczających tereny o róŜnych funkcjach i 

zasadach zagospodarowania, 
d) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
e) granic strefy ochrony konserwatorskiej, 
f) granic rezerwatu „Rzeka Drwęca”, 
g) oznaczeń przeznaczenia terenów na cele: MU,US – 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej albo usług, US – 
usług, KD – dróg publicznych, NOp – urządzeń 
kanalizacji sanitarnej, ZZ - obszaru bezpośredniego 
zagroŜenia powodzią. 

 
§ 4. 1. W tekście ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w 
obrębach geodezyjnych nr: 1, 8 i 9 – treści uchwały Nr 
IX/64/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 kwietnia 
2003 r. w sprawie (Dziennik Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego Nr 85 z dnia 17 czerwca 2003 r., 
poz. 1247), zwanym dalej „planem”: 
 

a) w § 3 „Przeznaczenie terenów i stawki, o których 
mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym”, w pozycji 2 „obręb 1”, skreśla się 
oznaczenie terenu UT wraz z treścią ustaleń. 
Zamiast w/w oznaczenie terenu wprowadza się: 
oznaczenie terenu US wraz z treścią ustaleń: 
„usługowe”, 

 
b)  w § 3 „Przeznaczenie terenów i stawki, o których 

mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu 
przestrzennym”, w pozycji 2 „obręb 1”, wprowadza 
się oznaczenie terenu MU wraz z treścią ustaleń: 
„mieszkaniowo-usługowe”, 
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c) w § 4 „Zasady kształtowania zabudowy i podziału 
terenu na działki budowlane” w punkcie 1 skreśla się 
oznaczenie terenu UT, 

 
d) w § 4 „Zasady kształtowania zabudowy i podziału 

terenu na działki budowlane” w punkcie 1 w pozycji 

„Oznaczenie terenu”, dla terenów ujętych w rysunku 
planu (w załączniku Nr 2, obręb 1) wprowadza się 
następującą treść: 

 

OZNACZENIE TERENU USTALENIA 
US 1. Zezwala się na budowę budynków  zamieszkania zbiorowego w rozumieniu przepisów budowlanych, przeznaczonych na 

obsługę turystyki i wypoczynku. 
2. Zezwala się na budowę budynków gospodarczych i budowli w rozumieniu przepisów budowlanych, w tym zespołu 
parkingowego, słuŜących do obsługi budynków zamieszkania zbiorowego. 
3. Zabudowę naleŜy kształtować do maksymalnej wysokości: 
a) czterech kondygnacji z ostatnią kondygnacja w poddaszu uŜytkowym dla budynków zamieszkania zbiorowego 
b) trzech kondygnacji dla pozostałych budynków. 
4. Pozostałe ustalenia kształtowania zabudowy regulują przepisy budowlane. 
5. Ustala się pozostawienie w granicach oznaczonego terenu minimum 25% powierzchni biologicznie czynnej. 

MU,US 1. Zezwala się na budowę budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz budowę budynków  zamieszkania 
zbiorowego w rozumieniu przepisów budowlanych. 
2. Zezwala się na budowę budynków gospodarczych i budowli w rozumieniu przepisów budowlanych w tym zespołu 
parkingowego, słuŜących do obsługi budynków zamieszkania zbiorowego. 
3. Zabudowę naleŜy kształtować do maksymalnej wysokości: 
a) dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją w poddaszu uŜytkowym dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) trzech kondygnacji z ostatnią kondygnacją w poddaszu uŜytkowym dla zabudowy zamieszkania zbiorowego. 
4. Kąt nachylenia połaci dachowych do przekroju poziomego budynku ustala się w przedziale 350-450. 
5. Ustala się pozostawienie w granicach kaŜdej z działek budowlanych minimum 25% powierzchni biologicznie czynnej. 
6. Dla dokonania podziału terenu na działki budowlane ustala się następujące zasady w/w podziału: 
a) minimalna powierzchnia działki winna wynosić 1000 m2, 
b) minimalna szerokość działki budowlanej w jej linii granicy z dojazdem do drogi publicznej lub z drogą publiczną powinna 
wynosić 20 m. 
7. Pozostałe ustalenia kształtowania zabudowy regulują przepisy budowlane, z zastrzeŜeniem nieprzekraczalnej linii zabudowy 
ustalonej w rysunku zmiany planu. 

NOp Dla istniejących obiektów budowlanych zezwala się na roboty budowlane: remont, rozbudowę i przebudowę w rozumieniu 
właściwych przepisów prawa budowlanego. 

 
2. W tekście ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w 
obrębie osiedli: Drwęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie – 
treści uchwały Nr XVIII/138/2000 Rady Miejskiej w 
Ostródzie z dnia 19 kwietnia 2000 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 32 z dnia 29 
maja 2000 r., poz. 483) zwanym dalej „planem”: 
 
 

a) w § 2 „Przeznaczenie terenów”: w pozycji „Obsługa 
turystyki i wypoczynku” skreśla się symbole: UT4 i 
UT5; w pozycji „Usługi” wprowadza się symbole: 
US11 i US12, 

 
b) w § 3, w punkcie 1 „Zasady zainwestowania i 

kształtowania zabudowy” wprowadza się 
następującą treść ustaleń: 

 
OZNACZENIE TERENU USTALENIA 

US11 1. Zezwala się na budowę budynków  zamieszkania zbiorowego w rozumieniu przepisów budowlanych, przeznaczonych na 
obsługę turystyki i wypoczynku. 
2. Zezwala się na budowę budynków gospodarczych i budowli w rozumieniu przepisów budowlanych, słuŜących do obsługi 
budynków zamieszkania zbiorowego. 
3. Zabudowę naleŜy kształtować do maksymalnej wysokości: 
a) czterech kondygnacji, z ostatnią kondygnacją w poddaszu uŜytkowym, dla budynków zamieszkania zbiorowego, 
b) trzech kondygnacji, z ostatnią kondygnacją w poddaszu uŜytkowym, dla pozostałych budynków. 
4. Pozostałe ustalenia kształtowania zabudowy regulują przepisy budowlane. 
5. Na oznaczonym terenie naleŜy przewidzieć miejsca parkingowe. 

US12 1. Zezwala się na budowę budynków i budowli obsługi sportów wodnych: port jachtowy, plaŜa, boiska do gier (siatkówka, korty 
tenisowe itp.) 
2. Zabudowę naleŜy kształtować do maksymalnej wysokości dwóch kondygnacji, z drugą kondygnacją w poddaszu uŜytkowym. 

 
c) w § 4 „Układ komunikacji” w pkt. 1 lit. d) - skreśla się 

treść ustaleń, 
 
d) w § 8 „Szczególne warunki zabudowy i 

zagospodarowania terenu” dodaje się pkt. 4 o treści: 
„W granicach zmiany planu ustala się na podstawie 
właściwych przepisów prawa wodnego, oznaczony w 
rysunku zmiany planu symbolem ZZ obszar 
bezpośredniego zagroŜenia powodzią. W 
powyŜszym obszarze wprowadza się zakazy 
zawarte w art. 40 i 83 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 
2001 r. Nr 115 poz. 1229) ”. 

 
3. Pozostała treść uchwał przywołanych w ust. 1 i 2  

nie ulega zmianie. 
 

§ 5. W granicach zmiany planu teren oznaczony 
symbolem D stanowi drogę publiczną o szerokości 12 m 
w liniach rozgraniczających. 
 

§ 6. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się 
dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenów 
oznaczonych symbolami: MU, US, US11 i US12, jak dla 
terenów odpowiednio: zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, o których 
mowa w przepisach odrębnych. 
 

§ 7. 1. W granicach zmiany planu nie występują 
zadania własne gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 8. 1. W granicach zmiany planu zamiast: 
a) rysunku planu wymienionego w § 4 ust. 1, 
b) rysunku planu (załącznik Nr 2) wymienionego w § 4 

ust. 2, 
obowiązuje rysunek zmiany planu. 
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§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 
publikacji na stronie internetowej gminy. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Ostródy. 
 
 

 
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie po 30 dniach od daty 

jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Bieliński 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXVI/199/04  
Rady Miejskiej w Ostródzie 
z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w 
Ostródzie postanawia, co następuje: 
 

1. Stwierdza się zgodność zmiany: 
 
a) miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli: 
Drwęckiego i Mrongowiusza w Ostródzie, 

 
b) miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ostródy w obrębach 
geodezyjnych nr: 1, 8 i 9 z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ostródy, uchwalonego 
uchwałą Nr XI/88/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z 
dnia 8 września 1999 r. 

 
2. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w 

trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

3. W związku z treścią § 7.1. uchwały w granicach 
zmiany planu nie występują zadania własne gminy 
z zakresu infrastruktury technicznej, o których mowa w art. 
20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym.  
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UCHWAŁA Nr XXVI/200/04 

Rady Miejskiej w Ostródzie 

z dnia 23 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/03 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2003 r w sprawie udzi elenia 

bonifikaty przy sprzeda Ŝy Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własno ściowej „Jedno ść” w Ostródzie, gruntu 

będącego w jej u Ŝytkowaniu wieczystym w zwi ązku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni o drębnej 

własno ści lokali mieszkalnych lub z przeniesieniem na czło nków spółdzielni własno ści lokali mieszkalnych lub 

domów jednorodzinnych. 

 

Działając na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 46, poz. 543 ze zm.), 
Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 1. W treści § 1 ust 1. Uchwały Nr XI/76/03 Rady 
Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie 
udzielenia bonifikaty przy sprzedaŜy Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej „Jedność” w 
Ostródzie, gruntu będącego w jej uŜytkowaniu wieczystym 
w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni 
odrębnej własności lokali mieszkalnych lub z 
przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali 

mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, wykreśla się 
słowa „przy jednorazowej płatności”. 
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Ostródy. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Bieliński 
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UCHWAŁA Nr XV/78/04 

Rady Miejskiej w Mikołajkach 

z dnia 30 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Bu rmistrza Miasta Mikołajki. 

 

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

§ 1. Ustala się zasady wnoszenia przez Burmistrza 
Miasta udziałów i akcji do spółek komunalnych, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wysokość kwoty przeznaczonej na akcje i udziały 
ustalana jest corocznie w budŜecie Gminy.  

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Sławomir Gawliński 

 
 
 
 

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XV/78/04  
Rady Miejskiej w Mikołajkach  
z dnia 30 czerwca 2004 r. 

 
Zasady wnoszenia udziałów i akcji do spółek kapitał owych przez Burmistrza Miasta Mikołajki 

 
Zasady, o których mowa dotyczą spółek prawa 
handlowego z udziałem Gminy, których przedmiotem 
działalności jest, pokrywając się z zadaniami Gminy, 
bieŜące zaspokajanie potrzeb jej mieszkańców. 
 

1. Celem podjętej inicjatywy jest prawidłowe 
funkcjonowanie spółek komunalnych oraz właściwe 
wykonywanie powierzonych im zadań. 
 

2. Decyzje o przekazaniu środków pienięŜnych z 
budŜetu Gminy w celu wniesienia dopłat, udziałów, bądź 
akcji, podejmuje Burmistrz w związku z koniecznością: 
 
  1) objęcia udziałów lub akcji nowotworzonych spółek, 
  
  2) podwyŜszenia kapitału zakładowego juŜ istniejących, 
 
  3) pokrycia strat bilansowych spółki. 
 

3. Przekazanie środków pienięŜnych w przypadkach 
określonych w ppkt. 2-3 następuje po podjęciu 
stosownych uchwał przez zgromadzenie wspólników. 
 

3a. Burmistrz w celach określonych w punkcie 3 ppkt. 
1-2 moŜe przekazać równieŜ środki trwałe stanowiące 

składniki mienia komunalnego Gminy, jako wkłady 
niepienięŜne (aporty).w tym: 
 
1) nieruchomości o wartości ustalonej w sposób 

określony w regulacji art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. Nr 
46, póz. 543 z 2000 r. ze zm.), 

 
  2) przedmioty ruchome. 
 

4. Wnoszenie udziałów i akcji, o których mowa 
następuje nie częściej niŜ dwa razy w roku 
kalendarzowym. 
 

5. Niedopuszczalnym jest wniesienie aportu w postaci: 
 
1) nieruchomości zabudowanych słuŜących realizacji 

zadań gminy w zakresie oświaty, kultury i rekreacji, 
 
2) przedmiotów ruchomych nie słuŜących bezpośrednio 

działalności słuŜącej zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców gminy. 
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UCHWAŁA Nr XVII/111/04 

Rady Gminy w Sorkwitach 

z dnia 1 lipca 2004 r. 

 

w sprawie okre ślenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczow ą, zasiłki celowe na ekonomiczne usamodzielnienie i 

zasiłki okresowe. 

 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: 
Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. z 2002 r.) Nr 
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 
poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, oraz i 2003 r., Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 
594, zmiana Dz. U. Nr 99, poz. 1001) Rada Gminy w 
Sorkwitach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Wydatki poniesione na pomoc rzeczową, kwoty 
zasiłków okresowych, zasiłków celowych, zasiłków na 
ekonomiczne usamodzielnienie podlegają zwrotowi: 
 
  1) w części - od osób i rodzin, których dochód osoby 

samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub 
dochód rodziny przekracza kryterium dochodowe 
określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i 
jednocześnie nie przekracza 200% tego kryterium, 

 
2) w całości od osób i rodzin, których dochód samotnie 

gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód 
rodziny przekracza wysokość 200% kryterium 
dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej. 

 
2. Wysokość podlegającej zwrotowi części kwoty 

zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz części 
wydatków poniesionych na pomoc rzeczową jest 
uzaleŜniona od procentowo określonej wysokości 
posiadanego dochodu osoby lub rodziny zgodnie z tabelą 
stanowiącą załącznik do uchwały.  
 

§ 2. 1. Zwrot kwot zasiłków okresowych, zasiłków 
celowych, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie 
oraz wydatków poniesionych na pomoc rzeczową moŜe 
nastąpić jednorazowo lub w ratach. 
 

2. Pracownik socjalny pomocy społecznej na 
podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ustala 
sytuację osobistą dochodową i majątkową osoby i rodziny 
ubiegającej się o świadczenie zwrotne i wnioskuje w jakim 
zakresie i jaka część wydatków podlega zwrotowi. 
 

3. Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, 
zasiłków celowych i zasiłków na ekonomiczne 

usamodzielnienie się, wydatków poniesionych na pomoc 
rzeczową oraz wysokość kwoty podlegającej 
jednorazowemu zwrotowi wraz z terminem jej zwrotu lub 
wysokość rat i terminy ich zwrotu ustala się kaŜdorazowo 
w indywidualnej decyzji administracyjne! o przyznaniu 
świadczenia, z uwzględnieniem sytuacji osobistej, 
rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin 
ubiegających się o przyznanie świadczenia. 
 

4. Zwrotu kwot zasiłków celowych, zasiłków na 
usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz wydatków 
poniesionych na pomoc rzeczową dokonuje się w sposób 
wskazany w decyzji administracyjnej o której mowa w  
ust. 3. 
 

5. W przypadku nie zwrócenia wydatków w terminach 
ustalonych w decyzji administracyjnej, o której mowa w 
ust. 3. naleŜności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w 
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. 
 

§ 3. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeŜeli 
Ŝądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w 
całości lub w części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby skutki 
udzielonej pomocy organ upowaŜniony do wydawania 
decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy 
o pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego 
lub osoby zainteresowanej moŜe odstąpić od Ŝądania 
takiego zwrotu. 
 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/134/97 Rady Gminy w 
Sorkwitach z dnia 12 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia 
zasad zwrotu wydatków na świadczenia lecznicze, pomoc 
rzeczową i zasiłki celowe. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
w Sorkwitach. 
 

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Adam Gmaj 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XVII/111/04 
z dnia 1 lipca 2004 r.  

 
Tabela wysoko ści podlegaj ącej zwrotowi cz ęści kwoty zasiłku okresowego, zasiłku celowego oraz części wydatków 
poniesionych na pomoc rzeczow ą 

Wysoko ść zwrotu wydatków, okre ślone w % % dochodu osoby lub rodziny wg kryterium ustalonego  zgodnie z art. 8 
ust. 1 o pomocy społecznej Osoby samotnej i samotnie wychowuj ącej Osoby w rodzinie 

PowyŜej 100 do 120 5 10 
PowyŜej 120 do 130 10 20 
PowyŜej 1 30 do 140 20 40 
PowyŜej 140 do 150 40 60 
PowyŜej 150 do 170 60 70 
PowyŜej 170 do 200 70 80 

 

1249 

UCHWAŁA Nr XVII/112/04 

Rady Gminy w Sorkwitach 

z dnia 1 lipca 2004 r. 

 

w sprawie okre ślenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatn ości za usługi opieku ńcze i specjalistyczne 

usługi opieku ńcze. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 
r., Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 
153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, i Nr 162, 
poz. 1568), oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 zm.: 
Nr 99, poz. 1001) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Udzielenie pomocy w formie usług 
opiekuńczych następuje na wniosek osoby 
zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź 
innej osoby - za zgodą osoby zainteresowanej oraz z 
urzędu. 
 

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawana jest 
na podstawie zlecenia lekarskiego potwierdzającego 
konieczność zapewnienia opieki ze strony innych osób lub 
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bądź 
orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i 
samodzielnej egzystencji, a takŜe przeprowadzonego 
przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. 
 

§ 2. 1. Przyznawanie usług opiekuńczych następuje w 
drodze decyzji administracyjnej. 
 

2. Decyzja, o której mowa w pkt. 1 winna określać w 
szczególności:  
  - okres objęcia pomocą,  
  - wymiar dzienny opieki,  
  - zakres świadczonych usług,  
  - wielkość odpłatności,  
  - tryb uiszczania opłat. 
 

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze świadczone są przez 
opiekunki zatrudnione w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej. 
 

2. Usługi opiekuńcze wykonywane są w miejscu 
zamieszkania osoby potrzebującej. 

§ 4. Koszt 1 godziny usług świadczonych w ramach 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych ustala na kaŜdy rok kalendarzowy 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
oparciu o faktycznie poniesione koszty na zorganizowanie 
punktu opieki w roku ubiegłym. 
 

§ 5. Ustala się odpłatność za 1 godzinę świadczonych 
usług opiekuńczych i specjalistycznych usług 
opiekuńczych w miejscu zamieszkania w zaleŜności od 
dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na 
osobę w rodzinie, wg tabeli stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 6. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeŜeli 
Ŝądanie zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze w całości 
lub części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej, 
nadmierne obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby skutki 
udzielonej pomocy, organ upowaŜniony do wydawania 
decyzji administracyjnych na podstawie przepisów ustawy 
o pomocy społecznej, na wniosek pracownika socjalnego 
lub osoby zainteresowanej moŜe odstąpić od Ŝądania 
takiego zwrotu. 
 

§ 7. Opłaty za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne 
usługi opiekuńcze wnoszone są przez osobę zobowiązaną 
w kasie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
terminie do dnia 10-go kaŜdego miesiąca po wykonaniu 
usługi. 
 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy. 
 

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXII/129/97 Rady Gminy 
Sorkwity z dnia 26 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad 
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze. 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Adam Gmaj 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XVII/112/04  
Rady Gminy w Sorkwitach  
z dnia 1 lipca 2004 r. 

 
Tabela odpłatno ści za usługi opieku ńcze świadczone dla osób samotnych, samotnie gospodaruj ących i 
zamieszkuj ących w rodzinie 

Wysoko ść zwrotu wydatków okre ślona w % % dochodu osoby samotnej, samotnie 
gospodaruj ącej, dochodu na osob ę w rodzinie 

zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej 
Osoby samotnej Osoby samotnie gospodaruj ącej  Osoby w rodzinie 

do 100 nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyŜej 100 do 130 5 10 15 
powyŜej 130 do 150 10 15 20 
powyŜej 150 do 180 15 20 25 
powyŜej 180 do 200 20 25 30 
powyŜej 200 do 220 25 30 35 
powyŜej 220 do 250 30 35 40 
powyŜej 250 do 280 35 40 45 
powyŜej 280 do 300 50 55 60 
powyŜej 300 100 100 100 

 
 
 
 
 
 
 


