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1539 
UCHWAŁA Nr XV/332/04 

Rady Miejskiej w Elbl ągu 

z dnia 3 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomo ści poło Ŝonych na terenie miasta Elbl ąg. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, 
poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, 
Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Nr 153, poz. 1271), art. 7 ust. 3 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, 
Dz. U. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, 
D. U. Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 
1953, Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska w Elblągu 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: 
budynki, grunty, budowle lub ich części stanowiące 
własność Skarbu Państwa: 
 

  1) nie rozdysponowane na rzecz innych podmiotów, 
 
  2) rozdysponowane na rzecz innych podmiotów, na 

których zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a - ustawy o 
podatkach i opłatach lokalnych, nie ciąŜy obowiązek 
podatkowy. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Miasta. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu 
Janusz Nowak 
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1540 
UCHWAŁA Nr XX/157/04 

Rady Miejskiej w Lidzbarku 

z dnia 3 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego O środka Pomocy Społecznej w Lidzbarku. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 40 ust. 2 pkt 2 
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) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 
593 zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w brzmieniu określonym w załączniku do 
niniejszej Uchwały. 
 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXV/179/97 Rady Miejskiej 
w Lidzbarku z dnia 21 maja 1997 r. w sprawie zmiany 
Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Lidzbarku. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, z wyjątkiem pkt 7 ust. 2 § 4 i pkt 
4 § 6 Statutu, które wchodzą w Ŝycie 1 września 2004 r. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Tomasz Dudaniec 

 
 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XX/157/04 
Rady Miejskiej w Lidzbarku 
z dnia 3 czerwca 2004 r. 

 
STATUT 

MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 
 

 
§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwany dalej 

„Ośrodkiem” jest jednostką organizacyjną Gminy Lidzbark 
nie posiadającą osobowości prawnej. 
 

§ 2. 1. Siedzibą Ośrodka jest Lidzbark. 
 

2. Teren działania Ośrodka obejmuje miasto i gminę 
Lidzbark. 
 

§ 3. Ośrodek działa na podstawie: 
 
  1) uchwały Nr XII/50/90 Rady Narodowej Miasta i 

Gminy w Lidzbarku z dnia 26 kwietnia 1990 r. w 
sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lidzbarku (z póź. zm.), 

 
  2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), 
 
  3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591  
z póź. zm.), 

 
  4) niniejszego statutu. 
 

§ 4. 1. Ośrodek realizuje zadania samorządu 
terytorialnego z zakresu pomocy społecznej, określone 
uchwałami Rady Miejskiej, porozumieniami i umowami 
organów samorządu. 
 

2. Do zakresu działania Ośrodka naleŜy prowadzenie 
spraw wynikających z: 
 
  1) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. 

(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), 

  2) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 42, poz. 371 z późn. zm.), 

 
  3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (Dz. U. z 1994 r. Nr 111, poz. 535 z 
późn. zm.), 

 
  4) ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu 

rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąŜy (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 17, poz. 78 z późn. zm.), 

 
  5) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 

socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143 z 
późn. zm.), 

 
  6) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z 
późn. zm.), 

 
  7) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734  
z późn. zm.). 

 
3. Do zakresu działania Ośrodka naleŜy równieŜ 

realizowanie zadań z zakresu administracji publicznej 
wynikających z innych ustaw określających zadania 
własne i zlecone gminy, o ile do ich realizacji Dyrektor 
Ośrodka otrzymał odpowiednie upowaŜnienie. 
 

4. Działalność Ośrodka obejmuje: 
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  1) tworzenie warunków organizacyjnych 
funkcjonowania pomocy społecznej, 

 
  2) realizację zadań umoŜliwiających osobom i rodzinom 

przezwycięŜania trudnych sytuacji Ŝyciowych, 
których nie są w stanie pokonać wykorzystując 
własne środki, moŜliwości i uprawnienia, 

 
  3) pracę socjalną, rozumianą jako działalność 

zawodową skierowaną na pomoc osobom i rodzinom 
we wzmacnianiu lub odzyskaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie 
warunków sprzyjających temu celowi, 

 
  4) zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi 

opieki i pomocy niezbędnej do Ŝycia w środowisku 
rodzinnym i społecznym, 

 
  5) prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. 
 

§ 5. 1. Dyrektor Ośrodka zwany dalej Dyrektorem 
kieruje Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz. 
 

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Lidzbarka. 
 

3. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w 
stosunku do osób zatrudnionych w Ośrodku. 
 

4. Dyrektor podejmuje decyzje administracyjne w 
indywidualnych sprawach na podstawie upowaŜnień 
udzielonych przez Burmistrza i Radę Miejską w Lidzbarku 
z zakresu spraw, o których mowa w § 4 niniejszego 
statutu. 
 

5. Dyrektor zarządza przekazanym mu do dyspozycji 
mieniem gminnym na podstawie i w zakresie udzielonych 
mu upowaŜnień i pełnomocnictw przez Burmistrza 
Lidzbarka. 

§ 6. W skład Ośrodka wchodzą następujące komórki 
organizacyjne: 
 
  1) Dział Pomocy Środowiskowej, 
 
  2) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z 

Zaburzeniami Psychicznymi, 
 
  3) Dział Świadczeń Rodzinnych, 
 
  4) Dział Dodatków Mieszkaniowych, 
 
  5) Dział Księgowości, 
 
  6) Dział Organizacyjny. 
 

§ 7. 1. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka 
regulują przepisy ustawy o pomocy społecznej i ustawy o 
pracownikach samorządowych, kodeks pracy oraz 
przepisy wykonawcze, a takŜe regulaminy wewnętrzne 
Ośrodka. 
 

2. Szczegółowy zakres zadań, tryb pracy i organizację 
wewnętrzną komórek organizacyjnych określa Regulamin 
Organizacyjny Ośrodka. 
 

§ 8. 1. Ośrodek jest jednostką budŜetową. 
 

2. Za gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada 
Dyrektor. 
 

§ 9. 1. Zmiana Statutu Ośrodka następuje w trybie 
jego nadania. 
 

2. Statut obowiązuje z dniem wejścia w Ŝycie uchwały 
Rady Miejskiej w Lidzbarku nadającej niniejszy statut z 
wyjątkiem pkt 7 ust. 2 § 4, pkt 4 § 6, które wchodzą w 
Ŝycie 1 września 2004 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1541 
UCHWAŁA Nr XX/160/04 

Rady Miejskiej w Lidzbarku 

z dnia 3 czerwca 2004 r. 

 

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłat ności za usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 

opieku ńcze, trybu ich pobierania oraz zasad cz ęściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 i Nr 214, poz. 1806; Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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. Dz. U. z 2004 r. Nr 
99, poz. 1001) Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi 
opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych 
potrzeb Ŝyciowych oraz umoŜliwiają zapewnienie kontaktu 
z otoczeniem, zapobiegają wykluczeniu społecznemu 
osób wymagających opieki. 
 

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi 
opiekuńcze przysługują osobie: 
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  a) samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych 
przyczyn wymaga pomocy osób drugich, a jest jej 
pozbawiona, 

 
  b) samotnie gospodarującej, która wymaga pomocy 

innych osób, a rodzina, a takŜe wspólnie 
niezamieszkujący małŜonek, wstępni, zstępni zwani 
dalej zobowiązanymi nie mogą takiej pomocy 
zapewnić z powodu: 

 
-  niezamieszkiwania w miejscowości zamieszkania 

osoby uprawnionej do usług, 
 
-  świadczenia pracy na podstawie stosunku pracy, 

umowy zlecenia, umowy o dzieło, prowadzenia 
działalności gospodarczej lub wykonywania innych 
czynności zarobkowych, choroby albo 
niepełnosprawności osoby zobowiązanej, 

 
  c)  w rodzinie, która wymaga pomocy osób drugich a 

rodzina wspólnie zamieszkująca z powodu wieku, 
niepełnosprawności, długotrwałej choroby, pracy 
zawodowej nie moŜe takiej pomocy zapewnić. 

 
§ 2. 1. Zwalnia się całkowicie od opłat za usługi 

opiekuńcze osoby, o których mowa w § 1 ust. 2 jeŜeli 
dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej albo 
osoby w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. 
 

2. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w 
ust. 1 zwracają wydatki za usługi opiekuńcze na 
poniŜszych zasadach. 
 
Tabela odpłatności za świadczone usługi dla osób 
samotnie gospodarujących: 
% dochód gwarantowany na osob ę wg 

kryterium art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej 

% odpłatno ść za 
świadczone usługi 

opieku ńcze 
PowyŜej 100 – 150 18 
PowyŜej 150 – 200 24 
PowyŜej 200 – 300 30 
PowyŜej 300 – 400 40 
PowyŜej 400 – 500 100 

 
Tabela odpłatności za świadczone usługi dla osób 
wspólnie gospodarujących w rodzinie: 
% dochód gwarantowany na osob ę wg 

kryterium art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej 

% odpłatno ść za 
świadczone usługi 

opieku ńcze 
PowyŜej 100 – 120 15 
PowyŜej 120 – 140 28 
PowyŜej 140 – 200 35 
PowyŜej 200 – 400 60 
PowyŜej 400 – 500 100 

 

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
zwłaszcza jeŜeli Ŝądanie zwrotu wydatków na usługi 
opiekuńcze w całości lub w części stanowiłoby dla osoby 
zobowiązanej nadmiernie obciąŜone lub teŜ niweczyłoby 
skutki udzielonej pomocy Dyrektor Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Lidzbarku na wniosek pracownika 
socjalnego moŜe zwolnić z odpłatności całkowicie lub 
częściowo 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)  konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka 

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

 
  3)  więcej niŜ na jedną osobę w rodzinie wymagającą 

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

 
§ 4. Zapłata za usługi opiekuńcze powinna być 

dokonana przez świadczeniobiorcę do dnia 10 kaŜdego 
następnego miesiąca w Banku Spółdzielczym w Lidzbarku 
na wskazane konto na podstawie rachunku wystawionego 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za dany 
miesiąc. 
 

§ 5. Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej ustala 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku co 
najmniej raz w roku na podstawie sporządzonej kalkulacji 
zatwierdzonej przez Burmistrza Miasta Lidzbark. 
 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/151/96 Rady miejskiej 
w Lidzbarku z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie 
określenia szczegółowych zasad przyznawania i 
odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad częściowego lub 
całkowitego naliczania opłat oraz trybu ich pobierania. 
 

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku. 
 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Tomasz Dudaniec 
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1542 
UCHWAŁA Nr XX/148/04 

Rady Gminy Szczytno 

z dnia 14 lipca 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonyc h przez wła ścicieli nieruchomo ści za usługi w zakresie 

usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622; Dz. U. z 1997 r. Nr 60, 
poz. 369, Nr 121, poz. 770; Dz. U. z 2000 r. Nr 22; poz. 
272; Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 
1800; Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz. U. z 2003 r. 
Nr 7, poz. 78; Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959) oraz 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; Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 2020, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. 
U. z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. 
U. z 2004 Nr 102, poz. 1055) Rada Gminy Szczytno 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez 
właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świadczonych 
przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty 
posiadające odpowiednie zezwolenie: 
 

  a)  za wywóz nieczystości stałych (śmieci) od 
mieszkańców Gminy Szczytno maksymalna opłata 
3,50 zł (osobę) m-c plus VAT 7%. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Szczytno. 
 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XX/154/97 Rady Gminy 
Szczytno z dnia 25 kwietnia 1997 r. 
 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VIII/59/99 Rady Gminy 
Szczytno z dnia 29 kwietnia 1999 r. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 
Wiesław Jan Gołąb 

 

 
 
 

1543 
UCHWAŁA Nr V/42/04 

Rady Miejskiej Gminy Frombork 

z dnia 16 lipca 2004 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Statutu Miejsk o-Gminnego O środka Pomocy Społecznej we Fromborku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 39 ust. 4 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, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 17 
ust. 1 pkt 18, art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 
r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, Nr 99, poz. 
1001) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 
2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) - 
Rada Miejska Gminy Frombork uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr IV/35/04 z dnia 3 czerwca 2004 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej we Fromborku wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

  1) w podstawie prawnej uchwały po określeniu „art. 18 
ust. 1" dodaje się określenie „i art. 39 ust. 4", 

 
  2) w podstawie prawnej dodaje się po określeniu „poz. 

1001)" wyrazy: „oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. 
U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826, z 
2003 r. Nr 203, poz. 1966)", 

 
  3) w załączniku do uchwały w § 12 wyrazy „na 

podstawie upowaŜnienia udzielonego przez Radę 
Miejską Gminy Frombork, oraz" skreśla się.* 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Frombork 
Henryk Bakinowski 

________________ 
* Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝność  
– rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-195/04 z dnia 25 sierpnia 200 4 r. 
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1544 
UCHWAŁA Nr XVIII/145/04 

Rady Powiatu Działdowskiego 

z dnia 23 lipca 2004 r. 

 

w sprawie okre ślenia zasad i trybu umarzania wierzytelno ści z tytułu nale Ŝności pieni ęŜnych oraz udzielania innych 

ulg w spłacaniu nale Ŝności. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, 
poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 34 a 
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 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, 
Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19. poz. 177) uchwala się, 
co następuje: 
 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady umarzania, 
odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty 
wierzytelności Powiatu Działdowskiego oraz jednostek 
organizacyjnych Powiatu Działdowskiego z tytułu 
naleŜności pienięŜnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. 
zm.). 
 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
 
  1) wierzytelności – rozumie się przez to naleŜność 

pienięŜną (naleŜność główną) przypadającą od 
jednego dłuŜnika wraz z naleŜnymi odsetkami i 
kosztami dochodzenia naleŜności (naleŜności 
uboczne) według stanu w chwili podejmowania 
decyzji a jeŜeli naleŜność główną zapłacono a 
pozostały do zapłaty odsetki i koszty – sumę tych 
naleŜności ubocznych, 

 
  2) organie uprawnionym - rozumie się przez to Zarząd 

Powiatu Działdowskiego lub kierownika jednostki 
organizacyjnej Powiatu Działdowskiego stosownie 
do ich właściwości określonej w § 7, 

 
  3) decyzji - rozumie się przez to rozstrzygniecie w 

sprawie umorzenia lub udzielania innych ulg w 
spłacaniu naleŜności dokonane w formie decyzji 
administracyjnej lub oświadczenia woli w rozumieniu 
przepisów prawa cywilnego. 

 
§ 3. 1. Wierzytelność moŜe zostać umorzona w całości 

lub w części jeŜeli: 
 
  1) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na 

podstawie innych okoliczności lub dokumentów 
stwierdzono, Ŝe dłuŜnik nie posiada majątku, z 
którego moŜna by dochodzić naleŜności, 

 
  2) dłuŜnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców lub 

nie pozostawił Ŝadnego majątku lub pozostawił 
ruchomości nie podlegające egzekucji na podstawie 
odrębnych przepisów, 

 
  3) oczywiste jest, Ŝe w postępowaniu egzekucyjnym 

dotyczącym tej wierzytelności nie uzyska się kwoty 

przewyŜszającej wydatki egzekucyjne lub 
postępowanie okaŜe się nieskuteczne, 

 
  4)  nie moŜna ustalić dłuŜnika lub miejsca jego pobytu, 
 
  5)  wierzytelności nie zostały ściągnięte w toku 

zakończonego postępowania likwidacyjnego lub 
upadłościowego w tym ugody bankowej. 

 
2. Wierzytelność moŜe być równieŜ umorzona w 

całości lub w części jeŜeli mimo braku okoliczności 
wymienionych w ust. 1 po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego wykazane zostanie, Ŝe za umorzeniem 
przemawia waŜny interes dłuŜnika albo ze względu na 
szczególne względy gospodarcze lub społeczne. 
 

3. Umorzenie wierzytelności z przyczyn, o których 
mowa w ust. 2 moŜe nastąpić jedynie wówczas, gdy 
odroczenie terminu zapłaty lub rozłoŜenie naleŜności na 
raty nie zapewnia jej spłaty. 
 

4. Wierzytelność główna z tytułu szkody wyrządzonej 
w wyniku przestępstwa nie moŜe być umorzona przed 
upływem 10 lat od daty ich nastąpienia chyba, Ŝe 
występują okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 2. 
 

5. Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada 
solidarnie więcej niŜ jeden dłuŜnik moŜe nastąpić, 
wyłącznie w przypadku gdy okoliczności uzasadniające 
umorzenie występują, co do wszystkich zobowiązanych. 
 

§ 4. 1. Umorzenie wierzytelności głównej pociąga za 
sobą umorzenie wierzytelności ubocznych a jeŜeli dotyczy 
tylko części wierzytelności głównej, w odpowiednim 
stosunku do naleŜności podlegają umorzeniu 
wierzytelności uboczne. 
 

2. JeŜeli decyzja o umorzeniu dotyczy tylko części 
wierzytelności w decyzji naleŜy określić termin zapłaty 
pozostałej wierzytelności. JeŜeli dłuŜnik uchybił terminowi 
zapłaty uprawniony organ moŜe cofnąć w całości wydaną 
decyzję. 
 

§ 5. 1. W przypadkach gospodarczo uzasadnionych 
lub zasługujących z innych przyczyn na uwzględnienie 
uprawniony organ moŜe odroczyć termin zapłaty całości 
lub części wierzytelności lub rozłoŜyć całość lub cześć 
wierzytelności na raty na wniosek dłuŜnika, biorąc pod 
uwagę moŜliwości płatnicze dłuŜnika oraz uzasadniony 
interes wierzyciela. 
 

2. Od wierzytelności, o której mowa w ust. 1 za okres 
od dnia wydania decyzji do upływu terminu kaŜdej raty 
określonej w decyzji w zaleŜności od oceny sytuacji 
dłuŜnika nie pobiera się odsetek za zwłokę. 
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3. JeŜeli dłuŜnik nie spłaci w terminie albo w pełnej 
wysokości rat ustalonych w decyzji pozostała do spłaty 
wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z 
naleŜnymi odsetkami za zwłokę do dnia zapłaty, w tym 
równieŜ z odsetkami, które nie zostałyby naliczone w 
przypadku terminowej realizacji decyzji o rozliczeniu na 
raty. 
 

4. Nie nalicza się odsetek za zapłatę jeŜeli ich 
wysokość nie przekraczałyby kosztu przesyłki poleconej. 
 

§ 6. Wierzytelność moŜe być umorzona na wniosek 
dłuŜnika lub z inicjatywy wierzyciela. Odroczenie terminu 
zapłaty wierzytelności lub rozłoŜenie jej na raty moŜe 
nastąpić jedynie na wniosek dłuŜnika. 
 

§ 7. 1. Wierzytelność Powiatu Działdowskiego umarza, 
odracza lub rozkłada na raty spłaty naleŜności Zarząd 
Powiatu Działdowskiego. 
 

2. UpowaŜnia się kierowników jednostek 
organizacyjnych Powiatu Działdowskiego do umorzenia, 
odraczania lub rozkładania na raty spłaty wierzytelności 
tych jednostek, jeŜeli wartość wierzytelności nie 
przekracza 3000 zł. Podstawę umorzenia wierzytelności 
przez kierownika jednostki stanowić moŜe wyłącznie 
przyczyna określona w § 3 ust. 1. 
 

§ 8. Podstawę podjęcia decyzji w sprawie umorzenia, 
odroczenia lub rozłoŜenia na raty spłaty naleŜności winien 
stanowić komplet niezbędnych dokumentów do podjęcia 
decyzji. W przypadku wniosku składanego przez dłuŜnika 
wymagane jest uzasadnienie wraz z dokumentami 
potwierdzającymi twierdzenia zawarte w uzasadnieniu. 
 

§ 9. 1. Podstawę do podjęcia decyzji przez Zarząd 
Powiatu Działdowskiego o umorzeniu wierzytelności 
stanowić powinny dokumenty określone przez podmiot 
uprawniony w tym: 
 
  1) wniosek dłuŜnika wraz z dokumentami 

uzasadniającymi wystąpienie oraz innymi 
dokumentami, 

 
  2) jeŜeli umorzenie ma nastąpić na podstawie § 3 ust. 2 

niezbędne jest sporządzenie protokołu, 
 

  3) w przypadku wątpliwości zwianych ze stanem 
faktycznym niezbędne jest uzasadnienie kierownika 
jednostki organizacyjnej, 

 
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych do umarzania 

wierzytelności w zakresie posiadanych uprawnień stosują 
odpowiednio ust. 1 pkt 1, 3, 4. 
 

3. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się 
odpowiednio do odraczania i rozkładania na raty spłat 
naleŜności. 
 

§ 10. 1. Zarządu Powiatu Działdowskiego przedstawia 
Radzie Powiatu sprawozdanie dotyczące zakresu 
umorzonych wierzytelności oraz odraczania terminu spłaty 
całości lub części wierzytelności na raty udzielonych w 
trybie określonym w uchwale zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do uchwały wg stanu na dzień 31 
grudnia kaŜdego roku kalendarzowego do dnia 31 marca 
następnego roku. 
 

2. W sprawozdaniu uwzględnia się równieŜ informacje 
o zakresie umorzonych wierzytelności oraz ulg 
udzielonych w trybie określonym uchwałą, przedstawione 
Zarządowi Powiatu przez kierowników jednostek 
organizacyjnych powiatu w terminie do 15 lutego 
następnego roku . 
 

3. Sprawozdanie będzie załączane do Sprawozdania 
rocznego z wykonania budŜetu Powiatu Działdowskiego. 
 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu i kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu. 
 

§ 12. Traci moc uchwała Rady Powiatu 
Działdowskiego Nr XIX/108/00 z dnia 20 września 2000 r. 
w sprawie określenia zasad i trybu umarzania 
wierzytelności z tytułu naleŜności pienięŜnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa 
oraz ulg w spłacaniu tych naleŜności a takŜe organów do 
tego uprawnionych. 
 

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

Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego 
Jadwiga Barbara Plewka 

 
 
 
 

Załącznik 
do Uchwały Rady Powiatu Działdowskiego 
Nr XVIII/145/04 z dnia 23 lipca 2004 r. 

 
Wzór Sprawozdania  w sprawie wierzytelności, odroczonych rozłoŜonych na raty  wg stanu  na dzień 31 grudnia ................r. 
 
L.p. Dłu Ŝnik Tytuł wykonawczy Okres 

zadłu Ŝenia 
Kwota zadłu Ŝenia Kwota umorzona /odroczona/ rozło Ŝona  na 

raty 
Organ uprawniony 

       
       
       
       
* niepotrzebne skreślić 
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1545 
UCHWAŁA Nr XV/153/04 

Rady Miejskiej w Jezioranach 

z dnia 23 lipca 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z hali s portowej przy ul. Konopnickiej w Jezioranach. 

 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) 
Rada Miejska w Jezioranach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się regulamin korzystania z hali sportowej 
przy ul. Konopnickiej w Jezioranach stanowiący załącznik 
do uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i podlega wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jezioranach. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Ignatowicz 

 

 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XV/153/04 
Rady Miejskiej w Jezioranach 
z dnia 23 lipca 2004 r. 

 
REGULAMIN HALI SPORTOWEJ 

 
 

§ 1. 1. Hala sportowa słuŜy do przeprowadzania zajęć 
i rozgrywek sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-
sportowych i kulturalnych. 
 

2. Zajęcia w hali odbywają się wg wcześniej 
ustalonego harmonogramu. 
 

3. Do dyspozycji uczestników zajęć i innych form 
określonych w § 1 pkt 1 oddaje się szatnie oraz toalety. 
 

§ 2. 1. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są 
opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.* 
 

2. Opłaty za korzystanie z hali sportowej, wysokość 
bonifikat jak równieŜ przypadki, w jakich moŜna zwolnić z 
opłat korzystających z hali sportowej, ustala dyrektor 
Gimnazjum w Jezioranach.* 
 

3. Umowy zawierane w przedmiocie wykorzystania 
hali muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym 
prawem. 
 

§ 3. 1. Z hali sportowej mogą korzystać: 
 
  1) dzieci i młodzieŜ szkolna pod nadzorem nauczyciela 

lub w przypadku innych zajęć pod nadzorem 
pełnoletniego opiekuna, 

 
  2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub 

trenera, 
 
  3) zakłady pracy, instytucje, organizacje, 
 
  4) osoby fizyczne, 
 
  5) osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas 

organizowanych imprez sportowych, z udziałem 
publiczności. 

 

2. Przebywać na hali sportowej oraz korzystać z 
urządzeń hali mogą tylko osoby mające zajęcia sportowe 
lub uczestniczące w imprezach sportowych. 
 

§ 4. 1. Korzystający z hali sportowej zobowiązani są 
uŜywać strojów sportowych oraz obuwia sportowego. 
 

2. Osoby korzystające z obiektu oraz prowadzące 
zajęcia zobowiązuje się do: 
 
  1) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć, 
 
  2) utrzymania czystości w obiekcie, 
 
  3) zabezpieczenia mienia wartościowego we własnym 

zakresie, 
 
  4) przestrzegania przepisów bhp, ppoŜ., 

ewakuacyjnych, porządkowych, 
 
  5) niezwłocznego opuszczenia hali po zakończeniu 

zajęć. 
 

3. Nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne osoby 
upowaŜnione do prowadzenia zajęć, zobowiązani są do 
kontrolowania czystości obuwia sportowego uczestników 
zajęć. 
 

4. O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposaŜenia, 
urządzeń oraz występujących zagroŜeniach naleŜy 
natychmiast powiadomić obsługę obiektu. 
 

5. Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego 
sprzętu oraz wyposaŜenia groŜącego wypadkiem. 
 

6. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć 
odpowiedzialność prawną ponosi osoba organizująca 
zajęcia (nauczyciel, opiekun, trener, instruktor). 
Obowiązkiem tej osoby jest kaŜdorazowe sprawdzenie 
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przed zajęciami pomieszczeń hali pod względem 
bezpieczeństwa. 
 

7. Za bezpieczeństwo uczestników oraz kibiców 
podczas imprez sportowych z udziałem publiczności 
odpowiada organizator imprezy sportowej. 
 

§ 5. 1. KaŜdy kto przebywa w obiekcie hali powinien 
zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagraŜał innym. 
 

2. Podczas rozgrywek oraz imprez sportowych 
uczestnicy i widzowie zobowiązani są stosować się do 
zarządzeń porządkowych organizatora imprezy. 
 

3. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne 
muszą być utrzymane w stanie wolnym. 
 

§ 6. 1. Zabrania się wnoszenia na hale sportową 
przedmiotów: 
 
  1) broni wszelkiego rodzaju lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, 
 
  2) materiałów wybuchowych, fajerwerków wyrobów 

pirotechnicznych, materiałów groŜących poŜarem, 
 
  3) środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, 
 
  4) butelek, puszek, kubków, itp. wykonanych z 

kruchego, pękającego bądź twardego materiału, 

  5) napojów alkoholowych. 
 

2. Ponadto zakazuje się: 
 
  1) wstępu osobom w stanie wskazującym na spoŜycie 

alkoholu lub uŜycie wszelkiego rodzaju środków 
odurzających, 

 
  2) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczalne 

dla widzów (szatnie, pomieszczenia słuŜbowe itp.), 
 
  3) rzucania wszelkich przedmiotów, 
 
  4) rozniecania ognia, 
 
  5) spoŜywania alkoholu oraz palenia tytoniu, 
 
  6) niszczenia wszelkiego rodzaju sprzętu, 
 
  7) zaśmiecania obiektu hali i terenu przyległego. 
 

§ 7. Korzystający i przebywający na terenie hali 
sportowej winni zastosować się do zaleceń zawartych w 
niniejszym regulaminie. 
 

§ 8. Za wszelkie zniszczenia wynikłe z przyczyn 
niewłaściwego korzystania z hali sportowej, urządzeń, 
sprzętu, itp. obciąŜony będzie korzystający lub 
przebywający w hali, powodujący zniszczenie. 

____________ 
* Wojewoda Warmi ńsko-Mazurski stwierdził niewa Ŝność  
– rozstrzygni ęcie nadzorcze PN.0911-198/04 z dnia 26 sierpnia 200 4 r. 
 
 
 
 
 
 

1546 
UCHWAŁA Nr XVI/89/04 

Rady Gminy Godkowo 

z dnia 26 lipca 2004 r. 

 

w sprawie trybu post ępowania o udzielenie dotacji z bud Ŝetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finans ów 

publicznych i niedziałaj ącym w celu osi ągni ęcia zysku oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli w ykonywania 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), 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 96 poz. 874, Nr 166, poz. 1611, 
Nr 189, poz. 1851 z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 
890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1292) Rada Gminy 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Dotacje z budŜetu gminy mogą być udzielane na 
cele publiczne związane z realizację zadań gminy z 
wyjątkiem zadań naleŜących do sfery zadań publicznych 

określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  
2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o 
wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) podmiotom nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie 
działających w celu osiągnięcia zysku zwanym dalej 
Podmiotami. 
 

§ 2. Ustala się następujący tryb postępowania o 
udzielenie dotacji: 
 
  1) wyznaczenie terminu składania oferty wraz z 

wnioskiem o przyznanie dotacji zwanym dalej 
„oferentami", 

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

wyborze. 
 

§ 3. 1. ZłoŜone przez Podmioty oferty zawierają: 
 
  1) rodzaj i wartość, zadania, 
 
  2) termin wykonania zadania, 
 
  3) specyfikację kosztów realizacji zadania, 
 
  4) wysokość wnioskowanej dotacji, 
 
  5) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i 

kadrowych wskazujących na moŜliwość wykonania 
zadania w tym wysokości 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. 
 

§ 4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione, 
złoŜone po terminie wykluczają Podmiot z postępowania o 
udzielenie dotacji. 
 

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

§ 6. 1. Podmioty ubiegające się o realizację zadania 
składają oferty do sekretariatu Urzędu. 
 

2. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje wójt 
uwzględniając w szczególności: 
 
  1) znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu 

gminy, 
 
  2) wysokość środków budŜetu gminy przeznaczonych 

na realizację zadań zleconych Podmiotom o których 
mowa w § 1, 

 
  3) ocenę moŜliwości realizacji zadania przez Podmiot 

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

okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i 
terminowości ich realizacji. 

 
3. Podmioty, których oferty zostały odrzucone zostaną 

pisemnie poinformowane o odmowie przyznania dotacji. 
 

§ 7. 1. Warunkiem zlecenia realizacji zadania jest 
zawarcie pisemnej umowy przez Wójta z Podmiotem. 
 

2. Umowa powinna zawierać w szczególności: 

  1) dokładne oznaczenia strony umowy, 
 
  2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego 

zadania, termin i miejsce jego realizacji, 
 
  3) określenie czasu jego realizacji, 
 
  4) określenie wysokości dotacji oraz 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 upowaŜnioną 
przez Wójta. 

 
3. Rozliczanie końcowej dotacji następuje w terminie 

nie później niŜ 30 dni po realizacji zadania. 
 

4. JeŜeli umowa przewiduje rozliczenie projektu w 
okresach miesięcznych, rozliczenie winno nastąpić do 
ostatniego dnia miesiąca zamykającego dany okres 
rozliczeniowy. 
 

5. Rozliczenie z wykonania zadania i wykorzystania 
dotacji winno zawierać: 
 
  1) sprawozdanie z wykonania według określonego 

wzoru ustalonego w załączniku do umowy, 
 
  2) oświadczenie Podmiotu o wydatkowaniu dotacji 

zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach 
publicznych. 

 
6. Do sprawozdania nie załącza się faktur 

(rachunków), które naleŜy przechowywać zgodnie 
zobowiązującymi przepisami i udostępniać podczas 
przeprowadzanych czynności kontrolnych. 

 
7. Zwrot kwoty dotacji w wypadku częściowego 

niewykonania zadania następuje w terminie nie później niŜ 
14 dni po realizacji zadania na rachunek Urzędu Gminy. 
W przypadku nie zachowania terminu naliczone zostaną 
odsetki ustawowe od dnia przekazania dotacji. 
 

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Danuta Laskowska 
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1547 
UCHWAŁA N r XVI/92/04 

Rady Gminy w Godkowie 

z dnia 26 lipca 2004 r. 

 

w sprawie okre ślenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zak ładów gastronomicznych i zakładów 

usługowych dla ludno ści na terenie gminy Godkowo. 

 

Na podstawie art. XII § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (tekst 
jednolity Dz. U. 1998, Nr 21 poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 
113, poz. 717, Dz. U.1999, Nr 99, poz. 1152, Dz. U. 2000, 
Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 
120, poz. 1268, Dz. U. 2001. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 
301, Nr 52, poz. 538, Nr 99. poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, 
Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 Nr 154, poz. 1805, 
Dz. U. 2002 Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, 
poz. 1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200 poz. 1679, Dz. U. 
2003, Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, Dz. U. 2004 
Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 
zm. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy w 
Godkowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Określa się następujące dni i godziny 
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, 
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla 
ludności na terenie gminy Godkowo: 
 
  1) placówki handlu detalicznego mogą być czynne we 

wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niŜ od godziny 
500 i nie później niŜ do godziny 2200, a w miesiącach 
lipiec, sierpień od godziny 500 i nie później niŜ do 
godziny 2300, przy czym placówki nie prowadzące 
sprzedaŜy napojów alkoholowych mogą być czynne 
całą dobę, 

 
  2) zakłady gastronomiczne mogą być czynne we 

wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niŜ od godziny 
600 i nie później niŜ do godziny 2400, 

 
  3) zakłady usługowe dla ludności mogą być czynne we 

wszystkie dni tygodnia nie wcześniej niŜ od godziny 
600 i nie później niŜ do godziny 2200, 

 
z zachowaniem postanowień ust. 3. 
 

2. Zasady określone w ust. 1 nie dotyczą: 
 
  1) usług telekomunikacyjnych, 
 
  2) usług bankowych, 
 
  3) usług w zakresie ochrony zdrowia, 
 
które mogą być czynne we wszystkie dni tygodnia i cała 
dobę. 

3. Dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek 
handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i 
zakładów usługowych powinny zapewnić klientom - 
konsumentom moŜliwość pełnego zaspokojenia potrzeb w 
zakresie działalności tych placówek. 
 

§ 2. 1. W zakładach gastronomicznych mieszczących 
się w budynkach niemieszkalnych, w których 
organizowane są imprezy rozrywkowe i okolicznościowe 
(dyskoteki, przyjęcia, bale) dopuszcza się wydłuŜenie 
godzin otwarcia na czas trwania imprezy z zachowaniem 
przepisów dotyczących porządku i spokoju publicznego. 
 

2. W zakładach gastronomicznych mieszczących się w 
budynkach mieszkalnych, w których organizowane są 
imprezy rozrywkowe i okolicznościowe (dyskoteki, 
przyjęcia, bale) dopuszcza się wydłuŜenie godzin otwarcia 
na czas trwania imprezy w przypadku zapewnienia przez 
prowadzącego zakład gastronomiczny warunków 
ograniczających emisje hałasu do lokali sąsiednich oraz 
przestrzegania zasad porządku domowego. 
 

§ 3. Zobowiązuje się wszystkich prowadzących 
placówki handlowe, gastronomiczne i usługowe do 
umieszczania na drzwiach wejściowych tych placówek 
wywieszek informujących o dniach i godzinach otwierania 
tych placówek, a takŜe o przerwach lub czasowym 
wyłączeniu placówki z działalności. 
 

§ 4. Placówki objęte niniejszą uchwala, które 
prowadzą działalność handlową/usługową w dniu wejścia 
w Ŝycie tej uchwały maja obowiązek dostosowania się do 
wymogów tej uchwały w terminie 3 miesięcy od dnia 
wejścia jej w Ŝycie. 
 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Godkowo. 
 

§ 6. Traci moc uchwala Rady Gminy w Godkowie  
Nr VIII/58/91 z dnia 26 kwietnia 1991 roku w sprawie 
określania dni i godzin otwierania i zamykania placówek 
handlowych, gastronomicznych i usługowych dla ludności 
w gminie Godkowo. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Danuta Laskowska 
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1548 
UCHWAŁA Nr XX/144/04 

Rady Gminy w Stawigudzie 

z dnia 26 lipca 2004 r. 

 

w sprawie zmiany opłaty administracyjnej. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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, Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Nr 153, 
poz. 1271, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203), art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 
84, Dz. U. Nr 200, poz. 1683, Dz. U. z 2003 r. Nr 110, poz. 
1039, Nr 203, poz. 1966, Dz. U. Nr 200, poz. 1953, Nr 96, 
poz. 874, Dz. U. Nr 188, poz. 1840; Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 
poz. 884, Dz. U. Nr 96, poz. 959, Dz. U. 123, poz. 1291), 
w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41) - Rada 
Gminy w Stawigudzie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Zmienia § 1 pkt 1 uchwały Nr XII/88/03 Rady 
Gminy Stawiguda z dnia 24 października 2003 r. w 
sprawie opłaty administracyjnej, opublikowanej w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-
Mazurskiego Nr 185, poz. 2226), w sposób następujący: 
§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „za wydane wypisy i wyrysy 
ze studium i miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pobiera się opłatę administracyjną w 
wysokości 50 zł - za wypis i wyrys kaŜdej działki". 
 

2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Stawiguda. 
 

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

Przewodniczący Rady 
Maria Dąbrowska 

 

 
 
 
 
 
 
 

1549 
UCHWAŁA Nr XII/113/04 

Rady Gminy Janowiec Ko ścielny 

z dnia 28 lipca 2004 r. 

 

w sprawie Statutu Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Janowcu Ko ścielnym. 

 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2  
pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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; 2004 r. Nr 
102, poz. 1055) oraz art. 110 ust. 1 Ustawy z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 
593, Nr 99, poz. 1001) Rada Gminy Janowiec Kościelny 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Janowcu Kościelnym stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/174/98 z dnia 18 
czerwca 1998 roku Rady Gminy w Janowcu Kościelnym w 
sprawie zatwierdzenia statutu GOPS w Janowcu 
Kościelnym zmieniona uchwała Nr IX/95/03 z dnia 30 
grudnia 2003 r. 
 

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

Przewodniczący Rady 
Tomasz Jan Bramorski 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Rady Gminy Janowiec Kościelny 
Nr XII/113/04 z dnia 28 lipca 2004 r. 

STATUT 
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JANOWCU KO ŚCIELNYM 

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowcu 
Kościelnym zwany dalej „Ośrodkiem” działa na podstawie: 
 
  -  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.), 
 
  -  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze 
zmianami), 

 
  -  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze 
zmianami), 

 
  -  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami), 
 
  -  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 ze zmianami), 
 
  - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami), 
 
  - ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach 

oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 42, poz. 371 ze zmianami), 

 
  - niniejszego statutu, 
 
  -  innych przepisów prawnych nakładających obowiązki i 

uprawnienia na Ośrodek, 
 
  - uchwał Rady Gminy Janowiec Kościelny, 
 
  - porozumień zawartych z organami administracji 

rządowej i innymi podmiotami w celu wykonywania 
innych zadań gminy z zakresu pomocy społecznej. 

 
§ 2. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Janowcu Kościelnym jest jednostką organizacyjną Gminy 
Janowiec Kościelny działającą w formie jednostki 
budŜetowej. 
 

2. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej 
zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej. 
 

3. Ośrodek wykonuje zadania pomocy społecznej jako 
zadania własne stosownie do zasad ustalonych przez 
Radę Gminy Janowiec Kościelny. 
 

§ 3. 1. Kierownika Ośrodka zatrudnia Wójt Gminy 
Janowiec Kościelny. 
 

2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy Janowiec 
Kościelny coroczne sprawozdanie z działalności w 
zakresie pomocy społecznej. 
 

3. Wójt udziela Kierownikowi Ośrodka upowaŜnienia 
do wydawania decyzji administracyjnych w 

indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 
naleŜących do właściwości gminy. 
 

§ 4. 1. Ogólny nadzór nad bieŜącą działalnością 
Ośrodka oraz nad realizacją zadań własnych Gminy 
sprawuje Wójt Gminy Janowiec Kościelny. 
 

2. W sprawach zleconych gminie z zakresu 
administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka 
sprawuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski. 
 

§ 5. 1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Janowiec 
Kościelny. 
 

2. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy 
Janowiec Kościelny. 
 

Rozdział II 
Zakres działania O środka 

 
§ 6. 1. Do zadań Ośrodka naleŜy w szczególności: 

 
  - tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania 

pomocy społecznej, 
 
  - analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na 

świadczenie pomocy społecznej, 
 
  - przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych 

w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o 
kombatantach oraz innych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego, ustawie o 
dodatkach mieszkaniowych, ustawie o świadczeniach 
rodzinnych, 

 
  - praca socjalna, rozumiana jako działalność zawodowa 

skierowana na pomoc osobom i rodzinom we 
wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie 
warunków sprzyjających temu celowi, 

 
  - udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania 

osobom tego pozbawionym, w tym osobom 
bezdomnym, 

 
  - sprawienie pogrzebu, 
 
  - świadczenie usług opiekuńczych, w tym 

specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, 
 
  - opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, 
 
  - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
 
  - zadania wynikające z rządowych programów pomocy 

społecznej bądź innych ustaw, 
 
  - podejmowanie innych działań wynikających z 

rozeznanych potrzeb. 
 

§ 7. Ośrodek moŜe wytaczać na rzecz obywateli 
powództwa o roszczenia alimentacyjne na zasadach 
określonych w Kodeksie Postępowania Cywilnego. 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 119                   Poz.  
 

- 6240 - 

Rozdział III 
Organizacja O środka 

 
§ 8. 1. Kierownik Ośrodka kieruje Ośrodkiem a w 

szczególności: 
 
  - ustala programy pracy Ośrodka, 
 
  - odpowiada za prawidłowa gospodarkę finansową 

Ośrodka, 
 
  - organizuje pracę Ośrodka, 
 
  - reprezentuje Ośrodek na zewnątrz, 
 
  - realizuje politykę kadrową Ośrodka, 
 
  - podejmuje decyzje administracyjne w zakresie zadań 

pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań 
własnych na podstawie upowaŜnienia udzielonego 
przez Wójta. 

 
2. W skład Ośrodka wchodzą stanowiska pracy: 

 

  - Kierownik Ośrodka, 
 
  - Główny Księgowy, 
 
  - pracownicy socjalni, 
 
  - obsługa GOPS – sprzątaczka, 
 
  - opiekunki w środowiskach domowych. 
 

3. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka regulują 
przepisy ustawy o pomocy społecznej, ustawy o 
pracownikach samorządowych oraz Kodeksu Pracy. 
 

4. Pracownicy Ośrodka wykonują zadania określone w 
indywidualnych zakresach czynności oraz z doraźnych 
poleceń przełoŜonych. 
 

Rozdział IV 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 9. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w 

drodze uchwały Rady Gminy. 

 
 
 
 

1550 
UCHWAŁA Nr XII/117/04 

Rady Gminy Janowiec Ko ścielny 

z dnia 28 lipca 2004 r. 

 

w sprawie trybu post ępowania o udzielenie dotacji z bud Ŝetu Gminy Janowiec Ko ścielny podmiotom nie zaliczonym 

do sektora finansów publicznych i nie działaj ących w celu osi ągni ęcia zysku oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli 

wykonywania zleconego zadania publicznego, innego n iŜ okre ślone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalno ści po Ŝytku. 

 

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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz 
art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
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§ 3. Podmioty składają wnioski o udzielenie dotacji do 
Urzędu Gminy w Janowcu Kościelnym, w terminie do dnia 
30 kwietnia kaŜdego roku. 
 

§ 4. 1. ZłoŜone przez Podmioty wnioski zawierają: 
 
  a)  nazwę i adres podmiotu ubiegającego się o dotację, 
 
  b)  status prawny podmiotu, 
 
  c)  numer rachunku bankowego, na który ma być 

przekazana dotacja, 
 
  d)  rodzaj i wartość zadania, 
 
  e)  termin wykonania zadania, 
 
  f)  wartość zadania wynikająca ze szczegółowej 

kalkulacji cenowej. 
 

2. Podmioty wnioskujące o przyznanie środków na 
realizację wyodrębnionego zadania przedstawiają oferty 
wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji i 
gwarantujące wykonanie zadania w sposób efektywny, 
oszczędny i terminowy. 
 

§ 5. 1. Wnioski niekompletne, nieprawidłowo 
sporządzone i złoŜone po terminie nie będą rozpatrywane. 
 

2. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, Wójt 
Gminy moŜe dopuścić do rozpatrzenia wniosek złoŜony 
po terminie wskazanym w § 3. 
 

3. Wnioski wraz z załącznikami składane są w 
zamkniętych kopertach z dopiskiem “Dotacja“ w 
Sekretariacie Urzędu Gminy Janowiec Kościelny. 
 

4. Na kopercie naleŜy podać nazwę zadania i 
podmiotu ubiegającego się o dotację. 
 

§ 6. Dotacje nie są udzielane na zakupy inwestycyjne, 
remonty, których realizacja nie stanowi integralnej części 
wniosku. 
 

§ 7. 1. Publicznego otwarcia ofert dokonuje Wójt lub 
wyznaczona w tym celu Komisja. 
 

2. Wójt Gminy lub Komisja dokonuje wyboru 
najkorzystniejszej oferty biorąc pod uwagę: 
 
  a)  znaczenie zdania dla realizowanych przez Gminę 

celów, 
 
  b)  wysokość dochodów publicznych, które są w 

dyspozycji gminy, 
 
  c)  ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów 

zadania, 
 
  d)  ocenę moŜliwość realizacji zadania przez podmiot, 
 
  e)  analizę i ocenę wykonania zadań zleconych danemu 

podmiotowi w okresie poprzednim, z 
uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich 
realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel 
środków. 

 
3. Z przeprowadzonego postępowania sporządza się 

protokół zawierający dokumentację podstawowych 
czynności związanych z postępowaniem. 

§ 8. 1. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia 
umowy na wykonanie zadania i przekazania dotacji w 
terminie uzgodnionym przez strony. 
 

2. Po zatwierdzeniu oferty Wójt zawiadamia podmioty 
biorące udział w postępowaniu o jego wyniku. 
 

§ 9. 1. Wskazane w § 8 ust. 1 umowa zawiera: 
 
  a)  rodzaj zleconego zadania i termin jego wykonania, 
 
  b)  kwotę udzielonej dotacji i tryb płatności, 
 
  c)  tryb kontroli wykonywania zadania, 
 
  d)  sposób rozliczania dotacji i zasady zwrotu 

niewykorzystanej części dotacji. 
 

2. Rozliczenie dotacji następuje w terminie nie później 
niŜ 30 dni po realizacji zadania. 
 

3. Rozliczenie zawiera sprawozdanie z wykonania 
poszczególnych warunków umowy. 
 

4. Sprawozdanie, o którym mowa w § 9 ust. 3 zawiera: 
 
  a)  informację, w jakim stopniu planowane cele zostały 

zrealizowane, 
 
  b)  opis wykonania zadania, 
 
  c)  informację o beneficjentach zadania (liczebność, 

charakterystyka ze względu na istotne dla realizacji 
zadania cechy, np. wiek, płeć, miejsce 
zamieszkania, status materialny), 

 
  d)  wymierne rezultaty realizacji zadania, 
 
  e)  informację o wydatkach poniesionych przy 

wykonywaniu zadania, 
 
  f)  podsumowanie realizacji budŜetu. 
 

5. Niewykorzystaną dotację podmiot przekazuje w 
terminie nie później niŜ 30 dni po realizacji zadania na 
rachunek budŜetu Gminy Janowiec Kościelny. 
 

6. Wykonanie zleconego zadania kontroluje właściwy 
merytorycznie pracownik Urzędu Gminy, a wyniki kontroli 
przedstawia Wójtowi Gminy. 
 

7. Podmiot zapewni wgląd w realizację zadania, na 
które udzielono dotacji, w kaŜdej jego fazie. 
 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 
 

§ 11. Traci moc uchwała Rady Gminy Janowiec 
Kościelny Nr XXIII/141/01 z dnia 25 lipca 2001 r . w 
sprawie współdziałania z organizacjami pozarządowymi 
oraz określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji 
podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów 
publicznych i sposobu jej rozliczania oraz kontroli 
wykonywania zleconego zadania. 
 

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

Przewodniczący Rady 
Tomasz Jan Bramorski 
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1551 
UCHWAŁA Nr XVI/80/04 

Rady Gminy w Kiwitach 

z dnia 30 lipca 2004 r. 

 

w sprawie trybu post ępowania o udzielenie dotacji z bud Ŝetu gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finans ów 

publicznych i niedziałaj ącym w celu osi ągni ęcia zysku oraz sposobu jej rozliczania i kontroli w ykonywania zleconego 

zadania. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. 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 (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, 
poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851), art. 23 
ust. 2 ustawy 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 Gminy 
w Kiwitach uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Dotacje z budŜetu gminy mogą być udzielane na 
cele publiczne związane z realizacją zadań gminy z 
wyjątkiem zadań naleŜących do sfery zadań publicznych 
określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 
r. o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
podmiotom niezaliczanym do sektora finansów 
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku 
zwanym dalej „Podmiotami”. 
 

§ 2. Ustala się następujący tryb postępowania o 
udzielenie dotacji: 
 
  1) wyznaczenie terminu składania oferty wraz z 

wnioskiem o przyznanie dotacji zwanym dalej 
„ofertami”, 

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

wyborze. 
 

§ 3. 1. ZłoŜone przez Podmioty oferty zawierają: 
 
  1) rodzaj i wartość zadania, 
 
  2) termin wykonania zadania, 
 
  3) specyfikację kosztów realizacji zadania, 
 
  4) wysokość wnioskowanej dotacji, 
 
  5) 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 
realizacje wyodrębnionego zadania przedstawiają oferty 
wykonania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji 
gwarantujących wykonanie zadania w sposób obiektywny, 
oszczędny i terminowy. 
 

§ 4. Oferty niekompletne, nieprawidłowo wypełnione 
złoŜone po terminie wykluczają Podmiot z postępowania o 
udzielenie dotacji. 
 

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

§ 6. 1. Podmioty ubiegające się o realizację zadania 
składają oferty do sekretariatu Urzędu. 
 

2. Decyzje o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt 
uwzględniając w szczególności: 
 
  1)  znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu 

gminy, 
 
  2)  wysokość środków budŜetu gminy przeznaczonych 

na realizację zadań zleconych Podmiotom, o których 
mowa w § 1, 

 
  3)  ocenę moŜliwości realizacji zadania przez Podmiot 

przy uwzględnieniu informacji zawartych w ofercie, 
 
  4)  analizę 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. 
 

§ 7. 1. Warunkiem zlecenia realizacji zadania jest 
zawarcie pisemnej umowy przez Wójta Gminy z 
Podmiotem. 
 

2. Umowa powinna zawierać w szczególności: 
 
  1) dokładne oznaczenie stron umowy, 
 
  2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego 

zadania, termin i miejsce jego realizacji, 
 
  3) określenie czasu jego realizacji, 
 
  4) określenie wysokości dotacji oraz sposobu i terminu 

jej przekazania, 
 
  5) ustalenie zasad i terminów oraz formy rozliczeń 

między stronami umowy, 
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  6) zobowiązanie Podmiotu do poddania się w kaŜdym 
czasie bez wcześniejszego powiadomienia o kontroli 
przeprowadzanej przez osobę upowaŜnioną przez 
Wójta. 

 
3. Rozliczenie dotacji następuje w terminie nie później 

niŜ 30 dni po realizacji zadania. 
 

4. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystanie 
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, 

 
  3) oświadczenie Podmiotu o wydatkowaniu dotacji 

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
5. Zwrot kwoty dotacji w wypadku częściowego 

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

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

§ 8. Sprawy związane z postępowaniem w sprawie 
przyjmowania ofert, przyznawaniem i rozliczeniem dotacji 
z zachowaniem zasady jawności postępowania prowadzą 
odpowiedzialni pracownicy. 
 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XVI/93/2000 Rady Gminy w 
Kiwitach w sprawie trybu postępowania o udzielenie 
dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
wykonywania zleconego zadania. 
 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kiwity. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Cezary Alchimowicz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1552 
UCHWAŁA Nr XVI/81/04 

Rady Gminy Kiwity 

z dnia 30 lipca 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym szkołom o uprawni eniach szkół 

publicznych, w których realizowany jest obowi ązek szkolny lub obowi ązek nauki. 

 

Na podstawie art. 5 ust. 5 i 5a oraz art. 90 ust. 2a i 4 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. 
Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 
759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, 
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 
1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 
144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 
984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. 
Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 
203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 
1161 i 145, poz. 1532) Rada Gminy Kiwity uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji 
udzielanych niepublicznym szkołom o uprawnieniach 

szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, wpisanych do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych Gminy Kiwity stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Kiwity. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Cezary Alchimowicz 
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Załącznik 
do Uchwały Nr XVI/81/04 
Rady Gminy Kiwity z dnia 30 lipca 2004 r. 

 
Tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych d otacji niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, 

w których realizowany jest obowi ązek szkolny lub obowi ązek nauki. 
 

 
1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

 
  1)  szkole niepublicznej – naleŜy przez to rozumieć 

niepubliczną szkołę o uprawnieniach szkoły 
publicznej, w której realizowany jest obowiązek 
szkolny lub obowiązek nauki, 

 
  2)  organie prowadzącym szkołę – naleŜy przez to 

rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą 
szkołę niepubliczną, 

 
  3)  organie dotującym – naleŜy przez to rozumieć organ 

udzielający dotacji, tj. Gmina Kiwity. 
 

2. Dotacji udziela się na rok kalendarzowy na wniosek 
organu prowadzącego szkołę, który do dnia 30 września 
poprzedzającego rok udzielania dotacji złoŜy go do 
organu dotującego tj. Gmina Kiwity. 
 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać: 
 
  1)  planowaną liczbę uczniów, w okresie 1 stycznia do 

31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia w roku 
kalendarzowym, którego dotyczy wniosek o dotację, 

 
  2)  numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

prowadzonej zgodnie z art. 82 ustawy z dnia  
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  
1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) 

 
  3)  zobowiązanie do informowania o zmianach 

zachodzących w liczbie uczniów, 
 
  4)  numer rachunku bankowego szkoły, na który ma być 

przekazywana dotacja. 
 

4. Dotacji udziela się po stwierdzeniu przez organ 
dotujący: 
 
  1)  zgodności ze stanem faktycznym okoliczności 

podanym we wniosku, o którym mowa w ust. 3, 
 
  2)  aktualnej liczby uczniów. 
 

5. Dotacja udzielana jest szkole niepublicznej na 
kaŜdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej 

na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części 
oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę 
Kiwity i przeznaczona jest na dofinansowanie działalności 
bieŜącej dotowanej szkoły. 
 

6. Do czasu ustalenia przez Ministra Finansów 
wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej 
naleŜnej w danym roku budŜetowym, dotacji udziela się w 
wysokości obowiązującej w roku poprzednim. 
 

7. Organ dotujący przekazuje dotację na rachunek 
wskazany przez wnioskodawcę, w dwunastu częściach w 
terminie do ostatniego dnia kaŜdego miesiąca, pod 
warunkiem uzyskania za poprzedni miesiąc 
sprawozdania, o którym mowa w ust. 8. 
 

8. Organ prowadzący szkołę sporządza i przekazuje 
organowi dotującemu – nie później niŜ w ciągu 10 dni po 
upływie kaŜdego miesiąca – rozliczenie otrzymanych 
części dotacji zgodnie ze wzorem sprawozdania 
ustalonym przez Wójta Gminy Kiwity. 
 

9. Części dotacji wypłacone są w wysokości określonej 
iloczynem: kwota dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia 
miesięcznie naleŜna dotowanej szkole pomnoŜona przez 
liczbę jej uczniów. 
 

10. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący, 
Ŝe faktyczna liczba uczniów jest inna niŜ liczba uczniów, 
według której wypłacono część dotacji, kolejna część 
dotacji korygowana jest o róŜnicę między wypłaconą a 
naleŜną częścią dotacji. 
 

11. W terminie do 31 stycznia roku następującego po 
roku, w którym udzielana była dotacja, organ dotujący 
przekazuje organom prowadzącym szkoły informację o 
naleŜnej i faktycznie przekazanej dotacji. 
 

12. W przypadku róŜnicy między naleŜną a faktycznie 
przekazaną szkole dotacją organ prowadzący szkołę 
zobowiązany jest zwrócić nadpłaconą kwotę dotacji lub 
organ dotujący przekazać naleŜne wyrównanie. 
 

13. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli 
liczby uczniów. 
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1553 
POROZUMIENIE 

 

w sprawie przej ęcia przez Gmin ę Miejsk ą Szczytno zadania własnego gminy polegaj ące na obowi ązku zapewnienia 
opieki bezdomnym zwierz ętom z terenu Gminy Wiejskiej Szczytno zawarte w dniu  26 lipca 2004 r.   

 
pomiędzy Gminą Miejską Szczytno, reprezentowaną przez: 
Zastępcę Burmistrza Miasta Szczytno - Danutę Górską, 
a Gminą Wiejską Szczytno, reprezentowaną przez Wójta Gminy Szczytno - Sławomira Wojciechowskiego. 
 

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2004 r. Gmina Miejska Szczytno w miarę posiadanych miejsc w schronisku zobowiązuje się 
przyjmować bezdomne zwierzęta do schroniska dla zwierząt przy ul. ŁomŜyńskiej z terenu Gminy Wiejskiej Szczytno i 
zapewnić prawidłową i humanitarną obsługę przyjętych zwierząt. 
 

§ 2. 1. Gmina Wiejska Szczytno partycypować będzie w kosztach utrzymania schroniska oraz kosztach rozbudowy lub 
budowy nowego schroniska, proporcjonalnie do ilości przebywających zwierząt z terenu Gminy Szczytno, 
 

2. Burmistrz Miasta Szczytno zobowiązuje się uzgodnić z Wójtem Gminy Szczytno zakres rzeczowy i finansowy 
przeprowadzanych inwestycji w terminie umoŜliwiającym przygotowanie budŜetu na rok następny. Sposób finansowania 
inwestycji określony zostanie odrębnym porozumieniem. 
 

§ 3. Udział Gminy Wiejskiej Szczytno w kosztach utrzymania schroniska w roku 2004 określa się na kwotę 710 zł. 
miesięcznie. Przeciętnie w schronisku przebywa 11 zwierząt w ciągu miesiąca. Koszt doby pobytu 1 zwierzęcia w schronisku 
wynosi 2,15 zł. Na następne lata udział Gminy Wiejskiej Szczytno określony będzie na kaŜdy rok obowiązywania 
porozumienia do 15 lutego kaŜdego roku w/g następującego wzoru: 
(K:Z) x G = A 
K- koszt utrzymania schroniska za rok poprzedni, 
Z -iloczyn ilości zwierząt i liczby dni pobytu zwierząt w schronisku w okresie poprzedniego roku, 
G- iloczyn ilości zwierząt i liczby dni pobytu zwierząt z terenu Gminy Wiejskiej Szczytno, 
A- udział Gminy Wiejskiej Szczytno w utrzymaniu schroniska. 
 

§ 4. Wójt Gminy Wiejskiej Szczytno zobowiązuje się do wpłacania kwoty ustalonej w § 3 w równych ratach kwartalnych, 
płatnych do 10 dnia miesiąca rozpoczynający kwartał. 
 

§ 5. Po zakończeniu danego roku opłata ustalona w § 3 podlega weryfikacji do faktycznie poniesionych kosztów 
proporcjonalnie do liczby pobytu zwierząt w schronisku z terenu Gminy Wiejskiej Szczytno. Zwrot nadpłaconej kwoty lub 
dopłata następują w terminie do 31 marca roku następnego po zakończeniu roku obrachunkowego. 
 

§ 6. Niniejsze porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Porozumienie moŜe zostać rozwiązane przez kaŜdą ze stron 
za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 
 

§ 7. Zmiany treści i uzupełnienie treści porozumienia mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem 
niewaŜności. 
 

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 9. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 
Wójt Gminy Szczytno                      Zastępca Burmistrza 
Sławomir Wojciechowski                      Danuta Górska 
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1554 
POROZUMIENIE Nr 44C/04 

pomi ędzy Wojewod ą Warmińsko-Mazurskim Panem Stanisławem Szatkowskim 

a Gmin ą Banie Mazurskie, reprezentowan ą przez Wójta Gminy Banie Mazurskie Pana Władysława Miluskiego 

zawarte w dniu 28 lipca 2004 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Banie Mazurskie prowad zenia spraw z zakresu administracji rz ądowej, dotycz ących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, 
poz. 311 z późn. zm.), art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 
1591 ze zm.), a takŜe uchwały nr XI/85/2004 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 9 lipca 2004 r., strony postanawiają, co 
następuje: 
 

§ 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski powierza Gminie Banie Mazurskie, a Gmina Banie Mazurskie przyjmuje do realizacji 
prowadzenie w 2004 roku zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, 
znajdujących się na terenie gminy, w zakresie określonym w § 2. 
 

§ 2. Gmina Banie Mazurskie zobowiązuje się do: 
 
  1) nieodpłatnego prowadzenia spraw administracyjnych związanych z ewidencją cmentarzy wojennych na terenie gminy i 

grobów na nich zlokalizowanych, 
  2) bieŜącego utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Banie Mazurskie. 
  3) przedłoŜenia Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w terminie określonym w § 5 porozumienia, sprawozdania z 

realizacji zadań określonych w pkt 2 oraz planu dotyczącego pilnych do wykonania prac remontowych w roku 
następnym, 

  4) wykorzystania przekazanych środków finansowych wyłącznie na cel przewidziany niniejszym porozumieniem. 
 

§ 3. 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski sprawuje kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań poprzez 
przeprowadzenie okresowych kontroli, prawo Ŝądania sprawozdań oraz dostarczenie stosownych dokumentów w trakcie 
obowiązywania porozumienia. 
 

2. Zobowiązania zaciągnięte niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyŜszej niŜ określona w 
porozumieniu, nie będą podlegały finansowaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 4. 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zobowiązuje się do przekazania środków niezbędnych do wykonania zadań 
określonych w § 2 pkt 2 w wysokości 182 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa złote). 
 

2. Przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na cel określony w § 2 pkt 2 nastąpi przelewem na rachunek 
Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w banku Bank Spółdzielczy w Węgorzewie Oddział Banie Mazurskie nr 75 9348 0000 
0680 0101 2000 0030, w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia. 
 

§ 5. Gmina zobowiązana jest zwrócić Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu niewykorzystane środki finansowe określone 
w § 4 pkt 1 w terminie do dnia 5 stycznia 2005 r., na konto z którego zostały przekazane środki finansowe. 
 

§ 6. Wyłącza się moŜliwość dalszego przekazywania zadań objętych niniejszym porozumieniem poza Gminę Banie 
Mazurskie. 
 

§ 7. Za zgodą stron mogą być wprowadzone do porozumienia zmiany w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. do 31 grudnia 2004 r. 
 

§ 9. 1. Porozumienie moŜe być rozwiązane przez kaŜdą ze stron za uprzednim 30 dniowym wypowiedzeniem. 
 

2. Porozumienie moŜe być rozwiązane za zgodą obu stron równieŜ w innym terminie. W przypadku rozwiązania 
porozumienia przed upływem okresu, na który zostało zawarte, gmina jest zobowiązana zwrócić niewykorzystane środki 
otrzymane na jego realizację, w terminie 5 dni od dnia rozwiązania porozumienia. 
 

§ 10. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski                 Wójt Gminy  
Stanisław Szatkowski                    Władysław Miluski 
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1555 
POROZUMIENIE Nr 45C/04 

pomi ędzy Wojewod ą Warmińsko-Mazurskim Panem Stanisławem Szatkowskim 

a Gmin ą Stawiguda, reprezentowan ą przez Wójta Gminy Stawiguda Pana Teodozego Jerzego M arcinkiewicza 

zawarte w dniu 28 lipca 2004 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie Stawiguda prowadzenia s praw z zakresu administracji rz ądowej, dotycz ących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, 
poz. 311 z późn. zm.), art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 
1591 ze zm.), a takŜe uchwały nr XIX/133/04 Rady Gminy Stawiguda z dnia 23 czerwca 2004 r., strony postanawiają, co 
następuje: 
 

§ 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski powierza Gminie Stawiguda, a Gmina Stawiguda przyjmuje do realizacji 
prowadzenie w 2004 roku zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, 
znajdujących się na terenie gminy, w zakresie określonym w § 2. 
 

§ 2. Gmina Stawiguda zobowiązuje się do: 
 
  1) nieodpłatnego prowadzenia spraw administracyjnych związanych z ewidencją cmentarzy wojennych na terenie gminy i 

grobów na nich zlokalizowanych, 
  2) bieŜącego utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie Gminy Stawiguda. 
  3) przedłoŜenia Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w terminie określonym w § 5 porozumienia, sprawozdania z 

realizacji zadań określonych w pkt 2 oraz planu dotyczącego pilnych do wykonania prac remontowych w roku 
następnym, 

  4) wykorzystania przekazanych środków finansowych wyłącznie na cel przewidziany niniejszym porozumieniem. 
 

§ 3. 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski sprawuje kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań poprzez 
przeprowadzenie okresowych kontroli, prawo Ŝądania sprawozdań oraz dostarczenie stosownych dokumentów w trakcie 
obowiązywania porozumienia. 
 

2. Zobowiązania zaciągnięte niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyŜszej niŜ określona w 
porozumieniu, nie będą podlegały finansowaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 4. 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zobowiązuje się do przekazania środków niezbędnych do wykonania zadań 
określonych w § 2 pkt 2 w wysokości 1.093 zł (słownie: tysiąc dziewięćdziesiąt trzy złote). 
 

2. Przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na cel określony w § 2 pkt 2 nastąpi przelewem na rachunek 
Urzędu Gminy w Stawigudzie w banku Kredyt Bank S.A. II Oddział Olsztyn nr 33 1500 1562 1215 6001 2435 0000, w 
terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia. 
 

§ 5. Gmina zobowiązana jest zwrócić Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu niewykorzystane środki finansowe określone 
w § 4 pkt 1 w terminie do dnia 5 stycznia 2005 r., na konto z którego zostały przekazane środki finansowe. 
 

§ 6. Wyłącza się moŜliwość dalszego przekazywania zadań objętych niniejszym porozumieniem poza Gminę Stawiguda. 
 

§ 7. Za zgodą stron mogą być wprowadzone do porozumienia zmiany w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. do 31 grudnia 2004 r. 
 

§ 9. 1. Porozumienie moŜe być rozwiązane przez kaŜdą ze stron za uprzednim 30 dniowym wypowiedzeniem. 
 

2. Porozumienie moŜe być rozwiązane za zgodą obu stron równieŜ w innym terminie. W przypadku rozwiązania 
porozumienia przed upływem okresu, na który zostało zawarte, gmina jest zobowiązana zwrócić niewykorzystane środki 
otrzymane na jego realizację, w terminie 5 dni od dnia rozwiązania porozumienia. 
 

§ 10. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski                  Wójt  
Stanisław Szatkowski                     Teodozy Jerzy Marcinkiewicz 
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1556 
POROZUMIENIE Nr 28C/04 

pomi ędzy Wojewod ą Warmińsko-Mazurskim Stanisławem Szatkowskim 

a Gmin ą Węgorzewo, reprezentowanym przez Burmistrza W ęgorzewa Antoniego Piotrowskiego 

zawarte w dniu 28 lipca 2004 r. 

 

w sprawie powierzenia Gminie W ęgorzewo prowadzenia spraw z zakresu administracji r ządowej, dotycz ących 

utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. 

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39, 
poz. 311 z późn. zm.), art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 80, poz. 872 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 
1591 ze zm.), a takŜe uchwały nr XXV/179/04 Rady Miejskiej w Węgorzewie z dnia 28 maja 2004 r., strony postanawiają, co 
następuje: 
 

§ 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski powierza Gminie Węgorzewo, a Gmina Węgorzewo przyjmuje do realizacji 
prowadzenie w 2004 roku zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, 
znajdujących się na terenie gminy, w zakresie określonym w § 2. 
 

§ 2. Gmina Węgorzewo zobowiązuje się do: 
 
  1) nieodpłatnego prowadzenia spraw administracyjnych związanych z ewidencją cmentarzy wojennych na terenie gminy i 

grobów na nich zlokalizowanych, 
  2) bieŜącego utrzymania obiektów cmentarnictwa wojennego znajdujących się na terenie gminy. 
  3) przedłoŜenia Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu w terminie określonym w § 5 porozumienia, sprawozdania z 

realizacji zadań określonych w pkt 2 oraz planu dotyczącego pilnych do wykonania prac remontowych w roku 
następnym, 

  4) wykorzystania przekazanych środków finansowych wyłącznie na cel przewidziany niniejszym porozumieniem. 
 

§ 3. 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski sprawuje kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem powierzonych zadań poprzez 
przeprowadzenie okresowych kontroli, prawo Ŝądania sprawozdań oraz dostarczenie stosownych dokumentów w trakcie 
obowiązywania porozumienia. 
 

2. Zobowiązania zaciągnięte niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyŜszej niŜ określona w 
porozumieniu, nie będą podlegały finansowaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 4. 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zobowiązuje się do przekazania środków niezbędnych do wykonania zadań 
określonych w § 2 pkt 2 w wysokości 729 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć złotych). 
 

2. Przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na cel określony w § 2 pkt 2 nastąpi przelewem na rachunek 
Urzędu Miasta w Węgorzewie w banku PKO BP Oddział Pisz 85 1020 4753 0000 0602 0006 0590 w terminie 14 dni od daty 
podpisania niniejszego porozumienia. 
 

§ 5. Gmina zobowiązana jest zwrócić Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu niewykorzystane środki finansowe określone 
w § 4 pkt 1 w terminie do dnia 5 stycznia 2005 r., na konto z którego zostały przekazane środki finansowe. 
 

§ 6. Wyłącza się moŜliwość dalszego przekazywania zadań objętych niniejszym porozumieniem poza Gminę Węgorzewo. 
 

§ 7. Za zgodą stron mogą być wprowadzone do porozumienia zmiany w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 8. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony, tj. do 31 grudnia 2004 r. 
 

§ 9. 1. Porozumienie moŜe być rozwiązane przez kaŜdą ze stron za uprzednim 30 dniowym wypowiedzeniem. 
 

2. Porozumienie moŜe być rozwiązane za zgodą obu stron równieŜ w innym terminie. W przypadku rozwiązania 
porozumienia przed upływem okresu, na który zostało zawarte, gmina jest zobowiązana zwrócić niewykorzystane środki 
otrzymane na jego realizację, w terminie 5 dni od dnia rozwiązania porozumienia. 
 

§ 10. Porozumienie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 11. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron. 
 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski                    Burmistrz  
Stanisław Szatkowski                       Antoni Piotrowski 
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1557 
POROZUMIENIE Nr 7CD/04 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 

zawarte dnia 16 sierpnia 2004 r. 

w Olsztynie pomi ędzy Wojewod ą Warmińsko-Mazurskim, Panem Stanisławem Szatkowskim a Gmin ą Dubeninki, 

reprezentowan ą przez Wójta Gminy Dubeninki Pana Ryszarda Zieli ńskiego. 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), Strony 
niniejszego porozumienia postanawiają, co następuje: 
 

§ 1. 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski powierza Gminie Dubeninki, a Gmina Dubeninki przyjmuje do realizacji: 
 
  a) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na prace remontowe przy cmentarzu z I wojny 

światowej w śytkiejmach gmina Dubeninki, polegające na naprawie ogrodzenia z kamienia oraz renowację zieleni 
(trawnika), 

 
  b) udzielenie zamówienia, nadzór nad jego wykonaniem oraz jego rozliczenie. 
 

2. Gmina Dubeninki zobowiązana jest uzyskać zgodę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego albo wskazanego przez niego 
pracownika na: 
 
  a) określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej, 
 
  b) powołanie lub odwołanie członka komisji przetargowej, 
 
  c) powołanie biegłego, 
 
  d) wykluczenie wykonawcy, 
 
  e) odrzucenie oferty, 
 
  f) wybór oferty najkorzystniejszej, 
 
  g) uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

3. Zobowiązanie zaciągnięte w wyniku postępowania nie moŜe przekroczyć kwoty 1.650 zł (słownie: tysiąc sześćset 
pięćdziesiąt złotych). 
 

4. Gmina Dubeninki poda na odpowiednim etapie postępowania do wiadomości wykonawców informację o tym, Ŝe 
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.650 zł, w tym: 
 
  a) wysokość zobowiązania Rady OPWiM wynosi 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych), 
 
  b) wysokość zobowiązania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego wynosi 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). 
 

5. Umowa o zamówienie publiczne zawierać będzie postanowienie, na mocy którego wykonawca wystawi faktury na Radę 
OPWiM: 
 
  a) z terminem płatności 30 dni, 
 
  b) na kwotę nie wyŜszą niŜ wynikająca z zobowiązania Rady OPWiM, określoną w pkt 4 lit. a niniejszego porozumienia. 
 

§ 2. 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski zobowiązuje się do przekazania środków niezbędnych do wykonania zadań 
określonych w § 1 pkt 1 w wysokości 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych). 
 

2. Przekazanie środków finansowych z przeznaczeniem na cel określony w § 1 pkt 1 nastąpi przelewem na rachunek 
Urzędu Gminy w Dubeninkach w banku Bank Spółdzielczy Olecko/O.Dubeniki nr 72 933900060050050010230001, w 
terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego porozumienia. 
 

3. Gmina Dubeninki zobowiązana jest zwrócić Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu niewykorzystane środki finansowe 
określone w § 2 pkt 1 w terminie do dnia 5 stycznia 2005 r., na konto z którego zostały przekazane środki finansowe, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.). 
 

§ 3. 1. Wojewoda Warmińsko-Mazurski ani Rada OPWiM nie będą finansowali zobowiązań zaciągniętych niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami lub w wysokości wyŜszej niŜ określona w porozumieniu. Środki przekazane na podstawie 
porozumienia nie mogą być wykorzystane na cele inne niŜ zadania określone w porozumieniu. 
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2. Gmina Dubeninki zobowiązuje się przedstawić pisemne sprawozdanie z wykonania zamówienia pod względem 
merytorycznym oraz rozliczenie realizacji zadań pod względem rzeczowym w terminie nie późniejszym niŜ do dnia 27 
października 2004 r. Do sprawozdania naleŜy dołączyć: 
 
  a) oryginały protokołu postępowania o zamówienie publiczne, 
 
  b) oryginały faktur wystawionych przez wykonawcę na Radę OPWiM, potwierdzone pod względem merytorycznym, 
 
  c) kserokopie faktur wystawionych przez wykonawcę na Urząd Gminy za prace wykonane ze środków Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego, potwierdzone pod względem merytorycznym, 
 
  d) oryginał protokołu odbioru prac, 
 
  e) dokumentację fotograficzną ilustrującą wykonanie określonego zadania. 
 

3. Sprawozdanie merytoryczne i rzeczowe, o którym mowa w pkt 2 porozumienia wraz z załącznikami, powinno być 
sporządzone odrębnie na środki finansowe z Rady OPWiM oraz na środki Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 4. Zmiana porozumienia wymaga dla swej waŜności formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 5. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŜdej ze stron. 
 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski                   Wójt Gminy  
Stanisław Szatkowski                      Ryszard Zieliński 
 
 
 
 
 
 
 
 

1558 
OBWIESZCZENIE 

Komisarza Wyborczego w Elbl ągu 

z dnia 24 sierpnia 2004 r. 

 

w sprawie wyników wyborów uzupełniaj ących do Rady Gminy w Wilcz ętach przeprowadzonych  

w dniu 22 sierpnia 2004 r. 

 

Na  podstawie  art. 182  ust. 1 i 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, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055) 
Komisarz Wyborczy w Elblągu podaje do publicznej 
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady 
gminy w Wilczętach przeprowadzonych w dniu 22 sierpnia 
2004 r. 
 
Dla uzupełnienia składu Rady Gminy w Wilczętach w 
okręgu wyborczym Nr 11 wybierano 1 radnego. 
 
 

Wybory odbyły się. 
Głosowanie przeprowadzono. 
Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 170. 
W głosowaniu wzięło udział 57 wyborców, którym wydano 
karty do głosowania co stanowi 33,53% uprawnionych do 
głosowania. 
Głosów waŜnych oddano 52. 
Radnym został wybrany Józef Kucaj z listy Nr 3 Komitet 
Wyborczy Wyborców Józef Kucaj. 
 

Komisarz Wyborczy w Elblągu 
Andrzej Błesiński 

 
 
 
 
 
 
 


