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1930 

UCHWAŁA Nr XVIII/87/04 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 20 sierpnia 2004 r. 

 

w sprawie  uchwalenia miejscowego planu zagospodaro wania przestrzennego terenu poło Ŝonego  

w Starych Juchach, oznaczonego nr 220/1, 220/3, 220/ 4. 

 

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 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) oraz art. 15 
ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492) Rada Gminy Stare Juchy stanowi,  
co następuje: 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoŜonego w Starych Juchach, 
oznaczonego nr 220/1, 220/3, 220/4 o powierzchni  
5,9498 ha, zwany dalej planem, składający się z ustaleń 
zawartych w niniejszej uchwale oraz integralnych części 
uchwały: rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu i 
sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowiącego 
załącznik Nr 2 do uchwały.  

§ 2. Przedmiot i granice planu określono na podstawie 
uchwały Nr VI/27/03 Rady Gminy Stare Juchy z dnia  
29 kwietnia 2003 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoŜonego w Starych Juchach, 
oznaczonego nr geodezyjnym 220/1, 220/3, 220/4. 

§ 3. W ustaleniach planu uwzględniono postanowienia 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stare Juchy, uchwalonego uchwałą 
Nr XXV/84/00 Rady Gminy Stare Juchy z dnia  
30 października 2000 r. ze zmianą wprowadzoną uchwałą 
Nr V/24/03 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 14 marca 
2003 r.  

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru obj ętego planem 

§ 4. Teren objęty miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego stanowią grunty rolne 
o łącznej powierzchni 5,9498 ha wytworzone z gleb 
pochodzenia mineralnego (5,5455 ha) i gleb pochodzenia 
organicznego (0,4043 ha) o następującej strukturze:  
RIVb - 0,5321 ha, LzV - 0,4043 ha, RV - 2,7070 ha,  
RVI - 1,9107 ha, PsVI - 0,3957 ha. 

§ 5. 1. Celem regulacji prawnych zawartych w 
ustaleniach planu jest w szczególności przeznaczenie 
terenów rolnych na potrzeby usług turystyczno-
wypoczynkowych i rekreacji indywidualnej oraz określenie 
przestrzennych form ochrony wód Jeziora Rekąty. 

2. Określa się następujące rodzaje lokalnych 
ograniczeń w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, 
dla których wymagania szczególne dla inwestowania i 
zagospodarowania z nimi związane są zawarte w 
ustaleniach planu: 

1) ograniczenia związane z połoŜeniem terenu w 
Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza 
Ełckiego, 

2) ograniczenia związane z ochroną wód Jeziora 
Rekąty, 

3) ograniczenia związane z występowaniem w podłoŜu 
gruntów słabonośnych w tym gruntów pochodzenia 
organicznego (torfy niskie). 

§ 6. Przedmiotem ustaleń planu są: 

1) tereny usług turystyczno-wypoczynkowych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem UT, 

2) tereny rekreacji indywidualnej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem ML, 

3) tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZP, 

4) tereny zieleni rekreacyjnej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZR, 

5) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDW, 

6) tereny urządzeń technicznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem TT. 

§ 7. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu wymienionym w § 1 są ustaleniami obowiązującymi: 

1) granice terenu objętego planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o róŜnym sposobie 
uŜytkowania – ściśle określone, 

3) przeznaczenie terenów określone symbolami 
literowymi, 

4) maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy,  
z zastrzeŜeniem § 7 pkt 3. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 
wymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną lub 
orientacyjną. 

§ 8. Dokumentacja planu składa się z następujących 
elementów nie podlegających uchwaleniu: 

1) dokumentacji formalno-prawnej, 
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2) opracowania ekofizjograficznego, 

3) prognozy oddziaływania na środowisko, 

4) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu 
miejscowego, 

5) ideogramu sieciowego branŜ: sanitarnej i 
elektroenergetycznej – plansza w skali 1: 1000. 

§ 9. Ilekroć w planie jest mowa o: 

1) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - 
naleŜy przez to rozumieć granicę usytuowania 
ściany budynku lub innych obiektów, z pominięciem 
loggi, balkonów, wykuszy wysuniętych poza obrys 
budynku mniej niŜ 1,0 m oraz elementów wejść do 
budynku (schody, podest, daszek, pochylnia dla 
osób niepełnosprawnych itp.), 

2) obiektach związanych z obsługą techniczną – naleŜy 
przez to rozumieć budynki i budowle techniczne 
takie jak: stacje transformatorowe, przepompownie 
ścieków i itp. 

Rozdział 2 
Ustalenia dotycz ące przeznaczenia terenu: 

§ 10. 1. Ustala się tereny rekreacji indywidualnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1ML, 2 ML, 3 ML. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: 

1)  teren o funkcji rekreacyjnej planowany do zabudowy 
budynkami rekreacji indywidualnej  
tj. przeznaczonymi do okresowego wypoczynku. 

§ 11. 1. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 4KDW. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: 

1)  teren słuŜący do obsługi komunikacyjnej  
i infrastrukturalnej terenów budowlanych  
i rekreacyjnych. 

§ 12. 1. Ustala się tereny usług turystyczno-
wypoczynkowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 
5UT i 6UT.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu:  

1) teren o funkcji usługowej z zakresu usług 
przewodnickich, usług hotelarskich oraz innych usług 
świadczonych turystom lub odwiedzającym. 

§ 13. 1. Ustala się tereny zieleni parkowej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 7ZP i 8ZP. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: 

1) teren o funkcji ochronnej wód i krajobrazu Jeziora 
Rekąty. 

§ 14. 1. Ustala się tereny zieleni rekreacyjnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 9ZR.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: 

1) teren o funkcji ochronnej i rekreacyjnej, związanej z 
wypoczynkiem nad wodą. 

§ 15. 1. Ustala się tereny urządzeń technicznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem 10TT. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie terenu: 

1) teren przeznaczony do lokalizacji obiektów 
związanych z obsługą techniczną terenów 
budowlanych i rekreacyjnych. 

Rozdział 3 
Ustalenia dotycz ące parametrów i wska źników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

§ 16. Ustalenia dla terenów rekreacji indywidualnej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ML, 2 ML, 
3ML: 

1)  realizacja budynków rekreacji indywidualnej tj. 
przeznaczonych do okresowego wypoczynku, w 
formie budynków wolnostojących: 

a) lokalizacja budynków przy zachowaniu 
maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 4KDW, 
zgodnie z ustaleniami § 17 pkt 3, 

b) wysokość budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych łącznie z poddaszem z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

c) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem 
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci 
300÷550, 

d) zalecany układ głównych kalenic dachowych w 
przybliŜeniu równoległy do drogi wewnętrznej, 

e) maksymalna wysokość kalenicy dachu liczona od 
średniego poziomu terenu przed głównym 
wejściem do budynku – 9 m, 

2) dopuszcza się moŜliwość realizacji garaŜy jako 
obiektów wbudowanych lub przybudowanych do 
budynków rekreacji indywidualnej pod warunkiem, Ŝe 
będą one kompozycyjnie uzupełniać obiekt główny, 

3) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 
ogólnej działki (w tym połoŜonej jednocześnie w 
kwartałach 3ML i 8ZP, zgodnie z ideą przedstawioną 
na rysunku planu) maksymalnie 0,2, 

4) powierzchnia biologicznie czynna nie moŜe być 
mniejsza niŜ 70% powierzchni ogólnej działki, 

5) lokalizacja budynków w odległości nie mniejszej niŜ 
10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym Ŝe 
odległość ta od osi skrajnego toru nie moŜe być 
mniejsza niŜ 20 m; naleŜy uwzględnić zalecenia 
zawarte w § 25, ust. 3 i 4. 

§ 17. Ustalenia dla terenów dróg wewnętrznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 4KDW: 

1) droga przeznaczona do bezpośredniej obsługi 
terenów przyległych, spełniająca wymagania drogi 
poŜarowej, z placem manewrowym o wymiarach 
min. 20m x 20m, 

a) minimalna szerokość pasa drogowego 7 m, 
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2) w wyznaczonym pasie drogowym przewiduje się 
realizację: 

a) jezdni, 
b) chodników, 
c) sieci infrastruktury technicznej, wynikających z 

potrzeb zaopatrzenia terenów przyległych, 
d) parkingów, wynikających z potrzeb obsługi terenów 

przyległych, 
3)  maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy w 

odległości 5 m od granicy pasa drogowego. 

§ 18. Ustalenia dla terenów usług turystyczno-
wypoczynkowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 5UT i 6UT:  

1)  realizacja turystycznych obiektów kubaturowych 
słuŜących obsłudze uŜytkowników terenu jak: 
pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko 
turystyczne, domki kempingowe, itp., 

a) lokalizacja budynków przy zachowaniu 
maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 4KDW, 
zgodnie z ustaleniami § 17 pkt 3, 

b) wysokość budynków do dwóch kondygnacji 
nadziemnych łącznie z poddaszem z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

c) dachy budynków dwuspadowe, z dopuszczeniem 
wielospadowych, o kącie nachylenia połaci 
300÷550, 

d) w zasięgu strefy występowania gruntów 
organicznych (gleby torfowe i murszowo-torfowe, 
których prawdopodobieństwo występowania jest na 
niewielkim obszarze w środkowej części kwartału 
6UT) realizacja zabudowy wymaga specjalnych 
zabezpieczeń,  

2) realizacja obiektów i urządzeń związanych z 
uprawianiem sportów wodnych jak: hangar, warsztat 
itp. o maksymalnej wysokości obiektu – 6,0 m, 

3) realizacja urządzeń terenowych słuŜących obsłudze 
uŜytkowników jak: boisko do siatkówki, kort 
tenisowy, pole biwakowe, miejsca wypoczynku itp., 

4) realizacja obiektów związanych z obsługą techniczną 
terenów budowlanych (5UT i 6UT) i utrzymania 
porządku jak: uzbrojenie terenu, kontenery na 
odpadki stałe itp. 

5) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni 
ogólnej działki (połoŜonej jednocześnie w kwartałach 
5UT i 7ZP oraz 6UT i 8ZP, zgodnie z ideą 
przedstawioną na rysunku planu) maksymalnie 0,2, 

6) powierzchnia biologicznie czynna nie moŜe być 
mniejsza niŜ 60% powierzchni ogólnej działki,  

7) w przypadku ograniczenia inwestycji jedynie do pola 
biwakowego naleŜy zainstalować przenośne toalety 
w liczbie co najmniej 2 sztuki na 30 uŜytkowników 
pola biwakowego. 

8) lokalizacja budynków w odległości nie mniejszej niŜ 
10 m od granicy obszaru kolejowego, z tym Ŝe 
odległość ta od osi skrajnego toru nie moŜe być 
mniejsza niŜ 20 m; naleŜy uwzględnić zalecenia 
zawarte w § 25, ust. 3 i 4. 

§ 19. Ustalenia dla terenów zieleni parkowej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 7ZP i 8ZP: 

1) zagospodarowanie terenu zielenią niską, średnią i 
wysoką wprowadzając gatunki rodzime, zachowując 
minimum 90% powierzchni biologicznie czynnej, 

2) wprowadza się obowiązek intensywnego 
zadrzewienia strefy przybrzeŜnej Jeziora Rekąty, 

3) przewiduje się urządzenie ciągów pieszych i 
realizację urządzeń związanych z wypoczynkiem 
nad wodą, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem 
wodnoprawnym, 

4) przewiduje się realizację urządzeń rekreacyjnych 
(np. place zabaw dla dzieci, miejsca grilowania itp.) z 
zakazem realizacji obiektów kubaturowych oraz z 
zakazem realizacji urządzeń infrastruktury 
technicznej nie związanych z funkcją terenu, 

5) zabrania się parkowania samochodów. 

§ 20. Ustalenia dla terenów zieleni rekreacyjnej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 9ZR: 

1) zagospodarowanie terenu zielenią niską i średnią 
wprowadzając gatunki rodzime, zachowując 
minimum 80% powierzchni biologicznie czynnej, 

2) wyznacza się miejsce ogólnodostępnego kąpieliska i 
ewentualnej przystani wodnej, wspólne dla całego 
obszaru zabudowy rekreacji indywidualnej, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu „postulowana 
lokalizacja urządzeń związanych z ogólnodostępnym 
kąpieliskiem”, 

3) przewiduje się realizację urządzeń rekreacyjnych 
(np. place zabaw dla dzieci, miejsca grilowania, 
ławki, stoły, deszczochrony itp.) z zakazem realizacji 
obiektów kubaturowych w odległości mniejszej niŜ 50 
m od linii brzegowej Jeziora Rekąty oraz z zakazem 
realizacji urządzeń infrastruktury technicznej nie 
związanych z funkcją terenu, 

4) zabrania się parkowania samochodów, 

5) przewiduje się urządzenie ciągu pieszego i plaŜy. 

§ 21. Ustalenia dla terenów urządzeń technicznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 10 TT: 

1) realizacja obiektów związanych z obsługą techniczną 
terenów budowlanych i rekreacyjnych, przy 
zachowaniu obowiązujących przepisów prawa, w 
tym odległości od granic działek sąsiednich, 

2) część terenu przy granicy z kwartałem 2ML naleŜy 
zagospodarować zielenią izolacyjną. 

§ 22.  Ustalenia dotyczące przekształceń 
geodezyjnych dla całego obszaru objętego planem: 

1) kaŜda z wydzielanych działek musi mieć 
bezpośredni dostęp do drogi wewnętrznej, 
oznaczonej symbolem 4KDW, 

2) zaleca się prowadzenie linii podziałowych w 
przybliŜeniu prostopadle do pasa drogowego drogi 
wewnętrznej 4KDW, 

3) podziały geodezyjne nieruchomości połoŜonych w 
kwartałach 7ZP, 8ZP naleŜy dokonywać w 
powiązaniu z podziałami nieruchomości połoŜonych 
w kwartałach 5UT, 6UT i 3ML, zgodnie z ideą 
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przedstawioną na rysunku planu oraz 
ograniczeniami i zaleceniami przyjętymi w niniejszym 
paragrafie; nie przewiduje się wydzielenia 
samodzielnych działek w kwartałach 7ZP i 8ZP, 

4) minimalna powierzchnia działki rekreacji 
indywidualnej (w tym połoŜonej jednocześnie w 
kwartałach 3ML i 8ZP, zgodnie z ideą przedstawioną 
na rysunku planu) – 1500 m2, 

5) minimalna szerokość działki rekreacji indywidualnej, 
w obszarze dopuszczonym pod zabudowę – 17 m, 

6) minimalna powierzchnia działki usług turystyczno-
wypoczynkowych (połoŜonej jednocześnie w 
kwartałach 5UT i 7ZP oraz 6UT i 8ZP, zgodnie z 
ideą przedstawioną na rysunku planu) – 4000 m2, 

7) minimalna szerokość działki usług turystyczno-
wypoczynkowych, w obszarze dopuszczonym pod 
zabudowę – 18 m, 

8) minimalna powierzchnia działki w obszarze  
9 ZR – 2000 m2. 

Rozdział 4 
Ustalenia dotycz ące zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego: 

§ 23. 1. Zabudowa winna skalą i formą harmonizować 
z otoczeniem i krajobrazem. 

2.  Obowiązuje zakaz wznoszenia wszelkich obiektów 
budowlanych, których forma jest obca architekturze 
regionalnej. 

3.  Zakaz budowy budynków piętrowych i stosowania 
płaskich dachów 

4.  W wykończeniach budynków wyklucza się 
stosowanie okładzin z tworzyw sztucznych. 

5.  Zalecane stosowanie tradycyjnych materiałów 
budowlanych – cegła, kamień, drewno itp. 

6.  Preferowane pokrycie dachów tradycyjną 
czerwoną dachówką. Zakaz stosowania innych pokryć 
dachowych niŜ dachówka lub materiał ją imitujący w 
kolorze czerwieni lub brązu. 

7.  Obowiązuje sytuowanie ogrodzeń w linii 
rozgraniczającej teren z wyjątkiem omówionym w ust. 8, 
pkt 1 i ust. 9. 

8.  Obowiązują następujące zasady realizacji 
ogrodzeń: 

1) dopuszcza się miejscowe wycofanie ogrodzenia w 
głąb terenu działki, 

2) ogrodzenie winno spełniać następujące warunki: 

a) maksymalna wysokość 2,0 m licząc od poziomu 
terenu, 

b) zaleca się ogrodzenia aŜurowe, nawiązujące do 
zabudowy wiejskiej. 

9. Zabrania się grodzenia terenów w odległości 
mniejszej niŜ 1,5 m od linii brzegowej Jeziora Rekąty. 
NaleŜy zapewnić co najmniej 1,5 m strefę swobodnego 
przejścia wzdłuŜ jeziora. 

Rozdział 5 
Ustalenia dotycz ące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego: 

§ 24. 1. Obowiązuje ochrona i zachowanie elementów 
podlegających prawnej ochronie w zakresie ochrony 
środowiska przyrodniczego – Obszar Chronionego 
Krajobrazu Pojezierza Ełckiego wprowadzony na 
podstawie aktów prawnych. 

2. Na terenie objętym planem obowiązuje aktualnie 
rozporządzenie Nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia 
obszarów chronionego krajobrazu na terenie 
województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 52, poz. 725 z 
dnia 22 kwietnia 2003 r.). 

§ 25. Plan przyjmuje następujące kwalifikacje terenów 
w zakresie ochrony przed hałasem: 

1) wskazane w planie tereny usług turystyczno-
wypoczynkowych (UT), tereny rekreacji 
indywidualnej (ML), tereny zieleni parkowej (ZP) i 
tereny zieleni rekreacyjnej (ZR) naleŜy traktować 
jako „tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza 
miastem” w rozumieniu przepisów aktualnej ustawy 
Prawo ochrony środowiska. 

2) na wyŜej wymienionych terenach obowiązują 
standardy środowiskowe określone w aktualnej 
ustawie Prawo ochrony środowiska, 

3) w celu ochrony akustycznej terenów objętych 
ustaleniami planu, naleŜy przewidzieć nasadzenie 
zieleni średniej i wysokiej, zimozielonej, od strony 
obszaru kolejowego. Drzewa i krzewy mogą być 
usytuowane w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od 
osi skrajnego toru kolejowego, z wyłączeniem 
gatunków drzew, których wysokość moŜe 
przekraczać 10 m, 

4) budynki zlokalizowane w sąsiedztwie obszaru 
kolejowego powinny charakteryzować się duŜą 
izolacyjnością akustyczną ścian zewnętrznych i 
okien.  

§ 26. 1. Na terenie objętym planem obowiązuje 
utrzymanie wysokich standardów środowiska 
przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza 
atmosferycznego, gleb. 

2. Wprowadza się obowiązek docelowego objęcia 
obszaru planu zorganizowanym systemem 
odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków, 
wytwarzanych przez uŜytkowników oraz wprowadza zakaz 
odprowadzania w jakikolwiek sposób nieoczyszczonych 
ścieków do gruntu. 

3. Wprowadza się zakaz stosowania ŜuŜla do 
ulepszania nawierzchni dróg i dojazdów. 

4. Obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 
przepisów z zakresu ochrony środowiska. 

5. Wprowadza się zakaz gromadzenia i składowania 
odpadów. UŜytkownicy terenów muszą posiadać 
zorganizowany sposób gromadzenia odpadów np. w 
kontenerach z wywozem na wysypisko gminne. 
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6. Wprowadza się obowiązek objęcia obszaru planu 
zorganizowanym systemem segregacji i unieszkodliwiania 
odpadów stałych. 

7. Obowiązuje ochrona wód Jeziora Rekąty w 
szczególności poprzez: 

1)  zakaz niszczenia linii brzegowej jeziora, 

2) zachowanie istniejącego drzewostanu wzdłuŜ brzegu 
jeziora z dopuszczeniem przesadzenia i ewentualnie 
zastąpienia uszkodzonych drzew, 

3) zakazać fragmentaryzacji trzcin, 

4) zakaz wznoszenia w obszarze przyległym do jeziora 
wszelkich obiektów budowlanych nie związanych z 
utrzymaniem zbiornika wodnego, kąpieliska o 
charakterze ogólnodostępnym i przystani wodnej 
zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym. 

Rozdział 6 
Ustalenia dotycz ące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej oraz ustalenia dotycz ące granic i 

sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegaj ących ochronie: 

§ 27. 1. W przypadku dokonania znalezisk 
archeologicznych prace budowlane winny być przerwane, 
a teren udostępniony do ratowniczych badań 
archeologicznych. 

2. W stosunku do gruntów, na których zostały 
zlokalizowane stanowiska archeologiczne, wojewódzki 
konserwator zabytków moŜe określić zakres i sposób 
eksploatacji takich gruntów.  

Rozdział 7 
Ustalenia dotycz ące zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 

§ 28. 1. Obsługę komunikacyjną terenu objętego 
planem projektuje się w oparciu o drogę publiczną 
powiatową Nr 308, połoŜoną poza terenem objętym 
planem, drogę wewnętrzną oznaczoną działką nr 34, 
połoŜoną poza terenem objętym planem, przejazd 
kolejowy prywatnego uŜytku kategorii „F” wykonany w km 
120,786 linii kolejowej Nr 038 relacji Białystok-Korsze-
Głomno_Gr. Państwa w miejscowości Stare Juchy 
(zgodnie z pismem PKP Odział Drogowy w Białymstoku 
Nr DO5e-604-45/90 z dnia 21 grudnia 1990 r.), drogę 
wewnętrzną oznaczoną symbolem 4KDW i ciągi piesze. 

1)  przejazd kolejowy prywatnego uŜytku naleŜy 
wykonać zgodnie z warunkami Zarządcy kolei.  

2. Potrzeby parkingowe naleŜy zabezpieczyć poprzez 
realizację miejsc postojowych w:  

1) kwartałach usług turystyczno-wypoczynkowych (5UT 
i 6UT) stosownie do programu uŜytkowego, lecz nie 
mniej niŜ 1 miejsce postojowe na: jeden pokój 
gościnny w pensjonacie, 1 namiot, 1 przyczepę 
kempingową, 

2) kwartałach rekreacji indywidualnej (1ML, 2ML, 3 ML) 
minimum 2 miejsca postojowe na jeden budynek 
rekreacji indywidualnej (w tym ewentualnie jedno 
miejsce postojowe w pomieszczeniu garaŜowym), 

3) pasie drogowym drogi wewnętrznej zaleŜnie od 
potrzeb. 

3. Zasilanie w energię elektryczną planuje się z 
istniejących urządzeń energetycznych na warunkach 
zarządcy sieci. Zasilanie obiektów ze stacji 
transformatorowej nr 4-264. Planuje się budowę 
następujących urządzeń elektroenergetycznych: 

1) linię napowietrzną nn długości około 300 m ze stacji 
transformatorowej nr 4-264 – wymiana na przewody 
izolowane o większym przekroju;  

2) linię kablową nn z przebudowanej linii  
napowietrznej nn,  

3) złącza zintegrowana w granicy posesji,  
4) alternatywnie linię kablową ze stacji 

transformatorowej nr 4-264 i złącza zintegrowane w 
granicy posesji. 

Postulowany przebieg projektowanych linii 
elektroenergetycznych określono w opracowanym 
ideogramie sieciowy do planu. 

4. Realizację zapotrzebowania na wodę do celów 
bytowo-gospodarczych i przeciwpoŜarowych przewiduje z 
wodociągu gminnego o średnicy 110 mm poprzez 
włączenie się do zaprojektowanego przyłącza 
wodociągowego o średnicy 90 mm na działce nr 29/14, 
zgodnie z warunkami ogólnymi i technicznymi, wydanymi 
przez Urząd Gminy w Starych Juchach w dnia 9 kwietnia 
2004 r. Średnica projektowanego rurociągu 
wodociągowego powinna spełniać wymogi 
przeciwpoŜarowe. Zgodnie z normą PN-B-02863/Az1 przy 
rozbudowie lub modernizacji istniejącego juŜ wodociągu o 
wydajności 5 dm3/s w jednostce osadniczej o liczbie 
mieszkańców nie przekraczającej 2.000 minimalna 
średnica przewodów wodociągowych wynosi DN 80 mm. 
Postulowany przebieg projektowanego wodociągu 
określono w opracowanym ideogramie sieciowym do 
planu. 

 
5. Odprowadzenie ścieków sanitarnych przewiduje się 

do kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni gminnej w Starych 
Juchach. Z uwagi na zróŜnicowanie rzeźby terenu 
wnioskuje się zastosowanie tak zwanej „kanalizacji 
ciśnieniowej”. Postulowany przebieg projektowanego 
kolektora kanalizacji sanitarnej określono w opracowanym 
ideogramie sieciowym do planu. 

 
6. Przewiduje się odprowadzenie wód opadowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

7. Realizację zapotrzebowania na energię cieplną 
przewiduje się z indywidualnych źródeł ciepła, 
funkcjonujących w oparciu o paliwo ekologiczne (nośniki 
przyjazne środowisku takie jak: olej opałowy, gaz, energia 
elektryczna, drewno, pompa ciepła, kolektory słoneczne, 
itp.), spełniających wymagania określone w przepisach 
szczególnych; dopuszcza się ogrzewanie kominkowe. 

8. Podłączenie do istniejącej sieci telekomunikacyjnej 
naleŜy projektować zgodnie z warunkami jej zarządcy.  

9. Zakłada się, Ŝe głównym obiektem odbioru, 
gromadzenia i utylizacji odpadów stałych będzie 
wysypisko gminne. Tymczasowe gromadzenie odpadków 
stałych tylko w wyznaczonym miejscu, zgodnie z 
wymogami przepisów szczególnych.  
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Rozdział 8 
Ustalenia dotycz ące wymaga ń wynikaj ących z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych: 

§ 29. Na terenie objętym planem nie wyznacza się 
obszarów przestrzeni publicznej.  

Rozdział 9 
Ustalenia dotycz ące szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomo ści obj ętych planem 
miejscowym: 

§ 30. Ze względu na uwzględnienie w planie 
przebiegu granic działek ewidencyjnych nie ustala się 
warunków scalania i podziałów nieruchomości. Zasady 
podziału nieruchomości określane są w § 22. 

Rozdział 10 
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich u Ŝytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 

§ 31. W celu ochrony wód Jeziora Rekąty wprowadza 
się zakaz zabudowy terenów przybrzeŜnych. Sposób 
zagospodarowania tych terenów został szczegółowo 
określony w § 19 i 20 przy ograniczeniach wynikających z 
pozostałych zapisów planu. 

Rozdział 11 
Ustalenia dotycz ące sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania, urz ądzania i 
uŜytkowania terenów: 

§ 32. Teren objęty planem moŜe być wykorzystywany 
w sposób dotychczasowy do czasu jego 
zagospodarowania zgodnie z planem. 

Rozdział 12 
Ustalenia dotycz ące stawek procentowych 

stanowi ących podstaw ę do okre ślenia opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym: 

§ 33. Ustala się stawkę procentową słuŜącą 
naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu  
w wysokości: 

1) dla terenów usług turystyczno-wypoczynkowych  
(5 UT i 6 UT) i terenów rekreacji indywidualnej  
(1 ML, 2 ML, 3 ML) w wysokości 15%, 

2) dla terenów zieleni parkowej (7 ZP, 8 ZP) i terenów 
zieleni rekreacyjnej (9 ZR) w wysokości 10 %, 

3) dla terenów dróg wewnętrznych (4 KDW) i terenów 
urządzeń technicznych (10 TT) w wysokości 5 %. 

Rozdział 13 
Ustalenia ko ńcowe 

§ 34.  Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Stare Juchy. 

§ 35.  Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

§ 36.  Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Gminy Stare Juchy.  

Przewodniczący Rady Gminy 
Zygmunt Kałmucki 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały nr XVIII/87/04  
Rady Gminy Stare Juchy  
z dnia 20 sierpnia 2004 r. 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Wójt Gminy Stare Juchy - Danuta Kawecka 

oświadcza, Ŝe nie wniesiono Ŝadnych uwag do 
wyłoŜonego do publicznego wglądu w dniach od  
3 czerwca 2004 r. do 2 lipca 2004 r. projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
połoŜonego w Starych Juchach, oznaczonego nr 220/1, 
220/3, 220/4. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu zawiera zapisy o realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych 
gminy i zostaną wykonane w najbliŜszym dziesięcioleciu 
od momentu uchwalenia planu, stąd teŜ wystąpi ich 
finansowanie, zgodnie z przepisami ustawy o finansach 
publicznych. 

 
 
 

1931 

UCHWAŁA Nr XXVI/123/04 

Rady Gminy Ostróda 

z dnia 27 wrze śnia 2004 r.  

 

w sprawie warunków przyznawania, odpłatno ści za usługi opieku ńcze, warunków zwolnienia od opłat, trybu 

pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na pomoc rzec zową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe 

 i zasiłki celowe na ekonomiczne usamodzielnienie. 

 
Na podstawie art. 43 ust. 10, 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 

4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593, Dz. U z 2004 r., Nr 99, poz. 1001) 
Rada Gminy uchwala, co następuje:  

 
§ 1. Ustala się warunki przyznawania, odpłatności za 

usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz 
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego 
zwolnienia od opłat, tryb ich pobierania w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Ustala się zasady zwrotu wydatków na pomoc 

rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3.  Ustala się wysokość, warunki oraz tryb 

przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 

usamodzielnienie w brzmieniu stanowiącym załącznik  
Nr 3 do niniejszej uchwały. 

 
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLV/355/02 Rady Gminy w 

Ostródzie z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie zasad 
przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze, zasad zwolnienia od 
opłat, trybu pobierania oraz zasad zwrotu wydatków na 
świadczenia lecznicze, pomoc rzeczową, zasiłki celowe, 
pokrycie kosztów pogrzebu, doŜywianie dzieci w szkole i 
zasiłki celowe na usamodzielnienie gospodarcze. 

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

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Roman Nowakowski 

 
 
 

Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXVI/123/04 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 27 września 2004 r.  

 
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. 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 zamieszkujący małŜonek, wstępni, 
zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

§ 2. Pomoc w formie usług opiekuńczych moŜe być 
przyznana jako: 

1) usługi opiekuńcze obejmujące pomoc w 
zaspokajaniu codziennych potrzeb Ŝyciowych, 
opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza 
pielęgnację oraz w miarę moŜliwości równieŜ 
zapewnienie kontaktów z otoczeniem, 
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2) specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone 
osobom z zaburzeniami psychicznymi przez osoby 
ze specjalistycznym przygotowaniem, dostosowane 
do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 
schorzenia lub niepełnosprawności, a obejmujące 
następujące rodzaje usług: 

- usprawnienie do funkcjonowania w 
społeczeństwie, 

- pielęgnacja, 

- rehabilitacja fizyczna, 

- wspieranie psychologiczno-pedagogiczne i 
edukacyjno-terapeutyczne.  

§ 3. 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.  

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

1) zakres, okres i miejsce świadczenia usług, 

2) ilość godzin ustaloną w porozumieniu z 
podopiecznym, 

3) wysokość odpłatności za świadczone usługi, 

4) inne części składowe decyzji, uregulowane w 
kodeksie postępowania administracyjnego. 

§ 5. 1. Z odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze zwolnione są osoby 
samotne, których dochód netto osoby samotnie 
gospodarującej nie przekracza kwoty określonej w art. 8 
ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. 

2. Z odpłatności za usługi opiekuńcze i 
specjalistyczne usługi opiekuńcze zwolnione są osoby 
zamieszkujące w rodzinie, których dochód netto na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 
pkt 2 ustawy o pomocy społecznej. 

§ 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) w innych szczególnych przypadkach, jeŜeli Ŝądanie 
zwrotu wydatków na udzielne świadczenia w całości 
lub części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciąŜenie lub niweczyłyby skutki 
udzielonej pomocy. 

§ 7. 1. Ustala się odpłatność za 1 godzinę 
świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania 

w zaleŜności od dochodu osoby samotnie gospodarującej 
lub dochodu w rodzinie zgodnie z poniŜszymi tabelami: 

Tabela nr 1 Odpłatność za usługi opiekuńcze dla osoby 
samotnie gospodarującej: 
 

Dochód na osob ę w złotych Wysoko ść zwolnienia 
w % od ceny usługi 

do 461 100% 
od 462 – 600 90% 
od 601 – 800 80% 
od 801 – 1.000 70% 
od 1.001 – 1.200 55% 
od 1.201 – 1.400 30% 
od 1.401 0% 

 
Tabela nr 2 Odpłatność za usługi opiekuńcze dla osoby 
pozostającej w rodzinie: 
 

Dochód na osob ę w złotych Wysoko ść zwolnienia 
w % od ceny usługi 

do 316 100% 
od 317 - 450 90% 
od 451 – 600 80% 
od 601 - 800 70% 
od 801 – 1.000 55% 
od 1.001 – 1.200 30% 
od 1.201 – 1.400 10% 
od 1.401 0% 

 
2. Ustala się odpłatność za 1 godzinę specjalistycznej 

usługi opiekuńczej w zaleŜności od posiadanego dochodu 
osoby samotnie gospodarującej lub dochodu w rodzinie 
zgodnie z poniŜszymi tabelami: 

 
Tabela nr 1 Odpłatność za specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osoby samotnie gospodarującej: 
 

Dochód na osob ę w złotych Wysoko ść zwolnienia 
w % od ceny usługi 

do 461 100% 
od 462 – 600 90% 
od 601 – 800 85% 
od 801 – 1.000 75% 
od 1.001 – 1.200 60% 
od 1.201 – 1.400 40% 
od 1.401 0% 

 
Tabela nr 2 Odpłatność za specjalistyczne usługi 
opiekuńcze dla osoby  pozostającej w rodzinie: 
 

Dochód na osob ę w złotych Wysoko ść zwolnienia 
w % od ceny usługi 

do 316 100% 
od 317 - 450 90% 
od 451 – 600 85% 
od 601 - 800 75% 
od 801 – 1.000 65% 
od 1.001 – 1.200 50% 
od 1.201 – 1.400 20% 
od 1.401 0% 

 
§ 8. Zakres udzielania pomocy w formie usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 
uzaleŜnia się od środków finansowych przeznaczonych na 
ten cel w budŜecie Gminy Ostróda w ramach zadań 
własnych z zakresu pomocy społecznej. 

 
§ 9. 1. Opłata za usługi opiekuńcze wnoszona jest do 

kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie 
do dnia 15-go miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym usługa została wykonana. 

 
2. Zobowiązana do uiszczenia opłaty jest osoba na 

rzecz której usługa została wykonana. 
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 Załącznik Nr 2 
 do Uchwały Nr XXVI/123/04 
 Rady Gminy Ostróda 
 z dnia 27 września 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 roku 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: 
 

a) 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, 

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

samotnie gospodarującej, dochód osób 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: 
 

Wysoko ść zwrotu wydatków 
okre ślona w % 

% dochodu osoby lub rodziny wg 
kryterium ustalonego zgodnie z art. 

8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej 

Osoby samotnie 
gospodaruj ące 

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 osobiste, 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. MoŜliwość i zakres udzielania pomocy rzeczowej i 

świadczeń pienięŜnych podlegających zwrotowi uzaleŜnia 
się od środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 
budŜecie Gminy Ostróda w ramach zadań własnych z 
zakresu pomocy społecznej.  

 
 
 

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXVI/123/04 
Rady Gminy Ostróda 
z dnia 27 września 2004 r. 

 
 

Wysoko ść, warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu zasiłku c elowego na ekonomiczne usamodzielnienie. 
 

§ 1. Osobie lub rodzinie moŜe zostać przyznana 
pomoc w formie pienięŜnej w celu ekonomicznego 
usamodzielnienia. 

 
§ 2. Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie osoby 

lub rodziny przyznawana jest przez Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie w trybie 
określonym ustawą o pomocy społecznej w ramach 
przyznanych środków na realizację zadań własnych 
gminy. 

 
§ 3. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie 

moŜe być przyznany osobom lub rodzinom kwalifikującym 

się do świadczeń pomocy społecznej według kryteriów 
określonych w art. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej. 

 
§ 4. Jednorazowy zasiłek celowy na ekonomiczne 

usamodzielnienie przyznaje się w kwocie 10-krotności 
najniŜszego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra 
Gospodarki i Pracy w Monitorze Polskim w formie decyzji 
administracyjnej, w której określa się jego przeznaczenie 
oraz formy zwrotu. 

 
§ 5. Wysokość zasiłku ustala się zaleŜnie od 

warunków materialnych zainteresowanej osoby lub 
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rodziny stwierdzonych na podstawie wywiadu 
środowiskowego oraz rodzaju planowanej działalności. 

 
§ 6. Przyznany zasiłek podlega zwrotowi w ratach 

miesięcznych w okresie do 36 miesięcy. 
 
§ 7. W przypadku wykorzystania zasiłku niezgodnie z 

przeznaczeniem podlega on natychmiastowemu zwrotowi 
wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wypłaty 
świadczenia. 

 
§ 8. W przypadku gdy przyznany zasiłek został 

wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem, a Ŝądanie 

zwrotu stanowiłoby nadmierne obciąŜenie lub niweczyło 
skutki udzielonej pomocy Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ostródzie na wniosek pracownika 
socjalnego moŜe odstąpić od Ŝądania zwrotu w całości lub 
części przyznanego świadczenia. Mają tu zastosowanie 
postanowienia art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy 
społecznej. 

 
§ 9. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy zasiłku 

celowego na ekonomiczne usamodzielnienie podejmuje 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Ostródzie na wniosek pracownika socjalnego. 

 
 
 
 

1932 

UCHWAŁA Nr XXIV/464/04 

Rady Miejskiej w Orzyszu 

z dnia 29 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie zasad u Ŝywania herbu Gminy Orzysz. 

  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z § 6 ust. 6 Statutu 
Gminy Orzysz stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 
II/5/02 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 listopada 2002 
r. w sprawie uchwalenia Statusu Gminy Orzysz (Dz. U. W. 
Warm-Maz. Nr 11 poz. 207 z 30 stycznia 2003 r) – Rada 
Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się zasady uŜywania herbu Gminy Orzysz. 
 
§ 2. Herb Gminy Orzysz moŜe być uŜywany wyłącznie 

w sposób zapewniający mu naleŜytą cześć i szacunek 
oraz prestiŜ i powagę. 

 
§ 3. 1. Herbu Gminy Orzysz uŜywają: Rada Miejska, 

Burmistrz Orzysza i Urząd Miejski a takŜe mieszkańcy 
Gminy Orzysz do celów promocyjnych. 

 
2. Herb Gminy Orzysz umieszcza się: 
 

a)  na budynkach administracji samorządowej; 
 
b)  na budynkach siedzib zakładów i jednostek 

budŜetowych utworzonych na mocy uchwał Rady 
Miejskiej oraz spółek prawa handlowego Gminy; 

 
c)  w pomieszczeniach urzędowych, salach posiedzeń, 

salach wykładowych i lekcyjnych będących 
własnością Gminy; 

 
d)  w miejscach odbywania publicznych uroczystości 

gminnych; 
 
e)  na stronach internetowych Gminy; 
 
f)  na drukach urzędowych Burmistrza, Rady Miejskiej 

oraz Urzędu Miejskiego; 
 
g)  na pieczęciach, emblematach i innych symbolach 

władz samorządowych Gminy; 

 
h)  na wizytówkach: Burmistrza, Z-cy Burmistrza, 

Sekretarza, Skarbnika, dyrektorów, (kierowników 
zakładów i jednostek budŜetowych Gminy i spółek 
prawa handlowego Gminy) oraz Radnych Rady 
Miejskiej i sołtysów. 

 
3.  Burmistrz Orzysza moŜe wyjątkowo wyrazić zgodę 

na nieodpłatne uŜywanie herbu Gminy przez osoby 
fizyczne lub prawne, instytucje pozarządowe prowadzące 
działalność charytatywną promujące Gminę lub działające 
w szczególnym znaczeniu dla Gminy i jej mieszkańców. 

 
4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 3. 

Burmistrz Orzysza wyraŜa zgodę w formie zarządzenia po 
analizie przełoŜonych dokumentów określających 
planowane działania zgodnie z prawem i dla dobra 
społecznego. 

 
5.  Herb Gminy Orzysz nie moŜe być wykorzystywany: 
 

a)  do promowania i reklamowania usług i towarów 
handlowych; 

 
b)  w kampanii w wyborach powszechnych kaŜdego 

szczebla prowadzonej przez komitety wyborcze 
ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, 
partii politycznych oraz kandydatów niezaleŜnych; 

 
c)  według innego wzoru i opisu niŜ określony w 

załączniku nr 2 Statutu Gminy Orzysz. 
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Orzysza. 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady 
Wiesław Wasilewski 
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1933 

UCHWAŁA Nr XVII/139/04 

Rady Gminy w D źwierzutach 

z dnia 30 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie Statutu Gminnego O środka Pomocy Społecznej w D źwierzutach. 

 
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, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Dźwierzutach w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy  z dnia  
23 października 1997 roku Nr XXII/135/97 w sprawie 
zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Dźwierzutach. 

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

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko–Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof  Sawicki 

 
 
 
 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVII/139/ 04 
Rady Gminy w Dźwierzutach 
z dnia 30 września 2004 r. 

 
 

Statut Gminnego O środka Pomocy Społecznej w D źwierzutach 
 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Dźwierzutach zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną 
jednostką organizacyjną gminy, nie osiadającej 
osobowości prawnej, tworzoną przez Radę Gminy 
Dźwierzuty dla realizacji zadań pomocy społecznej. 

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka 
budŜetowa gminy. 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązującego 
prawa, a w szczególności: 

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64 poz. 593), 

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255), 

3) ustawy z dnia 25 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z 
późniejszymi zmianami), 

4) ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości 
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi 
zmianami ), 

5) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (Dz. U. z 
2002 r. Nr 147 poz. 1231 z późniejszymi zmianami). 

6) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu 
socjalnym( Dz. U Nr 122, poz. 1143). 

7) Innych przepisów prawnych nakładających 
wykonanie zadań na ośrodek pomocy społecznej, 

8) niniejszego statutu. 

§ 3. 1. Siedzibą Ośrodka jest wieś Dźwierzuty. 

2. Ośrodek obejmuje swoją działalnością teren gminy 
Dźwierzuty. 

3. Ośrodek uŜywa pieczęci z nazwą w pełnym 
brzmieniu i adresem siedziby. 

4. Ośrodek moŜe uŜywać nazwy skróconej GOPS w 
Dźwierzutach. 

Rozdział II 
Cel i zadania O środka 

§ 4. Celem działania Ośrodka jest: 

1) umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜanie 
trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w 
stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i moŜliwości, oraz zapobieganiu 
powstawania takich sytuacji, 

2) wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do 
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŜliwienia im 
Ŝycia w warunkach odpowiadających godności 
człowieka, 
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3) podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego 
usamodzielnienia osób i rodzin ich integracji ze 
środowiskiem. 

§ 5. Zadania Ośrodka obejmują: 

1) tworzenie warunków organizacyjnych 
funkcjonowania pomocy społecznej, 

2) przygotowania projektu a później realizacja gminnej 
strategii rozwiązywania problemów społecznych, w 
tym profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, programów pomocy społecznej, 
których celem jest integracja osób i rodzin 
szczególnego grup szczególnego ryzyka. 

3) sporządzanie bilansów potrzeb gminy w zakresie 
pomocy społecznej, 

4) pracą socjalną, 

5) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, 

6) wspomaganiu i pobudzenie aktywności społecznej w 
zaspokojeniu niezbędnych potrzeb Ŝyciowych osób i 
rodzin, 

7) projektowaniu budŜetu w zakresie zadań 
ustawowych i statutowych Ośrodka. 

§ 6. Ponadto Ośrodek: 

1) współdziała z prowadzącymi działalność społeczną 
organizacjami pozarządowymi kościołami, 
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz 
osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji 
określonych zadań z zakresu pomocy społecznej, 

2) współpracuje z innymi Ośrodkami Pomocy 
Społecznej z jednostkami organizacyjnymi 
administracji rządowej i samorządów terytorialnych, 
placówkami oświatowymi, jednostkami opieki 
zdrowotnej, 

3) w uzasadnionych przypadkach moŜe wytaczać 
powództwa na rzecz obywateli o roszczenie 
alimentacyjne, 

4) moŜe kierować wnioski o ustalenie niezdolności do 
pracy i stopnia niepełnosprawności do organów 
określonych odrębnymi przepisami. 

§ 7. Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej: 

1)  własne gminy, 

2)  zlecone gminie. 

§ 8. 1. Do zadań własnych gminy realizowanych przez 
Ośrodek w szczególności naleŜą: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, 

2) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, 

3) przyznawanie i wypłacanie specjalnych zasiłków 
celowych, 

4) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne 
usamodzielnienie w formie zasiłków, poŜyczek oraz 
pomocy w naturze, 

5) udzielanie schronienia, zapewnienia posiłku oraz 
niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, 

6) doŜywianie dzieci, 

7) 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 
zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, 

8) inne zadania z zakresu pomocy społecznej 
określone ustawami oraz wynikające z rozeznanych 
potrzeb gminy. 

2. Do zadań Ośrodka z zakresu zadań zleconych w 
szczególności naleŜą: 

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, 

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne 
określonych w przepisach o powszechnym 
ubezpieczeniu społecznym 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,  

a ponadto: 

5) prowadzenie postępowania w sprawach świadczeń 
rodzinnych, przyznawania i wypłacania tych 
świadczeń, 

6) inne zadania wynikające z rządowych programów 
pomocy społecznej czy teŜ z właściwych ustaw. 

Rozdział III 
Gospodarka finansowa i mienie 

§ 9. 1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest 
roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę w 
budŜecie Gminy. 

2. Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio ze 
swojego budŜetu będącego częścią składową budŜetu 
Gminy. 

3. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

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

§ 10. 1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe, oraz 
wyposaŜenia zakupione przez ośrodek, bądź przekazane 
nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Kierownik Ośrodka gospodaruje powierzonym 
mieniem, zapewnia jego ochronę i naleŜyte 
wykorzystanie. 

3. Likwidacja lub upłynnienie środków trwałych 
wymaga zgody Wójta Gminy. 
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Rozdział IV 
Organizacja i Zarz ądzanie 

§ 11.  Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na 
zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik. 

§ 12.  Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt 
Gminy Dźwierzuty, który jest jego zwierzchnikiem 
słuŜbowym. 

§ 13.  Na czas swojej nieobecności Kierownik 
upowaŜnia pracownika Ośrodka do wykonywania 
czynności związanych z prowadzeniem Ośrodka. 

§ 14.  Kierownik Ośrodka dokonuje czynności z 
zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 
zatrudnionych w Ośrodku. 

§ 15. 1.  Kierownik Ośrodka jest umocowany w 
ramach zwykłego zarządu, do składania oświadczeń woli 
oraz dokonywania czynności związanych z 
funkcjonowaniem Ośrodka, mających na celu realizacje 
zadań statutowych Ośrodka wobec wszystkich władz, 
organów, instytucji, banków oraz przedsiębiorstw, w tym 
równieŜ do postępowania i prowadzenia w imieniu gminy 
spraw przed sadami w charakterze strony, wnioskodawcy, 
uczestnika postępowania z prawem do udzielenia 
dalszych pełnomocnictw. 

2. Do obowiązków kierownika Ośrodka naleŜy w 
szczególności: 

1) wydawanie na podstawie upowaŜnień Wójta Gminy 
decyzji administracyjnych w indywidualnych 
sprawach w zakresie pomocy społecznej i świadczeń 

rodzinnych w ramach zadań własnych gminy i 
zleconych 

2) organizowanie i nadzór nad pracą podległych 
pracowników, 

3) wykonywanie innych zadań pomocy społecznej 
zleconych przez Wójta, Radę Gminy czy Wojewodę. 

§ 16.  Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy 
coroczne sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz przedstawia potrzeby w zakresie 
pomocy społecznej. 

§ 17.  Organizację wewnętrzną Ośrodka w tym 
szczegółową strukturę organizacyjną określa regulamin 
ustalony przez Kierownika Ośrodka a zatwierdzony przez 
Wójta Gminy. 

§ 18.  Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka oraz 
zasady ich wynagradzania regulują przepisy ustawy o 
pomocy społecznej, ustawy o pracownikach 
samorządowych oraz przepisy wykonawcze. 

Rozdział V 
Postanowienia ko ńcowe 

§ 19.  Statut niniejszy wchodzi w Ŝycie z chwilą jego 
zatwierdzenia Uchwałą Rady Gminy w Dźwierzutach. 

§ 20. Zmiany statutu mogą być dokonane w trybie 
właściwym do jego uchwalenia. 

 

 

 

1934 
UCHWAŁA Nr XVII/140/04 

Rady Gminy w D źwierzutach 

z dnia 30 wrze śnia 2004 r. 

 

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

 

Na podstawie art. 96 ust. 4, w związku z art. 41 pkt 2, 
art. 96 ust. 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 (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) 
Rada Gminy w Dźwierzutach 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 zasiłków lub 
wydatków na pomoc rzeczową stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/136/97 Rady Gminy w 
Dźwierzutach z dnia 23 października 1997 roku w sprawie 
ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi lecznicze 
pomoc rzeczową oraz zasiłki celowe. 

§ 3. Realizację uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dźwierzuty. 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Sawicki 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVII/140/04 
Rady Gminy w Dźwierzutach 
z dnia 30 września 2004 r. 

 
 
 

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

 
 

§ 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 przyznany zasiłek 
okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod 
warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłków lub 
wydatków na pomoc rzeczową. 

 
§ 2. 1. Kwoty zasiłków okresowych, zasiłków celowych 

oraz poniesione na pomoc rzeczową 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 – 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: 
 

 
Wysokość zwrotu 

wydatków, określona w % 

 
% dochodu osoby lub rodziny wg 

kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 
ust 1 ustawy o pomocy społecznej Osoby samotnie 

gospodarujące 
Osoby w 
rodzinie 

powyŜej 100 do 120 10 20 
powyŜej 120 do 140 30 40 
powyŜej 140 do 160 50 60 
powyŜej 160 do 180 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 świadczenie zwrotne i wnioskuje w jakim 
zakresie i jaka 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. Zwrot 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. NaleŜność 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 stanowiłyby dla osoby zobowiązanej 
nadmierne obciąŜenie lub niweczyłyby skutki udzielonej 
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. MoŜliwość i zakres udzielenia 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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1935 

UCHWAŁA Nr XVII/141/04 

Rady Gminy w D źwierzutach 

z dnia 30 wrze śnia 2004 r. 

 

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

opieku ńcze oraz szczegółowych zasad cz ęściowego lub całkowitego zwalniania  

z opłat jak równie Ŝ trybu ich pobierania. 

 
Na podstawie 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) 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, 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, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1555) Rada Gminy w 
Dźwierzutach uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i 
specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi, przysługuje osobie samotnej, 
która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn 
wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. 

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
mogą być przyznane równieŜ osobie, która wymaga 
pomocy innych osób, a rodzina, a takŜe wspólnie nie 
zamieszkujący małŜonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej 
pomocy zapewnić. 

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek 
osoby uprawnionej, pracownika socjalnego lub innej 
osoby uprawnionej. 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć następujące 
dokumenty: 

a)  aktualne zlecenie lekarskie, 

b)  aktualny wywiad środowiskowy wraz z niezbędnymi 
dokumentami. 

3. Decyzje o zakresie usług opiekuńczych, ilości 
godzin usług zasadach odpłatności podejmuje Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

§ 3. Ustala się tabelę odpłatności za usługi 
opiekuńcze, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeŜeli 
miesięczna kwota opłat za usługi opiekuńcze ustalona 
zgodnie z § 3 niniejszej uchwały, stanowiłaby dla osoby 
zobowiązanej nadmierne obciąŜenie lub niweczyłyby 
skutki udzielonej pomocy, moŜna całkowicie lub 
częściowo zwolnić osobę zobowiązaną z ponoszenia 
opłat, w szczególności z powodu: 

1)  wysokich wydatków na leki, 

2)  wysokich kosztów związanych z leczeniem i 
rehabilitacją, 

3)  duŜej ilości usług spowodowanych przewlekłą 
chorobą, 

4)  innych wysokich, uzasadnionych wydatków, 
uniemoŜliwiających korzystanie z naleŜnych usług. 

§ 5. Decyzje przyznające usługi na podstawie ustawy 
z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej realizuje 
się wg przepisów dotychczasowych przez czas na jaki te 
decyzje zostały wydane, nie dłuŜej niŜ do 31 grudnia  
2004 r. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/136/97 Rady Gminy w 
Dźwierzutach z dnia 23 października 1997 roku w sprawie 
ustalenia zasad zwrotu wydatków na usługi lecznicze 
pomoc rzeczową oraz zasiłki celowe. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Dźwierzuty. 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Krzysztof Sawicki
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XVII/141/ 04 
Rady Gminy w Dźwierzutach 
z dnia 30 września 2004 r. 

 
 

Tabela odpłatno ści za świadczone usługi opieku ńcze w miejscu zamieszkania 
 

Wysokość zwrotu wydatków, określona w % % dochodu osoby lub rodziny wg kryterium ustalonego  
zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie 

powyŜej 100 do 120 5 10 
powyŜej 120 do 130 10 20 
powyŜej 130 do 140 20 40 
powyŜej 140 do 150 40 60 
powyŜej 150 do 170 60 70 
powyŜej 170 do 200 70 80 
powyŜej 200 100 100 

 
 
 
 
 

1936 
UCHWAŁA Nr XXIII/165/04 

Rady Gminy w Szczytnie 

z dnia 21 pa ździernika 2004 r. 

 

w sprawie nadania Statutu Gminnemu 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 r. o 
samorządzie gminnym (tj. 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 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 
2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 
102, poz. 1555) oraz art. 2 ust. 2 i art. 110 ust. 1 ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 
2004 r. Nr 64, poz. 593 i Nr 99 poz. 1001) Rada Gminy w 
Szczytnie uchwala: 

 
§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Szczytnie w brzmieniu stanowiącym 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/165/01 Rady Gminy 

Szczytno z dnia 27 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia 
statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szczytnie. 

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

dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 
Wiesław Jan Gołąb 

 
 
 

Załącznik 
do Uchwały Nr XXIII/165/04 
Rady Gminy w Szczytnie 
z dnia 21 października 2004 r. 

 
 

STATUT 
Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Szczytnie 

 
 

Rozdział I 
Postanowienia  ogólne 

 
§ 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnie 

zwany dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną jednostką 
organizacyjną gminy, nie posiadającej osobowości 
prawnej, utworzoną przez Radę Gminy w Szczytnie dla 
realizacji zadań pomocy społecznej. 

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka 

budŜetowa gminy. 

§ 2. Ośrodek działa na podstawie obowiązującego 
prawa, a w szczególności: 

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. 
zm.), 

2) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
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rodzinnych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z 
późn. zm.), 

3) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.); 

4) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. 
zm.); 

5) Ustawy z dnia 24 września 1994 r. o rachunkowości 
(tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.); 

6) Innych przepisów prawnych nakładających 
wykonywanie zadań przez ośrodek pomocy 
społecznej; 

7) Niniejszego statutu. 

§ 3. 1. Siedziba Ośrodka mieści się w Szczytnie. 

2. Obszarem działania jest teren gminy Szczytno. 

3. Ośrodek uŜywa pieczęci podłuŜnej z nazwą w 
pełnym brzmieniu i adresem siedziby. 

4. Ośrodek moŜe uŜywać nazwy skróconej GOPS w 
Szczytnie. 

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

2. Ośrodek, wykonując zadania własne gminy w 
zakresie pomocy społecznej, kieruje się ustaleniami Wójta 
Gminy Szczytno. 

Rozdział II 
Cel i zadania O środka 

§ 5. Celem działania Ośrodka jest: 

1) umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜanie 
trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w 
stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, 
zasoby i moŜliwości, oraz zapobieganie 
powstawaniu takich sytuacji; 

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających 
do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umoŜliwienie 
im Ŝycia w warunkach odpowiadających godności 
człowieka; 

3) podejmowanie działań zmierzających do Ŝyciowego 
usamodzielnienia osób i rodzin ich integracji ze 
środowiskiem. 

§ 6. Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy 
społecznej oraz świadczeń rodzinnych. 

§ 7. 1. Zadania pomocy społecznej obejmują w 
szczególności: 

1) tworzenie warunków organizacyjnych 
funkcjonowania pomocy społecznej, w tym 
rozbudowę niezbędnej infrastruktury socjalnej; 

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie 
na świadczenia z pomocy społecznej; 

3) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą 

świadczeń; 

4) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu 
potrzeb Ŝyciowych osób i rodzin; 

5) 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; 

6) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i 
samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. 

2. 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; 

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 uzyskania 
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) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad 
dzieckiem i rodziną; 

13) doŜywianie dzieci; 

14) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; 

15) kierowanie do domu pomocy społecznej i 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 156  Poz.    
 

 

- 8308 - 

ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy 
w tym domu; 

16) sporządzanie sprawozdawczości oraz 
przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, równieŜ 
w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu 
informatycznego; 

17)  utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy 
społecznej, w tym zapewnienie środków na 
wynagrodzenia pracowników. 

3. 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. 

§ 8. Do zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej realizowanych przez Ośrodek naleŜy: 

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 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. 

§ 9. Zadania w zakresie świadczeń rodzinnych 
obejmują w szczególności: 

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych; 

2) składanie zapotrzebowania na środki finansowe do 
realizacji zadań; 

3) sporządzanie sprawozdawczości. 

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

§ 11. Ponadto Ośrodek: 

1) współdziała z prowadzącymi działalność społeczną 
organizacjami pozarządowymi, kościołami, 
fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz 
osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji 
określonych zadań z zakresu pomocy społecznej; 

2) współpracuje z innymi ośrodkami pomocy 
społecznej, z jednostkami organizacyjnymi 
administracji rządowej i samorządowej, jednostkami 
opieki zdrowotnej; 

3) w uzasadnionych przypadkach moŜe wytaczać 
powództwa na rzecz obywateli o roszczenia 
alimentacyjne; 

4) moŜe kierować wnioski o ustalenie niezdolności do 
pracy i stopnia niepełnosprawności do organów 
określonych odrębnymi przepisami. 

Rozdział III 
Organizacja i Zarz ądzanie 

§ 12. 1. W skład struktury organizacyjnej Ośrodka 
wchodzą: 

1) Kierownik Ośrodka; 

2) Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń; 

3) Dział Świadczeń Rodzinnych; 

4) Dział Ekonomiczny; 

5) Inne stanowiska w zaleŜności od potrzeb Ośrodka. 

§ 13.  Ośrodkiem kieruje, reprezentuje go na 
zewnątrz i odpowiada za jego działalność Kierownik. 

§ 14.  Na czas swojej nieobecności Kierownik 
upowaŜnia pracownika Ośrodka do wykonywania 
czynności związanych z prowadzeniem Ośrodka. 

§ 15.  Kierownika Ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt 
Gminy Szczytno, który jest jego zwierzchnikiem 
słuŜbowym. 

§ 16.  Kierownik Ośrodka dokonuje czynności z 
zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników 
zatrudnionych w Ośrodku. 

§ 17.  Kierownik Ośrodka jest umocowany w ramach 
zwykłego zarządu, do składania oświadczeń woli oraz 
dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem 
Ośrodka, mających na celu realizacje zadań statutowych 
Ośrodka wobec wszystkich władz, organów, instytucji, 
banków oraz przedsiębiorstw, w tym równieŜ do 
postępowania i prowadzenia w imieniu gminy spraw przed 
sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika 
postępowania z prawem do udzielenia dalszych 
pełnomocnictw. 

§ 18.  Do obowiązków Kierownika naleŜy w 
szczególności: 

1) organizuje pracę Ośrodka; 

2) odpowiada za prawidłową realizację zadań Ośrodka 
przed Wójtem Gminy Szczytno i Wojewodą 
Warmińsko-Mazurskim; 
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3) wydaje decyzje administracyjne w zakresie zadań 
pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych na 
podstawie stosownych uchwał i upowaŜnień; 

4) realizuje budŜet Ośrodka; 

5) prowadzi prawidłową gospodarkę powierzonym 
mieniem; 

6) wykonuje zadania wynikające z przepisów prawnych 
i niniejszego Statutu; 

7) wykonuje uchwały Rady Gminy w Szczytnie i 
zarządzenia Wójta Gminy Szczytno. 

§ 19. Działem Pomocy Środowiskowej i Świadczeń 
kieruje Kierownik, do zadań działu naleŜy w 
szczególności: 

1) rozpoznawanie potrzeb socjalnych środowiska i ich 
diagnozowanie; 

2) prowadzenie pracy socjalnej z jednostką, grupą i 
środowiskiem lokalnym; 

3) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dla 
celów pomocy społecznej oraz na rzecz innych 
uprawnionych instytucji; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych mających na 
celu przeciwdziałanie alienacji społecznej środowisk 
i rodzin; 

5) sporządzanie planów potrzeb w zakresie pomocy 
społecznej oraz analiz i sprawozdań z realizacji 
świadczeń; 

6) kompletowanie wymaganej do przyznania świadczeń 
dokumentacji wraz ze sporządzeniem odnośnych 
decyzji administracyjnych; 

7) sporządzanie list wypłat świadczeń. 

§ 20. Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych naleŜy 
w szczególności: 

1) prowadzenie postępowania administracyjnego w 
sprawie świadczeń rodzinnych; 

2) przyjmowanie wniosków wraz z kompletem 
dokumentów wymaganych do przyznania świadczeń 
oraz sporządzanie decyzji administracyjnych; 

3) sporządzanie list wypłat świadczeń; 

4) sporządzanie planów, analiz, sprawozdań z zakresu 

świadczeń rodzinnych. 

§ 21. 1. Dział Ekonomiczny realizuje zadania w 
zakresie: 

1)  planowania i nadzoru nad realizacją planów; 

2)  obsługi finansowo-księgowej Ośrodka; 

3)  prowadzenia obsługi kasowej; 

4)  sprawozdawczości finansowej. 

2. Działem kieruje Główny Księgowy, który podlega 
Kierownikowi Ośrodka. 

§ 22. Organizację wewnętrzną Ośrodka w tym 
szczegółową strukturę organizacyjną określa Regulamin 
Organizacyjny ustalony przez Kierownika. 

§ 23. Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka oraz 
zasady ich wynagradzania regulują przepisy ustawy o 
pomocy społecznej, ustawy o pracownikach 
samorządowych oraz przepisy wykonawcze. 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa i mienie 

§ 24.  Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest 
roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę w 
budŜecie Gminy. 

§ 25.  Ośrodek pokrywa swoje wydatki bezpośrednio 
ze swojego budŜetu będącego częścią składową budŜetu 
Gminy. 

§ 26.  Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy. 

§ 27.  Ośrodek, jako jednostka organizacyjna gminy 
jest finansowana ze środków własnych gminy i środków 
administracji rządowej na zadania zlecone. 

§ 28. 1. Mienie Ośrodka stanowią środki trwałe oraz 
wyposaŜenie zakupione przez Ośrodek, bądź przekazane 
nieodpłatnie dla prowadzenia działalności zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

2. Kierownik Ośrodka gospodaruje powierzonym 
mieniem, zapewnia jego ochronę i naleŜyte 
wykorzystanie. 

Rozdział V 
Postanowienia ko ńcowe 

§ 29. Zmiany w Statucie mogą nastąpić w trybie 
właściwym dla jego uchwalenia. 
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1937 

UCHWAŁA Nr XXIII/166/04 

Rady Gminy w Szczytnie 

z dnia 21 pa ździernika 2004 r. 

 

w sprawie okre ślenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatno ści za usługi opieku ńcze i specjalistyczne usługi 

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

 
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 
593 i Nr 99 poz. 1001) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 i Nr 
214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1555) Rada Gminy w 
Szczytnie uchwala: 

§ 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. 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, którym dochód na osobę nie przekracza kwoty 
określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy 
społecznej. 

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

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

 

2. Koszt 1 godziny usług opiekuńczych moŜe ulec 
zwiększeniu. 

§ 5. 1. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, która stanowi dochód gminy wnoszona 
jest do kasy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Szczytnie do dnia 10–go miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym usługa została wykonana. 

2. Zobowiązaną do uiszczania opłat jest osoba, na 
rzecz której usługa została wykonana. 

§ 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
zwłaszcza jeŜeli Ŝądanie zwrotu wydatków na usługi 
opiekuńcze w całości lub w części stanowiłoby dla osoby 
zobowiązanej nadmierne obciąŜenie lub teŜ niweczyłoby 
skutki udzielonej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczytnie na wniosek pracownika 
socjalnego lub osoby zainteresowanej 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 typu placówkach opiekuńczo-
wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych; 

3) więcej niŜ jedną osobę w rodzinie wymagającą 
pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług 
opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle 
chorą; 

4) zdarzenie losowe; 

5) występuje trudna sytuacja Ŝyciowa i rodzinna 
świadczeniobiorcy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Szczytno.  

§ 8. Traci moc uchwała Rady Gminy Szczytno  
Nr XLVII/262/02 z dnia 10 października 2002 r. w sprawie 
określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz zasad częściowego 
lub całkowitego zwolnienia od opłat. 

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

Przewodniczący Rady Gminy Szczytmo 
Wiesław Jan Gołąb 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXIII/166/04 
Rady Gminy Szczytno 
z dnia 21 październik 2004 r. 

 
 

Tabela odpłatno ści za usługi opieku ńcze i specjalistyczne opieku ńcze. 
 
 

Wysoko ść zwrotu wydatków okre ślona w  % ustalona  od  ceny usługi  za 1 godzin ę dla:  Dochód  na osob ę w złotych  netto wg. kryterium  
ustalonego  zgodnie z art. 8 ust. 1  ustawy  o pomocy 

społecznej 
Osoby samotnie gospodarujące Osoby zamieszkujące z innymi członkami rodziny 

do 316,- nieodpłatnie nieodpłatnie 
317 - 461 nieodpłatnie 10 % 
462 - 700 10 % 30 % 
701 - 900 20 % 40 % 
901 - 1.100 30 % 50 % 
1.101 - 1.250 50 % 70 % 
1.251 - 1.350 70 % 80 % 
1.351 - 1.500 80 % 100 % 
powyŜej 1.500 100 % 100 % 

 
 
 
 

1938 
UCHWAŁA Nr XXIII/167/04 

Rady Gminy w Szczytnie 

z dnia 21 pa ździernika 2004 r. 

 

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

 
Na podstawie art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 64, poz. 593 i Nr 99 poz. 1001) 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; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717; 
Nr 162, poz. 1568) Rada Gminy w Szczytnie uchwala: 

 
§ 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 przyznany zasiłek 
okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod 
warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłków lub 
wydatków na pomoc rzeczową. 

 
§ 2. Decyzje o zwrocie udzielonej pomocy w całości 

lub w części podejmuje Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Szczytnie ustalając wysokość rat 
oraz terminy spłat. 

 
§ 3. 1. Kwoty zasiłków okresowych, zasiłków celowych 

oraz wydatki poniesione na pomoc rzeczową 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 180 % tego 
kryterium, 

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

samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie 

lub dochód rodziny przekracza wysokość 180 % 
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: 
 

 
Wysokość zwrotu wydatków 

określona w % 

% dochodu osoby lub rodziny 
wg. kryterium ustalonego 

zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o 
pomocy społecznej. Osoby samotnie 

gospodarujące 
Osoby w rodzinie 

powyŜej 100 do 120 10 20 
powyŜej 120 do 140 30 40 
powyŜej 140 do 160 50 60 
powyŜej 160 do 180 70 80 
powyŜej 180 100 100 

 
§ 4. 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 jaka część wydatków podlega 
zwrotowi. 

 
3. Obowiązek zwrotu kwot zasiłków okresowych, 

zasiłków celowych i wydatków poniesionych na pomoc 
rzeczową oraz wysokość kwoty podlegającej 
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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. 

 
§ 5. 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, 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. 

 
§ 6. 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. 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Szczytno. 
 
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXIV/186/97 Rady Gminy 

Szczytno z dnia 19 grudnia 1997 r w sprawie ustalenia 
zasad zwrotu wydatków na usługi lecznicze, pomoc 
rzeczową i zasiłki celowe oraz zasad i trybu przyznawania 
i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne 
usamodzielnienie. 

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

dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
 
 
 

1939 
UCHWAŁA Nr XX/121/04 

Rady Gminy w Kolnie 

z dnia 25 pa ździernika 2004 r. 

 

w sprawie wyra Ŝenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda Ŝy lokali mieszkalnych  

i budynków mieszkalnych. 

 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2000 r nr 46, poz. 543, Dz. U. z 2001 r. Nr 129, 
poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, 
Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 
130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 
240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 
720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, 
poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 
2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870,  
Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492) Rada Gminy w Kolnie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1.  WyraŜa się zgodę na udzielenie bonifikaty przy 

sprzedaŜy lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych 
na rzecz dotychczasowych najemców przy jednorazowej 
zapłacie ceny przed zawarciem umowy sprzedaŜy:  

 
1) przy zakupie lokalu mieszkalnego w wysokości  

20 %, ceny nieruchomości; 
 
2) przy zakupie budynku mieszkalnego w wysokości  

10 %, ceny nieruchomości. 

 
§ 2. W uchwale nr XXX/162/98 Rady Gminy w Kolnie z 

dnia 8 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarki nieruchomościami gruntowymi, przyznawania 
pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych i 
lokali mieszkalnych oraz ustalania bonifikat w cenie przy 
ich sprzedaŜy wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w tytule uchwały wyrazy „oraz ustalania bonifikat w 

cenie przy ich sprzedaŜy” skreśla się; 
 
2) w załączniku do uchwały ust. 19 skreśla się. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

w Kolnie. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Alicja Budek 
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1940 
UCHWAŁA Nr XXXV/435/04 

Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 27 pa ździernika 2004 r. 

 

w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publi cznej w Olsztynie.  

 
Na podstawie 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, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 
2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 
96, poz. 874, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96) i 
art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 
(Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z  
2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984) 
Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Nadaje się statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w 

Olsztynie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Traci moc: 
 

1) w uchwale Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie 
z dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie podziału 
Miejskiego Ośrodka Kultury i utworzenia instytucji 
kultury w paragrafie 6 po wyrazach „stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały” przecinek 

zastępuje się kropką, skreśla się wyrazy „a Miejskiej 
Bibliotece Publicznej statut stanowiący załącznik  
Nr 2”. 

 
2) Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie 

stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/152/99 
Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 25 czerwca 1999 r. 
w sprawie podziału Miejskiego Ośrodka Kultury w 
Olsztynie i utworzenia instytucji kultury, zmieniony 
uchwałami Nr XXVI/487/2000 Rady Miejskiej w 
Olsztynie z dnia 22 marca 2000 r., Nr LIX/884/02 
Rady Miasta Olsztyn z dnia 27 lutego 2002 r.,  
Nr III/23/02 Rady Miasta Olsztyn z dnia 18 grudnia 
2002 r. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Miasta Olsztyn. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Dąbkowski 

 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr XXXV/435/04 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 27 października 2004 r. 

 
 

STATUT  MIEJSKIEJ  BIBLIOTEKI  PUBLICZNEJ  W OLSZTYNIE 
 

 
Dział I  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie zwana 
dalej „Biblioteką" działa na podstawie: 

1) uchwały Nr XIV/152/99 Rady Miejskiej w Olsztynie z 
dnia 25 czerwca 1999 r. w sprawie podziału 
Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie i utworzenia 
instytucji kultury; 

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 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.); 

4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. 
U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.); 

5) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. 
zm.); 

6) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694); 

7) niniejszego statutu. 

§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury 
posiadającą osobowość prawną. 

2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje 
Prezydent Miasta Olsztyn. 

3. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter 
powszechny, na zasadach określonych w regulaminie 
udostępniania. 

4. Biblioteka zapewnia mieszkańcom Olsztyna 
dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji. 
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5. Biblioteka wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci 
bibliotecznej. 

§ 3. 1. Biblioteka ma swoją siedzibę w Olsztynie przy 
ul. Rodziewiczówny 1 i 2. 

2. Terenem działania Biblioteki jest miasto Olsztyn a 
zakres jej działania obejmuje zadania gminy oraz zadania 
miasta na prawach powiatu. 

3. Biblioteka prowadzi filie i inne jednostki 
organizacyjne: 

1) Filia Nr 1, ul. Smętka 28 A 

2) Filia Nr 2, ul. Świtezianki 4 

3) Filia Nr 3, ul. B. Limanowskiego 8 

4) Filia Nr 4, Al. Przyjaciół 15 

5) Filia Nr 5, ul. M. Orłowicza 27 

6) Filia Nr 6, ul. Jarocka 65 

7) Filia Nr 7, ul. Kołobrzeska 5 

8) Filia Nr 8, ul. Agrestowa 10 

9) Filia Nr 9, ul. S. Wyszyńskiego 16 

10) Filia Nr 10, ul. A. Mickiewicza 27 

11) Filia Nr 11 „Planeta 11”, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 
38 

12) Filia Nr 12, ul. H. Sawickiej 2 

13) Filia Nr 13, ul. I. Sikiryckiego 9 

14) Filia Nr 14. ul. Jagiellońska 33 

15) Filia Nr 15, ul. K.I. Gałczyńskiego 1 

16) Filia Nr 16 publiczno-szkolna, ul. Bałtycka 145 

17) Filia Nr 18 publiczno-szkolna, ul. śytnia 71 

18) Centrum Informacji Technicznej i Biznesowej, ul. 
Królowej Jadwigi 4 

§ 4. Biblioteka korzysta z merytorycznej pomocy 
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie zgodnie z 
ustawą o bibliotekach. 

§ 5. Biblioteka uŜywa pieczęci okrągłej zawierającej 
pośrodku wizerunek orła a w otoku jej nazwę w pełnym 
brzmieniu. 

Dział II 
 Cele i zadania 

§ 6. 1. Biblioteka realizuje zadania własne gminy i 
naleŜące do miasta na prawach powiatu w zakresie 
działalności kulturalnej. 

2. Zadaniem statutowym Biblioteki jest zaspokajanie i 
rozwijanie potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i 
informacyjnych oraz uczestnictwo w upowszechnianiu 
wiedzy i kultury. 

3. W szczególności do zadań statutowych Biblioteki 
naleŜy: 

1) gromadzenie i opracowywanie materiałów 
bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
materiałów dotyczących Olsztyna oraz 
dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i 
gospodarczy, 

2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, 
wypoŜyczanie do domu oraz prowadzenie 
wypoŜyczeń międzybibliotecznych, 

3) zaspokajanie potrzeb informacyjnych, 
opracowywanie i publikowanie zestawień 
bibliograficznych, a takŜe innych materiałów 
informacyjnych, 

4) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie 
materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym 
i niepełnosprawnym, 

5) otaczanie szczególną opieką czytelniczą dzieci i 
młodzieŜy, 

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, 
instytucjami kultury, instytucjami naukowymi, 
oświatowo-wychowawczymi, stowarzyszeniami w 
zakresie współtworzenia i promowania działań 
słuŜących kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb 
czytelniczych, upowszechnianiu wiedzy i kultury, 
tworzeniu warunków do rozwijania twórczości 
artystycznej, zwłaszcza literackiej oraz aktywności 
zawodowej, 

7) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-
metodycznej i szkoleniowej, 

8) współpraca z bibliotekami, instytucjami kultury i 
stowarzyszeniami z miast bliźniaczych miasta 
Olsztyn i innymi ośrodkami z krajów nadbałtyckich. 

4. Biblioteka moŜe podejmować inne działania 
wynikające z potrzeb środowiska a w szczególności 
świadczenie usług informacyjnych, bibliograficznych, 
reprograficznych, sprzedaŜy ksiąŜek i innych materiałów 
bibliotecznych. 

Dział III  
Organy Biblioteki i jej organizacja 

§ 7. 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej 
działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za 
nią odpowiedzialny. 

2. Dyrektora Biblioteki powołuje i odwołuje Prezydent 
Miasta Olsztyn zgodnie z przepisami prawa. 

3. Powołanie dyrektora Biblioteki moŜe być 
poprzedzone przeprowadzeniem konkursu. 

§ 8. 1. W Bibliotece moŜe być utworzone, za zgodą 
Prezydenta Miasta Olsztyn, stanowisko zastępcy 
dyrektora. 

2. Zastępcę dyrektora powołuje dyrektor Biblioteki. 

3. Pracowników działalności podstawowej, 
administracji i obsługi zatrudnia i zwalnia dyrektor 
Biblioteki. 

4. W miarę potrzeby w Bibliotece mogą być 
zatrudniani specjaliści z róŜnych dziedzin związanych z 
działalnością Biblioteki. 
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§ 9. 1. Biblioteka prowadzi wypoŜyczalnie, czytelnie, 
oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy 
udostępniania zbiorów bibliotecznych. 

2. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki 
określa regulamin organizacyjny nadawany przez 
dyrektora Biblioteki. Regulamin podlega zaopiniowaniu 
przez Prezydenta Miasta Olsztyn. 

§ 10. Przy Bibliotece, jej filiach mogą działać koła 
przyjaciół biblioteki, powołane na podstawie 
obowiązujących przepisów prawnych. 

Dział IV  
Gospodarka finansowa 

§ 11. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie 
przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi 
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, 
kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest 
plan działalności obejmujący plan przychodów i kosztów 
oraz plan usług, remontów i konserwacji środków trwałych 
oraz plan inwestycji. 

3. Przychody Biblioteki stanowią: 

1) wpływy z prowadzonej działalności, 

2) dotacje budŜetowe, 

3) środki uzyskiwane od osób fizycznych i prawnych, 

4) wpływy z najmu i dzierŜawy składników 
majątkowych, 

5) wpływy z innych źródeł. 

4. Wartość majątku Biblioteki odzwierciedla fundusz 
Biblioteki, który odpowiada wartości wydzielonego i 
nabytego mienia. 

§ 12. Wysokość rocznej dotacji na prowadzenie 
działalności kulturalnej Biblioteki oraz utrzymanie 
obiektów, w których ta działalność jest prowadzona ustala 
Rada Miasta Olsztyn.  

§ 13. 1. Biblioteka sporządza ze swojej działalności 
sprawozdania finansowe. 

2. Organem uprawnionym do zatwierdzania rocznych 
sprawozdań jest Prezydent Miasta Olsztyn. 

3. Dyrektor Biblioteki przedstawia do zatwierdzenia 
roczne sprawozdanie finansowe nie później niŜ w ciągu 1 
miesiąca od dnia jego sporządzenia. 

Dział V  
Postanowienia ko ńcowe 

§ 14. Wymogi kwalifikacyjne i zasady wynagradzania 
pracowników Biblioteki regulują odrębne przepisy. 

§ 15. Statut obowiązuje z dniem wejścia w Ŝycie 
uchwały Rady Miasta Olsztyn uchwalającej niniejszy 
statut. 

§ 16. Wszelkie zmiany statutu wymagają uchwały 
Rady Miasta Olsztyn. 
 

 
 
 

1941 
UCHWAŁA Nr XXXV/437/04 

Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 27 pa ździernika 2004 r. 

 

w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów, finan sowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego 

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), u czniom pochodz ącym z rodzin znajduj ących 

 się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejski ch, podejmuj ącym nauk ę lub ucz ącym si ę w szkołach 

ponadgimnazjalnych, w których nauka ko ńczy si ę egzaminem dojrzało ści (matur ą), prowadzonych 

 lub dotowanych przez Miasto Olsztyn.  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a 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 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 12 
pkt 10a w związku z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 oraz 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, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) Rada Miasta Olsztyn 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uchwala się regulamin przyznawania stypendiów, 
finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
(ZPORR), uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących 
się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, 
podejmującym naukę lub uczącym się w szkołach 
ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się 
egzaminem dojrzałości (maturą), prowadzonych lub 
dotowanych przez Miasto Olsztyn stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Miasta Olsztyn. 
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§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/402/04 Rady Miasta 
Olsztyn z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie regulaminu 
przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków 
Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodzącym z 
obszarów wiejskich znajdującym się w trudnej sytuacji 
materialnej, podejmującym naukę lub uczącym się w 
prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Olsztyn 
szkołach ponadgimnazjalnych, umoŜliwiających uzyskanie 
świadectwa dojrzałości (maturalnego) (Dziennik Urzędowy 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 108, poz. 
1363).  

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

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady 
Zbigniew Dąbkowski 

 
 
 

Załącznik do 
Uchwały Nr XXXV/437/04 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 27 października 2004 r. 

 
 

REGULAMIN 
 
przyznawania stypendiów, finansowanych ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operac yjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), uczniom pochodz ącym z rodzin znajduj ących si ę w trudnej sytuacji materialnej,  
z obszarów wiejskich, podejmuj ącym nauk ę lub ucz ącym si ę w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka 
kończy si ę egzaminem dojrzało ści (matur ą), prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Olsztyn .  
 
 
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania 
oraz przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans 
edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych 
poprzez programy stypendialne, finansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze 
środków BudŜetu Państwa.  
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1. Regulamin dotyczy uczniów, którzy łącznie 
spełniają następujące kryteria: 

1)  pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej,  

2)  pochodzą z obszarów wiejskich,  

3)  rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach 
ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem 
dojrzałości (maturą), prowadzonych lub dotowanych 
przez Miasto Olsztyn z wyłączeniem szkół dla 
dorosłych w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 
poz. 329 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Za uczniów pochodzących z rodzin 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się 
uczniów o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę nie 
wyŜszym, niŜ kwota uprawniająca do uzyskania 
świadczeń rodzinnych, zapisana w ustawie z dnia 28 
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.), tj. nie wyŜszym niŜ 
504 zł lub 583 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko 
legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub 
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności z uwzględnieniem progu dochodu w 
przeliczeniu na osobę określonym dla danego 
województwa w Ramowym Planie Realizacji Działania 2.2. 
ZPORR dla danego województwa. 

2. Próg dla województwa warmińsko-mazurskiego z 
zachowaniem powyŜszego warunku jest ustalany 

corocznie przez Samorząd Województwa Warmińsko-
Mazurskiego. 

§ 3. Za uczniów pochodzących z obszarów wiejskich 
uznaje się uczniów, których rodzice lub opiekunowie 
prawni w dniu złoŜenia wniosku o stypendium byli 
zameldowani na obszarach wiejskich tj. na obszarach 
połoŜonych poza granicami administracyjnymi miast; w 
miastach do 5 tys. mieszkańców; a takŜe w miastach do 
20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół 
ponadgimnazajalnych, kończących się egzaminem 
dojrzałości (maturą) oraz w okresie otrzymywania 
stypendium przez ucznia zamieszkują na obszarze 
wiejskim.  

II. Formy i przeznaczenie stypendium 

§ 4. 1. Stypendia przyznaje się w formie: 

1) refundacji całości lub części poniesionych kosztów 
związanych z pobieraniem nauki przez ucznia, 

2) opłacania przez szkołę całości lub części opłat 
związanych z pobieraniem nauki przez ucznia. 

2. Stypendia mogą być przyznane wyłącznie na 
pokrycie kosztów:  

1) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 

2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub 
prowadzonej przez inny podmiot, 

3) zakupu podręczników do nauki w szkołach 
ponadgimnazjalnych, 

4) przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji 
zbiorowej, 

5) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej 
niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły 
publicznej, 

6) zakupu obuwia i stroju sportowego wymaganego na 
lekcjach wychowania fizycznego, 
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7) obowiązkowego ubezpieczenia, 

8) zakupu materiałów piśmienniczych w szkołach 
technicznych, 

9) zakupu materiałów wymaganych przez szkołę o 
profilu artystycznym np. dłut, pędzli, sztalug, 
instrumentów muzycznych, futerałów na te 
instrumenty, 

10) zakupu materiałów niezbędnych do wykonania pracy 
dyplomowej, 

11)  opłaty za dyplom. 

3. Deklarację o preferowanej formie i celach na które 
ma być przeznaczone stypendium uczeń określa we 
wniosku o przyznanie stypendium. 

III. Zasady i warunki przyznawania stypendium 

§ 5. 1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są 
uczniowie, o których mowa w § 1.  

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających 
kryteria, określone w § 1, jest większa niŜ liczba 
stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo w 
uzyskaniu stypendium mają w kolejności: 

1)  uczniowie o najniŜszych dochodach w rodzinie z 
zachowaniem warunku o dochodzie na osobę w 
rodzinie nie wyŜszym niŜ kwota uprawniająca do 
uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana w ustawie 
o świadczeniach rodzinnych, o której mowa w § 2, 

2)  uczniowie zamieszkali w największej odległości od 
szkoły, 

3)  uczniowie o najwyŜszej średniej ocen z ostatniego 
roku szkolnego. 

3. Stypendia przyznawane są na czas trwania nauki w 
danym roku szkolnym, nie dłuŜej niŜ na 10 miesięcy. 

4. Stypendia przyznawane są pod warunkiem 
uzyskania przez Miasto Olsztyn środków finansowych na 
ten cel. 

5. Stypendia przyznaje się w kwocie określonej przez 
Konferencję Starostów Stron Porozumienia zawartego w 
Olsztynie dnia 6 sierpnia 2004 r. pomiędzy Powiatami 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego (w tym miastami 
na prawach powiatu) w sprawie powierzenia Powiatowi 
Olsztyńskiemu prowadzenia zadań publicznych w 
zakresie udzielania stypendiów, finansowanych ze 
środków Działania 2.2 Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, uczniom 
pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę 
lub uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych, 
umoŜliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości 
(maturalnego).  

6. Kwota, o której mowa w pkt 5 nie moŜe być wyŜsza 
niŜ 250 zł. miesięcznie i niŜsza niŜ 100 zł. miesięcznie. 

IV. Tryb i warunki rozpatrywania wniosków 
stypendialnych 

§ 6. 1. Wnioski o przyznanie stypendium składają 
uczniowie. W przypadku uczniów niepełnoletnich 

wymagana jest akceptacja wniosku przez rodzica lub 
opiekuna prawnego. 

2. Uczeń ubiegający się o przyznanie stypendium 
składa wniosek w szkole, w której pobiera naukę, w 
terminie 14 dni roboczych od dnia ukazania się ogłoszenia 
dyrektora szkoły o naborze wniosków, uzgodnionym z 
Prezydentem Miasta Olsztyn. Wzór wniosku stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

3. Do wniosku naleŜy dołączyć: 

1) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej 
ucznia według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 
do Regulaminu, z podaniem dochodów rodziny za 
rok ubiegły, określonych zgodnie z definicją dochodu 
przyjętą w art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach 
rodzinnych na podstawie dokumentów niezbędnych 
do ustalenia dochodu na osobę w rodzinie lub 
dochodu osoby uczącej się wynikających z § 2 ust. 2 
pkt 5 Rozporządzenia MGPiPS z 5 marca 2004 r. w 
sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o 
świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2004 r. Nr 45, poz. 
433 z późn. zm.), 

2) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych 
dochodach (za rok ubiegły) wszystkich członków 
rodziny, prowadzących wspólne gospodarstwo 
domowe lub/i zaświadczenie z Urzędu Gminy o 
powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach 
przeliczeniowych, 

3) zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o 
zameldowaniu rodziców lub opiekunów prawnych 
ucznia. 

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów, o których 
mowa w § 6 oceniane są przez szkolną komisję 
stypendialną. Do zadań komisji naleŜy ocena poprawności 
pod względem formalnym złoŜonych wniosków oraz 
ustalenie listy rankingowej (kolejności osób) uprawnionych 
do otrzymania stypendium wg kryteriów, o których mowa 
w § 5 ust. 2. Ocena wniosków i ustalenie listy rankingowej 
powinno nastąpić nie później niŜ w ciągu 5 dni od dnia 
upływu terminu na składanie wniosków.  

2. Komisję na okres roku szkolnego, powołuje dyrektor 
szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. 

3. Komisja składa się z pięciu członków. Na pierwszym 
posiedzeniu komisja wybiera spośród siebie 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.  

4. Komisja podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym 
zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
trzech członków komisji, w tym przewodniczącego lub 
wiceprzewodniczącego. 

5. Stypendia przyznaje dyrektor szkoły zgodnie z listą 
rankingową, o której mowa w ust. 1 do wyczerpania 
środków finansowych przyznanych szkole przez 
Prezydenta Miasta Olsztyn. Na decyzję dyrektora szkoły 
słuŜy zaŜalenie do Prezydenta Miasta Olsztyn w ciągu 7 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w 
ust. 6. 

6. Dyrektor szkoły zawiadomi rodziców lub opiekunów 
prawnych ucznia o przyznaniu stypendium poprzez 
dostarczenie zawiadomienia według wzoru stanowiącego 
załącznik Nr 3 niniejszego Regulaminu. 
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V. Przekazywanie i rozliczanie stypendium 

§ 8. 1. Stypendium przekazuje się na podstawie 
umowy zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a rodzicami 
lub opiekunami prawnymi ucznia lub pomiędzy dyrektorem 
szkoły a pełnoletnim uczniem. Wzór umowy 
przekazywania stypendium stanowi załącznik Nr 4 do 
Regulaminu. 

2. Stypendium przekazywane jest w formach 
określonych w § 4 ust. 1. 

3. Stypendium przekazuje się rodzicom lub opiekunom 
prawnym ucznia lub za ich zgodą, zawartą w umowie,  
o której mowa w ust. 1 – uczniowi. 

4. Stypendia przekazuje się w okresach miesięcznych 
a rozlicza w okresach trzymiesięcznych. Przekazanie 
stypendiów w kolejnym okresie rozliczeniowym moŜe 
nastąpić po rozliczeniu się stypendysty z wykorzystania 
stypendiów za poprzedni okres rozliczeniowy na 
podstawie dokumentów, o których mowa w ust 5. 

5. Stypendysta zobowiązany jest do przedstawienia 
dyrektorowi szkoły lub osobie przez niego upowaŜnionej 
dokumentów potwierdzających poniesienie danego 
wydatku, a koszty muszą zostać poniesione w racjonalnej 
wysokości w stosunku do powszechnie występujących 
cen. W poczet dokumentów księgowych zalicza się: 
faktury, rachunki, dowody wpłaty, bilety na przejazdy do i 
ze szkoły, itp. Uznawane będą dokumenty wystawione z 
datą nie wcześniej niŜ dzień przyznania Miastu Olsztyn 
środków finansowych na stypendia z Działania 2.2 
ZPORR ogłoszoną przez Prezydenta Miasta Olsztyn oraz 
nie później niŜ dzień upływu terminu, na który przyznano 

stypendium. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego 
upowaŜniona potwierdza rozliczenie poprzedniego okresu 
w odpowiedniej ewidencji księgowej.  

VI. Postanowienia ko ńcowe 

§ 9. 1. Przekazywania stypendium zaprzestaje się, gdy 
stypendysta: 

1) powtarza rok nauki, chyba Ŝe wynika to z przyczyn 
zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę, 

2) przerwał naukę w szkole, 

3) został skreślony z listy uczniów, 

4) przestał spełniać kryteria wymienione w § 1. 

2. O zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1 
pkt 1-4 rodzice lub opiekunowie prawni lub pełnoletni 
stypendyści zobowiązani są zawiadomić dyrektora szkoły 
w terminie 7 dni. 

3. W przypadkach przekazania stypendium po terminie 
wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, 
rodzice lub opiekunowie prawni lub pełnoletni stypendyści 
zobowiązani są do zwrotu otrzymanych rat stypendium na 
konto wskazane przez szkołę.  

4. Środki finansowe pozostające do dyspozycji szkoły 
w wyniku sytuacji opisanej w ust. 1 dyrektor szkoły 
przeznacza na stypendium dla kolejnej osoby z listy 
rankingowej - pierwszej która nie otrzymała stypendium. 
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Załącznik Nr 3 do regulaminu przyznawania stypendiów, finansowanych 
ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się 
w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę 
lub uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy 
się egzaminem dojrzałości (maturą), prowadzonych lub dotowanych przez 
Miasto Olsztyn. 

 

..............................................................................

..............................................................................

............................................................................. 

 
 

Zawiadomienie o Przyznaniu Stypendium 
 
Dyrektor Szkoły.............................................................................................................................................................................. 
niniejszym zawiadamia, Ŝe uczeń/uczennica................................................................................................................................. 
zamieszkały/a w............................................................................................................................................................................. 
decyzją Dyrektora Szkoły z dnia............................. otrzymał/otrzymała na rok szkolny............................. stypendium w 
wysokości............... zł / miesięcznie w formie:  
...........% stypendium w formie refundacji poniesionych kosztów związanych z pobieraniem nauki, 
............% stypendium w formie opłacania przez szkołę opłat związanych z pobieraniem nauki 
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów (niepotrzebne skreślić): 

1) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 
2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, 
3) zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, 
4) przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 
5) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 
6) zakupu obuwia i stroju sportowego wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego, 
7) obowiązkowego ubezpieczenia, 
8) zakupu materiałów piśmienniczych w szkołach technicznych, 
9) zakupu materiałów wymaganych przez szkołę o profilu artystycznym np. dłut, pędzli, sztalug, instrumentów 

muzycznych, futerałów na te instrumenty, 
10) zakupu materiałów niezbędnych do wykonania pracy dyplomowej, 
11) opłaty za dyplom. 
 
 

Stypendium to finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków BudŜetu Państwa w 
ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
 
 

.......................................................                ...................................................... 
 /miejscowość, data/                      /podpis dyrektora szkoły/ 
 

 
 

 
Załącznik Nr 4  do regulaminu przyznawania stypendiów, finansowanych 
ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR), 
uczniom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub uczącym się 
w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem 
dojrzałości (maturą), prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Olsztyn. 

 
 

Umowa Przekazywania Stypendium w Roku Szkolnym........ ...../................ 
 
Zawarta w dniu......................................................pomiędzy 
 

........................................................................................................................................................................................................  
(nazwa szkoły) 

 
w................................................... kod pocztowy..................................... ulica..................................................... nr...................., 
zwana dalej „Szkołą”, reprezentowana przez Dyrektora 
 

........................................................................................................................................................................................................ 
 

a......................................................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia lub rodzica albo opiekuna prawnego). 
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zamieszkałym w..............................................................................................................kod pocztowy..........................................  
 
ulica...................................................................................................nr....................................... 
 
W nawiązaniu do zawiadomienia o przyznaniu uczniowi/ uczennicy.............................................................................................. 
          (imię i nazwisko)  
zamieszkałemu/zamieszkałej w...................................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................................................................................ 

(adres stałego zameldowania) 
 
stypendium finansowanego ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w 
celu wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 
zawiera się umowę treści następującej: 
 

§ 1. 1. Szkoła zobowiązuje się do wypłaty stypendium w wysokości ....................................... zł miesięcznie przez 
okres......................... miesięcy w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie przyznawania stypendiów, finansowanych 
ze środków Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), uczniom 
pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, z obszarów wiejskich, podejmującym naukę lub 
uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości (maturą), prowadzonych 
lub dotowanych przez Miasto Olsztyn stanowiącym załącznik do uchwały Nr.................................. Rady Miasta Olsztyn  
z dnia.......................................... 
 

§ 2. 1. Stypendium przekazywane będzie w formie: 
a) ........... % stypendium w formie refundacji całości lub części poniesionych kosztów związanych z pobieraniem nauki 

przez ucznia, 
b) ........... % stypendium w formie opłacania przez szkołę całości lub części opłat związanych z pobieraniem nauki przez 

ucznia. 
 
2. Stypendium przekazywane wyłącznie na pokrycie następujących kosztów (niepotrzebne skreślić):  
 

1) zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 
2) posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot, 
3) zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, 
4) przejazdów do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, 
5) czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej, 
6) zakupu obuwia i stroju sportowego wymaganego na lekcjach wychowania fizycznego, 
7) obowiązkowego ubezpieczenia, 
8) zakupu materiałów piśmienniczych w szkołach technicznych, 
9) zakupu materiałów wymaganych przez szkołę o profilu artystycznym np. dłut, pędzli, sztalug, instrumentów muzycznych, 

futerałów na te instrumenty, 
10) zakupu materiałów niezbędnych do wykonania pracy dyplomowej, 
11)  opłaty za dyplom. 

 
§ 3. 1. Część stypendium przyznana w formie refundacji kosztów przekazywana będzie rodzicom/ opiekunom prawnym 

przekazem pocztowym na wskazany przez nich adres lub za ich zgodą wyraŜoną w niniejszej umowie - uczniowi. 
 
2. Rodzice/opiekunowie prawni niniejszym wyraŜają zgodę/ nie wyraŜają zgody (niepotrzebne skreślić) na przekazywanie 

refundowanej części stypendium uczniowi. 
 

§ 4. 1. Stypendia przekazywane będą w okresach miesięcznych a rozliczane w okresach trzymiesięcznych, z tym, Ŝe 
przekazanie stypendiów w kolejnym okresie rozliczeniowym będzie mogło nastąpić po rozliczeniu się stypendysty z 
wykorzystania stypendiów za poprzedni okres rozliczeniowy na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 2. 

 
2. Stypendysta zobowiązany jest do przedstawienia dyrektorowi szkoły lub osobie przez niego upowaŜnionej dokumentów 

potwierdzających poniesienie danego wydatku, a koszty muszą zostać poniesione w racjonalnej wysokości w stosunku do 
powszechnie występujących cen. W poczet dokumentów księgowych zalicza się: faktury, rachunki, dowody wpłaty, bilety na 
przejazdy do i ze szkoły,. itp. Uznawane będą dokumenty wystawione z datą nie wcześniej niŜ dzień przyznania Miastu 
Olsztyn środków finansowych na stypendia z Działania 2.2 ZPORR ogłoszoną przez Prezydenta Miasta Olsztyn oraz nie 
później niŜ dzień upływu terminu, na który przyznano stypendium. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego upowaŜniona 
potwierdza rozliczenie poprzedniego okresu w odpowiedniej ewidencji księgowej.  

 
§ 5. 1. Szkoła zaprzestanie przekazywania stypendium, gdy stypendysta: 
 

1) powtarza rok nauki, chyba, Ŝe wynika to z przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę, 
2) przerwał naukę w szkole, 
3) został skreślony z listy uczniów, 
4) przestał spełniać kryteria kwalifikujące do otrzymania stypendium określone w regulaminie, o którym mowa w § 1 umowy. 
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2. O zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1-4 rodzice lub opiekunowie prawni lub pełnoletni stypendyści 
zobowiązani są zawiadomić dyrektora szkoły w terminie 7 dni. 

 
3. W przypadkach przekazania stypendium po terminie wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, rodzice lub 

opiekunowie prawni lub pełnoletni stypendyści zobowiązują się do zwrotu otrzymanych rat stypendium na konto wskazane 
przez szkołę.  

 
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy. 
 
§ 7. Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby szkoły.  
 
§ 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje szkoła. 

 
 
 
  ............................................................                .................................................  
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)                (podpis Dyrektora Szkoły) 
(w przypadku ucznia pełnoletniego podpis ucznia) 
 
 

 
 
 

1942 
UCHWAŁA Nr XXXV/442/04 

Rady Miasta Olsztyn 

z dnia 27 pa ździernika 2004 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko ści stawek opłaty za zaj ęcie 1 m 2 pasa drogowego na terenie Miasta Olsztyn 

 
 

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086) Rada Miasta Olsztyn uchwala, co następuje:  
 

§ 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu: 
 

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

infrastruktury technicznej niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego, 

 
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów 

budowlanych niezwiązanych z potrzebami 
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam, 

 
4) wykorzystania na prawach wyłączności w celach 

innych niŜ wymienione w pkt 1÷3 ustala się stawki 
opłaty za 1 m2, określone w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Miasta Olsztyn. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Zbigniew Dąbkowski 

 

 
 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr XXXV/442/04 
Rady Miasta Olsztyn 
z dnia 26 października 2004 r. 

 
I. Dzienna stawka opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym: 

 
 

Jezdnia 
 

 
 

Lp. 

 
 

Kategoria drogi 
powy Ŝej 50 % szeroko ści do 50 % szeroko ści 

Ciągi piesze i pieszojezdne, pobocza, 
chodniki, place, zatoki postojowe i 

autobusowe, ścieŜki rowerowe, zjazdy  

Pozostałe 
elementy pasa 

drogowego 

1. Drogi krajowe  8,00 zł 4,00 zł 1,00 zł 0,50 zł 
2. Drogi wojewódzkie 6,00 zł 3,00 zł 0,80 zł 0,40 zł 
3. Drogi powiatowe 4,00 zł 2,00 zł 0,70 zł 0,35 zł 
4. Drogi gminne 2,00 zł 1,00 zł 0,40 zł 0,25 zł  
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Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niŜ 24 godziny traktuje się jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień. 
 

II.  Roczna stawka opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego zajętego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń 
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego: 

 
Stawka opłat Lp. Kategoria drogi 

na obiektach mostowych w pozostałych przypadkach 
1. Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne 200,00 zł 20,00 zł 

  
Roczne stawki opłat obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na obiektach 
mostowych. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby 
miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na obiektach mostowych.  

 
III.  Dzienna stawka opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam: 
 

Obiekty budowlane Reklamy Lp. Kategoria drogi 
 

podjazdy dla osób 
niepełnosprawnych 

 
pozostałe 

 
słupy ogłoszeniowe 

promujące nie zarobkową działalność 
społeczną oraz działalność kulturalną 

przez państwowe i samorządowe 
instytucje kultury 

 
pozostałe 
rodzaje 

1. Drogi krajowe 0,80 zł 0,40 zł 1,80 zł 
2. Drogi wojewódzkie 0,60 zł 0,30 zł 1,50 zł 
3. Drogi powiatowe 0,40 zł 0,20 zł 1,20 zł 
4. Drogi gminne 

0,10 zł 

0,20 zł 0,10 zł 

 
 

0,10 zł 
0,90 zł 

 
Opłaty za reklamy pobiera się za wszystkie powierzchnie reklamowe będące w polu widzenia uŜytkowników drogi. 
 

IV.  Dzienną stawkę opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niŜ wymienione  
w §1 pkt 1÷3 przyjmuje się jak dla poz. I. 

 
 
 


