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950 

ROZPORZĄDZENIE Nr 18 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 17 marca 2008 r. 

 

zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zalewo. 

 
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,  
poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, 
Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, 
poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147,  
poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, 
poz. 1704) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 23 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Zalewo (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 
Nr 82, poz. 1145) wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1) § 1 rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 

§ 1. Wyznacza się na terenie województwa warmińsko-
mazurskiego aglomerację Zalewo o równowaŜnej liczbie 

mieszkańców 10660, z oczyszczalnią ścieków miejscowości 
Półwieś, obejmującą obszar miejscowości z terenu gminy 
Zalewo: Zalewo, Półwieś, Girgajny, Barty, Bądki, Jerzwałd, 
Likszany, Rucewo, Jezierce, Bednarzówka, Witoszewo; 

 
  2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. 
 

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

 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Marian Podziewski 
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Załącznik  
do rozporządzenia Nr 18 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 17 marca 2008 r. 
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951 

ROZPORZĄDZENIE Nr 19 

Wojewody Warmi ńsko-Mazurskiego 

z dnia 17 marca 2008 r. 

 

zmieniaj ące rozporz ądzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Iława. 

 
Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,  
poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, 
Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, 
poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147,  
poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, 
poz. 1704) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W rozporządzeniu Nr 27 Wojewody Warmińsko-
Mazurskiego z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Iława (Dz. Urz. Woj. Warm.-
Maz. Nr 98, poz. 1290) wprowadza się następujące 
zmiany: 
 
  1) § 1 rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Wyznacza się na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego aglomerację Iława o 
równowaŜnej liczbie mieszkańców 60069, z 
oczyszczalnią ścieków miejscowości Dziarny, 
obejmującą obszar miasta Iława oraz miejscowości z 
terenu gminy Iława: Szałkowo, Kwiry, Kamień DuŜy, 

Radomek, Karaś, Szeplerzyzna, Wikielec,  
Dziarnówko, Dziarny, Ławice, Smolniki, Tchórzanka, 
Nowa Wieś, Frednowy, Mątyki, Rudzienice, 
Rudzienice-Kałdunki, Rudzienice-Karłowo, Kałduny, 
Julin, Lowizowo, Gromoty, Dół, Franciszkowo, 
Franciszkowo Dolne, Borek, JaŜdŜówki, Jezierzyce, 
Tynwałd, Wola Kamieńska, Makowo, Szymbark, 
Ząbrowo, Segnowy, Nejdyki, Laseczno, Laseczno 
Małe, Stradomno, Skarszewo; 

 
  2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku do niniejszego 
rozporządzenia. 

 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Marian Podziewski 
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Załącznik  
do rozporządzenia Nr 19 
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 17 marca 2008 r. 
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952 

UCHWAŁA Nr XIX/84/07 

Rady Powiatu Braniewskiego 

z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 

w sprawie okre ślenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepub licznym szkołom o uprawnieniach szkół 

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

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zmian.) oraz 
art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o 
systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku  
Nr 256, poz. 2572, z późn. zmian.) Rada Powiatu 
Braniewskiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania przez 
Powiat Braniewski dotacji szkołom niepublicznym o 
uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest 
realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, 
wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 
prowadzonych przez Powiat Braniewski. 
 

§ 2. 1. Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy o systemie 
oświaty, szkoły, o których mowa w § 1 otrzymują dotację 
na kaŜdego ucznia z budŜetu Powiatu Braniewskiego w 
wysokości 50% ustalonych w budŜecie Powiatu 
Braniewskiego wydatków bieŜących ponoszonych w 
szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w 
przeliczeniu na jednego ucznia. 
 

2. W przypadku braku na terenie Powiatu 
Braniewskiego szkoły danego typu i rodzaju podstawą do 
ustalenia wysokości planowanej dotacji są wydatki 
bieŜące ponoszone przez najbliŜszy powiat na 
prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.  
 

3. Dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy o 
systemie oświaty udziela się na rok budŜetowy 
następujący po roku ubiegania się o dotację. 
 

§ 3. 1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca 
szkołę zwana dalej ”organem prowadzącym”, składa 
wniosek o udzielenie dotacji do Powiatu Braniewskiego 
zwanego dalej ,,organem dotującym". 
 

2. Dotacji udziela się organowi prowadzącemu szkołę 
na wniosek złoŜony nie później niŜ do 30 września roku 
poprzedzającego rok, na który dotacja ma być udzielona. 
 

§ 4. 1. Wniosek powinien zawierać następujące dane 
(wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały): 
 
  1) nazwę i adres podmiotu prowadzącego szkołę,  
 
  2) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i 

placówek niepublicznych Powiatu Braniewskiego,  
 
  3) numer i datę decyzji o nadaniu uprawnień szkoły 

publicznej, 
 
  4) planowaną liczbę uczniów,  
 
  5) nazwę banku i numer konta bankowego szkoły, na 

które ma być przekazana dotacja, 
 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołącza się 
zobowiązanie wnioskodawcy do informowania organu 
dotującego o zmianach: 
 
  1) nazwy i numeru konta bankowego szkoły, na które ma 

być przekazywana dotacja, 
 
  2) nazwy i adresu osoby prawnej lub fizycznej 

prowadzącej szkołę, 
 
  3) adresu szkoły, 
 
4) bieŜącego informowania organu dotującego o zmianie 

liczbie uczniów oraz wykorzystania dotacji. 
 

§ 5. Dotacja, o której mowa w § 2 przeznaczona jest 
wyłącznie na wykonywanie przez podmioty niepubliczne 
zadań publicznych z zakresu oświaty. 
 

§ 6. 1. Dotacja realizowana zaliczkowo będzie w 
dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do 
ostatniego dnia kaŜdego miesiąca. 
 

2. Od przekazania pierwszej raty dotacji, organ 
prowadzący szkołę sporządza i przekazuje organowi 
dotującemu, nie później niŜ do 15 dnia kaŜdego miesiąca 
informację o aktualnej liczby uczniów na ostatni dzień 
miesiąca poprzedzającego składanie formularza wraz z 
oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania 
dotacji (wzór stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały). 
 

3. Wysokość przekazywanych rat korygowana będzie 
co miesiąc z uwzględnieniem danych z informacji o liczbie 
uczniów, o których mowa w ust. 2. 
 

4. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej zaliczana 
będzie w poczet dotacji udzielonej na miesiąc, w którym 
przedkładana jest informacja. 
 

5. Przekazanie przez szkołę informacji, o której mowa 
w ust. 2 stanowi warunek przekazania kolejnej raty dotacji. 
 

§ 7. 1. Organ prowadzący szkołę sporządza i 
przekazuje organowi dotującemu, nie później niŜ do 15 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
nastąpiło przekazanie raty dotacji, rozliczenie z 
wykorzystania dotacji za okres od początku roku 
kalendarzowego do końca danego miesiąca z 
uwzględnieniem aktualnej liczby uczniów w ostatnim dniu 
tego miesiąca, natomiast w przypadku likwidacji szkoły w 
terminie 10 dni od daty likwidacji (wzór stanowi załącznik 
Nr 3 do niniejszej uchwały). 
 

2. Liczbę uczniów w miesiącach lipiec-sierpień stanowi 
średnia liczba uczniów z pierwszego półrocza danego 
roku kalendarzowego. 
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§ 8. 1. Ostatecznego rozliczenia dotacji za okres 
roczny uwzględniając aktualną liczbę uczniów wykazaną 
w sprawozdaniach za poszczególne miesiące oraz 
rzeczywiste wydatki bieŜące poniesione w roku 
budŜetowym objętym dotacją dokonuje organ dotujący w 
terminie do dnia 15 lutego roku następnego, natomiast w 
przypadku likwidacji szkoły w terminie 15 dni od daty 
likwidacji. 

 
2. W przypadku, gdy w wyniku rozliczeń, o których 

mowa w ust. 1 wystąpi: 
 
  - niedopłata dotacji – wyrównanie dotacji za rok 

poprzedni organ dotujący przekaŜe do końca lutego, 
 
  - nadpłata dotacji – kwota nadpłaconej dotacji zaliczana 

będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym 
dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.  

 
3. W przypadku likwidacji szkoły, podmiot prowadzący 

szkołę zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu kwoty 
nadpłaconej dotacji, nie później jednak niŜ w terminie 7 
dni od daty wezwania. 

 
 
 

§ 9. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo 
kontroli liczby uczniów oraz prawidłowości wykorzystania 
dotacji w okresie realizacji zadania oraz w ciągu 2 lat po 
jego zakończeniu. 
 

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

3. Organ prowadzący szkołę zapewni wgląd w 
realizację zadania na które udzielono dotacji, w kaŜdej 
jego fazie. 
 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu Braniewskiego.  
 

§ 11. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego   z   mocą    obowiązującą   od   
1 stycznia 2008 roku. 

 
Wiceprzewodniczący Rady 

Jerzy Charzyński  
  

 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XIX/84/07 
Rady Powiatu Braniewskiego 
z dnia 28 grudnia 2007 r. 

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

miejscowość/data 
................................................................................. 

(nazwa i adres osoby fizycznej/prawnej 
prowadzącej szkołę) 

 
 

WNIOSEK 
 

o udzielenie dotacji na rok .................... na prowadzenie szkoły/placówki 
 
1. Nazwa szkoły/placówki 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
2. Numer i data zaświadczenia wydanego przez Powiat Braniewski o wpisie do ewidencji 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
3. Numer i data decyzji nadającej szkole uprawnienia szkoły publicznej 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
4. Planowana liczba uczniów 
 

a) w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia ........................................................ 
 

b) w okresie od 1 września do 31 grudnia ........................................................ 
 
5. Nazwa banku i numer konta bankowego szkoły, na które ma być przekazana dotacja, 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 
Zobowiązuję się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów oraz wysokości otrzymanych dotacji i ich 
wykorzystania. 
 

................................................................... 
(podpis i pieczątka) 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 45     Poz. 952 
 

- 2683 - 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XIX/84/07 
Rady Powiatu Braniewskiego 
z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 
 

..................................................... 
miejscowość/data 

................................................................................. 
(nazwa i adres osoby fizycznej/prawnej 

prowadzącej szkołę) 
 

 
Miesięczna informacja o liczbie uczniów wraz z o świadczeniem o aktualno ści uprawnie ń do otrzymywania  

dotacji z bud Ŝetu Powiatu 
 
Nazwa i adres szkoły: ........................................................................................................... 
 
Typ i rodzaj szkoły: ................................................................................................................ 
 

Liczba uczniów na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego 
składanie formularza Liczba uczniów w miesiącu w którym składany jest formularz 

 
Miesiąc, rok .......................... 
 
Liczba uczniów ......................... 
 

 
Miesiąc, rok .......................... 
 
Liczba uczniów ......................... 
 

 
PowyŜsze dane są zgodne ze stanem wykazanym w Księdze ewidencji uczniów wg stanu na ostatni dzień danego miesiąca. 
 
Świadom odpowiedzialności z Kodeksu karnego za podawanie nieprawdy, poświadczam aktualność prawa szkoły(placówki) 
do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłoŜonego w dniu ......................................... wniosku o 
udzielenie dotacji. 
 
UWAGI: 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
 
 

....................................................                                ................................................................  
          Nazwisko i imię                                                          Nazwisko i imię 
sporządzającego informację                                                kierownika placówki 

 
Nr telefonu ............................................ 
 
 

...............................................                   ............................................... 
Pieczątka i podpis                                    Pieczątka i podpis 

 
Termin składania informacji do 15-go kaŜdego miesiąca. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XIX/84/07 
Rady Powiatu Braniewskiego 
z dnia 28 grudnia 2007 r. 

 
 

..................................................... 
miejscowość/data 

................................................................................. 
(nazwa i adres osoby fizycznej/prawnej 

prowadzącej szkołę) 
 
 

ROZLICZENIE 
 
otrzymanych dotacji za okres od początku roku do miesiąca …………………………………………............................................... 
 

Miesiąc 

Liczba uczniów na 
ostatni dzień miesiąca 

poprzedzającego 
składanie formularza 

Kwota dotacji 
otrzymanej 

Kwota dotacji naleŜnej wg 
rzeczywistej liczby uczniów na ostatni 

dzień miesiąca poprzedzającego 
składanie formularza 

Kwota dotacji wykorzystanej od 
początku roku kalendarzowego 

do końca danego miesiąca 
(narastająco) 

Nadpłata/ 
niedopłata 

styczeń      
luty      
marzec      
kwiecień      
maj      
czerwiec      
lipiec      
sierpień      
wrzesień      
październik      
listopad      
grudzień      
Razem w roku      
 
Oświadczam, Ŝe dotacja wykorzystana została wyłącznie na wykonywanie  zadań publicznych z zakresu oświaty. 
 

 
............................................      ..............................................    ....................................... 
                  (data)             (Nazwisko i imię                (Nazwisko i imię   

                                                                    Sporządzającego rozliczenie                    Kierownika jednostki) 
 
............................................      ..........................................      

                    Pieczątka i podpis                                           Pieczątka i podpis     
                                       
Termin składania rozliczenia do 15-go kaŜdego miesiąca.  
 
 
 

953 
UCHWAŁA Nr XVII/99/08 

Rady Gminy Pozezdrze 

z dnia 28 stycznia 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego na terenie „STEPY”,  

obręb Harsz, gmina Pozezdrze. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153,  
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z   2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 214, 
poz. 1806, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475; Dz. U. z  
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz Dz. U. z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  

poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113,  
poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45,  
poz. 319, Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127,  
poz. 880) w związku z uchwałą Rady Gminy Nr XV/84/04 
z dnia 25 marca 2004 r. Rada Gminy w Pozezdrzu 
uchwala, co następuje: 
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§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego na terenie „STEPY”, obręb Harsz, gmina 
Pozezdrze. 
 

§ 2. 1. Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie 
zasad zagospodarowania terenów o róŜnym sposobie 
uŜytkowania; zakres i granice opracowania zostały określone 
w uchwale Nr XV/84/04 Rady Gminy Pozezdrze z dnia 25 
marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
„Miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego na 
terenie „STEPY”, obręb Harsz, gmina Pozezdrze”. 

 
2. Plan miejscowy składa się z następujących 

elementów podlegających uchwaleniu: 
 

2.1. tekstu ustaleń  planu stanowiącego treść 
niniejszej uchwały, 
2.2. rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego 
załącznik graficzny Nr 1, 
2.3. rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŜą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały, 
2.4. stwierdzenia zgodności planu z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Pozezdrze stanowiącego 
załącznik Nr 3 do uchwały. 

 
§ 3. 1. Plan stanowi podstawę do podejmowania 

decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki terenami 
i kształtowania zabudowy. 
 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są obowiązujące: 

 
2.1. granice opracowania planu, 
2.2. linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu 
lub róŜnych zasadach zagospodarowania,  
2.3. nieprzekraczalne linie zabudowy, 
2.4. linie rozgraniczające dróg oraz ich klasyfikacja i 
parametry techniczne. 

 
3. Ustala się następującą interpretację przyjętych 

oznaczeń: 
 
3.1. linia rozgraniczająca tereny o róŜnych funkcjach 
lub róŜnych zasadach zagospodarowania-oznacza 
linię obowiązującą, która nie moŜe ulec przesunięciu w 
wyniku realizacji planu, 
3.2. nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza linię 
obowiązującą jako  nieprzekraczalną, to znaczy, Ŝe 
Ŝaden element budynku nie moŜe przekroczyć tej  linii 
z moŜliwością cofnięcia budynku w głąb działki o ile 
ustalenia szczegółowe to przewidują, 
3.3. przez określenie „ilość kondygnacji” naleŜy 
rozumieć kondygnacje nadziemne łącznie z 
poddaszem uŜytkowym w budynku z wysokim 
dachem. Pod pojęciem wysoki dach naleŜy rozumieć 
dachy o nachyleniu połaci dachowych 40º(±5), 
3.4. powierzchnia biologicznie czynna jest to część 
niezabudowana terenu (działki) i nieutwardzona, 
pokryta roślinnością (naturalną lub urządzoną) 
korzystnie oddziaływującą na system przyrodniczy, 
3.5. liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające 
granice stref, obszarów i terenów biegnące na rysunku 
planu wzdłuŜ linii podziałów geodezyjnych lub linii 
rozgraniczających, naleŜy traktować jako oznaczenia 
biegnące po tych liniach. 

 

4. Przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu - jest 
to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna 
dominować w sposób określony w ustaleniach planu. 

 
5. Przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu - 

jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w 
sposób określony w ustaleniach planu. 

 
6. Teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi, oznaczony odpowiednim symbolem. 
 

7. Urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym - 
naleŜy rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym, zapewniające moŜliwości 
uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 

§ 4. Na całym obszarze objętym planem ustala się 
następujące zasady: 
 

1. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i 
krajobrazu. 

 
1.1. W zakładanych rozwiązaniach naleŜy uwzględnić 
fakt, Ŝe cały teren opracowania znajduje się na 
obszarze chronionego krajobrazu Krainy Wielkich 
Jezior Mazurskich. 
1.2. Ustala się od strony jeziora pas zieleni izolacyjnej 
(zieleń istniejąca i projektowana) stanowiąca pas 
ochronny. Na terenie pasa ochronnego obowiązuje 
zakaz wycinania drzew (z wyjątkiem cięć sanitarnych) 
oraz lokalizowania obiektów budowlanych z  wyjątkiem 
zorganizowanych kąpielisk, basenów dla potrzeb 
turystyki Ŝeglarskiej oraz ścieŜek spacerowych. 
1.3. Istniejący las o symbolu A13 i B8 winien spełniać 
funkcję „lasu ochronnego”. 
1.4. Istniejący system melioracyjny do zachowania i 
udroŜnienia. 
1.5. Ustala się minimalne parametry działek: 
  - zabudowa rekreacji indywidualnej 

- minimalna powierzchnia działki 1.500 m2, 
- minimalna szerokość frontu działki 25 m,  
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 70%, 

 
  - zabudowa mieszkalno-pensjonatowa:  

- minimalna powierzchnia działki 2.500 m2 
- minimalna szerokość frontu działki 40 m,         
- minimalna powierzchnia biologicznie czynna 70%.  

 
2. W zakresie ochrony przed hałasem. 

Przyjmuje się dopuszczalny poziom hałasu  dla  całego 
obszaru opracowania jak dla terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych połoŜonych poza miastem zgodnie z 
odrębnymi przepisami. 
 

3. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 
Tereny objęte opracowaniem planu nie znajdują się w 
strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej w 
rozumieniu przepisów odrębnych.  
 

§ 5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
odpowiednimi symbolami, ustala się następujące  warunki 
szczegółowe: 
 

1. ZABUDOWA.   
 
1.1. Ustala się poziom parteru w projektowanych 
budynkach mieszkalnych do 0,6 m wysokości, licząc 
od terenu przy głównym wejściu do budynku; 
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1.2. W przypadku stosowania ścianki kolankowej jej 
wysokość nie moŜe przekraczać 1,2 m; 
1.3. Z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych nie 
zaleca się stosowania kondygnacji podziemnych; 
1.4. Zaleca się stosowanie takich materiałów do 
zabudowy jak kamień, cegła ceramiczna, drewno, 
tynki naturalne; 
1.5. Postuluje się nawiązywanie do tradycji w nowej 
architekturze budynków, to jest dachy dwuspadowe, 
tradycyjne ozdoby budynków, podcienia szczytowe, 
naroŜne, wypustowe, zdobienie okien, drzwi. 

 
JEDNOSTKA URBANISTYCZNA „A” 
PRZYSTAŃ JACHTOWA DO 50 JEDNOSTEK. 
 
A1UHUTUR  - Teren projektowanej zabudowy usługowo-

handlowej, szkoleniowej i gastronomicznej z 
częścią hotelową oraz kapitanatem przystani. 
Wysokość budynku o 2-ch kondygnacjach 
łącznie z poddaszem uŜytkowym i wysokim 
dachem dwuspadowym krytym dachówką 
ceramiczną bądź materiałem 
dachówkopodobnym. Dopuszcza się 
zróŜnicowanie wysokości zabudowy w 
zaleŜności od potrzeb funkcjonalnych i 
technicznych, przy czym maksymalna 
wysokość budynku licząc od terenu przy 
wejściu do górnej krawędzi okapu (gzymsu) 
nie moŜe przekraczać 5 m.  

 
A2WS-PJ     - Projektowana przystań jachtowa 

wewnętrzna z uregulowanymi nabrzeŜami 
do cumowania  jachtów z zastosowaniem 
materiałów naturalnych z wyjątkiem części 
słuŜącej do slipowania. Wymiary basenu 
dostosowane do cumowania projektowanej 
liczby jednostek. 

 
A3WS-K       - Projektowane kanały łączące wewnętrzną 

przystań jachtową z jeziorem o szerokości  
do 10 m. 

 
A4WS-KR 
oraz A4UR   - Projektowana przystań „rezydencka”, łącznie z 

przyległymi działkami rekreacyjnymi. Na 
działkach rekreacyjnych wprowadza się zakaz 
zabudowy z  wyjątkiem elementów małej 
architektury (zadaszenia, grille itp.). Wymiary 
basenów uwarunkowane względami 
techniczno-uŜytkowymi. 

 
A5WS           - Projektowany kanał umoŜliwiający przepływ 

wody o szerokości do 3-ech metrów. 
 
A6-KJ           - Projektowane miejsce składowania jachtów. 
 
A7UKP         - Projektowane miejsca postojowe na 

samochody osobowe. Ustala się zakaz 
stosowania nawierzchni bitumicznej, 
zaleca się materiały przepuszczalne z 
wyjątkiem ŜuŜlu i gruzu budowlanego. 

 
A8MNL         - Teren projektowanej zabudowy obiektami 

rekreacji indywidualnej (letniskowej). 
Wysokość budynków o 2-ch kondygnacjach 
nadziemnych łącznie z poddaszem 
uŜytkowym i wysokim dachem o kącie 
nachylenia połaci dachowych 40º (±5º) 
krytych dachówką ceramiczną bądź 
materiałem dachówkopodobnym. 

   Maksymalna wysokość budynku licząc od 
terenu przy wejściu do górnej krawędzi okapu 
(gzymsu) nie moŜe przekraczać 4,5 m. 
Łączna powierzchnia zabudowy nie moŜe 
przekroczyć 20% ogólnej powierzchni działki, 
a powierzchnia biologicznie czynna nie moŜe 
być mniejsza jak 70% powierzchni działki. 
Dopuszcza się budowę parterowych 
budynków gospodarczych, powiązanych 
architektonicznie z głównym budynkiem. 
Budynki naleŜy usytuować główną kalenicą 
równolegle do projektowanej drogi. 
Wprowadza się zakaz wykonywania 
ogrodzeń pełnych lub prefabrykowanych 
elementów Ŝelbetowych. Teren moŜe być 
ogrodzony z wykorzystaniem materiałów 
naturalnych takich jak cegła, kamień i drewno 
do wysokości 1,5 m licząc od terenu. 

 
A9US           - Teren projektowanych usług rekreacyjno-

sportowych bez prawa zabudowy z 
wyjątkiem awaryjnego budynku 
sanitarnego podłączonego do zewnętrznej 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej a takŜe 
elementów małej architektury. 

 
A10UTS        - Teren projektowanego kąpieliska 

ogólnodostępnego z moŜliwością wykonania 
urządzeń nawodnych (pomosty). Ustala się 
zakaz grodzenia terenu. 

 
A11MNR       - Teren projektowanej zabudowy zagrodowej 

o uŜytkowaniu całorocznym z funkcją 
agroturystyczną, łącznie ze stawami hodowli 
ryb. Dopuszcza się budowę dwóch 
budynków: mieszkalnego i usługowo-
gospodarczego. Łączna powierzchnia 
zabudowy nie moŜe przekraczać 300 m2, 
wysokość budynku mieszkalnego o 2-ch 
kondygnacjach łącznie z wysokim dachem i 
uŜytkowym poddaszem. Dach dwu spadowy 
o kącie nachylenia połaci dachowych 40º 
(±5º) kryty dachówką ceramiczną lub 
materiałem zbliŜonym wyglądem i kolorem. 
Maksymalna wysokość budynku 4,5 m licząc 
od powierzchni terenu do górnej krawędzi 
gzymsu lub okapu. Budynek gospodarczy o 
identycznych parametrach oraz geometrii 
dachu i rodzaju pokrycia. Obsługa 
komunikacyjna z drogi o symbolu KDW-05. 

 
A12WSR      - Teren projektowanych stawów hodowli ryb 

związanych z funkcja gospodarstwa 
agroturystycznego. 

 
A13LS          - Teren istniejącego lasu stanowiącego 

element systemu ochronnego jeziora. 
Ustala się zakaz wycinania drzew z 
wyjątkiem cięć sanitarnych. 

 
A14ZN          - Tereny istniejącej zieleni, stanowiącej 

strefę ochrony jeziora, do zachowania w 
formie naturalnej. 

 
A15ZP          - Tereny istniejącej i projektowanej zieleni 

urządzonej. 
 
A16ZP          - Teren projektowanej zieleni urządzonej z 

usługami rekreacyjno-sportowymi. Ustala się 
zakaz zabudowy oraz grodzenia terenu. 
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JEDNOSTKA URBANISTYCZNA „B” 
 
B1UHG  - Teren projektowanej zabudowy hotelowej 

usługowo-handlowej i gastronomicznej jako 
funkcja podstawowa oraz funkcje szkoleniowa i 
rekreacyjno-sportowa (basen, gabinety odnowy 
biologicznej itp.) jako funkcja uzupełniająca;  

 
- wysokość budynku o 2-ch kondygnacjach 

nadziemnych łącznie z uŜytkowym 
poddaszem i wysokim dachem krytym 
dachówką ceramiczną bądź materiałem 
zbliŜonym wyglądem i kolorem. Maksymalna 
wysokość budynku licząc od terenu przy 
głównym wejściu do górnej krawędzi okapu 
(gzymsu) nie moŜe przekraczać 5,5 m. 
Dopuszcza się zróŜnicowanie wysokości 
budynku w zaleŜności od funkcji i wymagań 
technicznych, 

- dachy dwu o kącie nachylenia połaci 
dachowej 40º (±5º) wysokim dachem krytym 
dachówką ceramiczną bądź materiałem 
zbliŜonym wyglądem i kolorem, 

- łączna powierzchnia zabudowy nie moŜe 
przekraczać 30% ogólnej powierzchni 
działki, a powierzchnia biologicznie czynna 
nie moŜe być mniejsza jak 60% działki,  

- dopuszcza się budowę obiektów 
gospodarczo-garaŜowych powiązanych 
architektonicznie bryłą głównego budynku, 

- dopuszcza się wykonanie ogrodzenia 
terenu o wysokości do 1,5 m z 
zastosowaniem takich materiałów jak cegła 
ceramiczna, kamień i drewno, wprowadza 
się zakaz stosowania ogrodzeń pełnych 
oraz z drogi KDW.02. Miejsca parkingowe 
projektować na własnej działce w ilości nie 
mniejszej jak jedno miejsce postojowe na 
pięciu uŜytkowników, 

- w budynku naleŜy zabezpieczyć moŜliwość 
korzystania z urządzeń sanitarnych 
dostępnych z zewnątrz od strony terenów 
rekreacyjno-sportowych. 

 
B2MNT  - Teren projektowanej zabudowy mieszkalno-

pensjonatowej z uzupełniającą funkcją usługowo-
handlową o wysokości 2-ch kondygnacji 
nadziemnych łącznie z poddaszem uŜytkowym i 
wysokim dachem krytym dachówką ceramiczną 
bądź materiałem dchówkopodobnym o kącie 
nachylenia połaci dachowych 40º (±5º). 
Maksymalna wysokość budynku licząc od terenu 
przy głównym wejściu do górnej krawędzi okapu 
(gzymsu) nie moŜe przekroczyć 4,5 m. Budynki 
naleŜy sytuować główną kalenicą równolegle do 
projektowanej drogi. Powierzchnia zabudowy nie 
moŜe być większa jak 20% ogólnej powierzchni 
terenu a powierzchnia biologicznie czynna nie 
moŜe być mniejsza jak 70% terenu. Dopuszcza 
się budowę obiektów usługowo-gospodarczych 
architektonicznie powiązanych z głównym 
budynkiem. Wprowadza się zakaz budowy 
wolnostojących obiektów gospodarczych. 
Dopuszcza się wykonanie ogrodzenia terenu na 
zasadach określonych w poz. B1UHG. Miejsca 
parkingowe projektować na własnej działce w 
ilości nie mniejszej jak jedno miejsce postojowe 
na pięciu uŜytkowników. 

 

B3UHUT - Teren projektowanej zabudowy usługowo-
handlowej z uzupełniającą funkcją mieszkaniową. 
Budynek o wysokości 2-ch kondygnacji łącznie z 
poddaszem uŜytkowym i wysokim dachem krytym 
dachówką ceramiczną bądź materiałem 
dachówkopodobnym. Maksymalna wysokość 
budynku, licząc od wejścia do górnej krawędzi 
okapu (gzymsu) nie moŜe przekraczać 4,5 m. 
Budynek sytuować główną kalenicą równolegle do 
projektowanej drogi. Powierzchnia zabudowy nie 
moŜe przekroczyć 20% ogólnej powierzchni 
terenu, a powierzchnia biologicznie czynna nie 
moŜe być mniejsza jak 70% powierzchni terenu. 
Dopuszcza się budowę obiektów gospodarczych 
architektonicznie powiązanych z głównym 
budynkiem. Dopuszcza się wykonanie ogrodzenia 
terenu na zasadach określonych w poz. B1UHG. 
W budynku naleŜy zabezpieczyć moŜliwość 
korzystania z urządzeń sanitarnych dostępnych z 
zewnątrz od strony terenów rekreacyjno-
sportowych. 

 
B4MNL - Teren projektowanej zabudowy obiektami 

rekreacji indywidualnej (letniskowej). Wysokość 
budynków o 2-ch kondygnacjach nadziemnych 
łącznie z poddaszem uŜytkowym. Dachem o 
kącie nachylenia połaci dachowych 40º (±5º) 
krytych dachówką ceramiczną bądź materiałem 
zbliŜonym wyglądem i kolorem. Maksymalna 
wysokości budynku 4,5 m licząc od terenu przy 
wejściu  do górnej krawędzi gzymsu lub okapu. 
Powierzchnia zabudowy nie moŜe przekroczyć 
20% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia 
biologicznie czynna nie moŜe być mniejsza jak 
70% powierzchni działki. Dopuszcza się budowę 
parterowych budynków gospodarczych, 
powiązanych architektonicznie z bryłą głównego 
budynku. Budynki naleŜy usytuować główną 
kalenicą  do projektowanych ulic. Dopuszcza się 
łączenie działek, wówczas obowiązują ustalenia 
jak dla pojedynczej działki. Dopuszcza się 
wykonanie ogrodzenia terenu o wysokości do 1,5 
m z zastosowaniem takich materiałów jak cegła 
ceramiczna, kamień i drewno, wprowadza się 
zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz z 
prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych. 

 
B5MNU - Teren projektowanej zabudowy mieszkalno-usługowej o 

2-ch kondygnacjach łącznie z poddaszem uŜytkowym i 
wysokim dachem krytym dachówką ceramiczną bądź 
materiałem dachówkopodobnym o maksymalnej 
wysokości 4,5 m licząc od terenu przy wejściu  do 
górnej krawędzi gzymsu lub okapu. Powierzchnia 
zabudowy nie moŜe przekroczyć 20% ogólnej 
powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna 
nie moŜe być mniejsza jak 60% powierzchni działki. 
Dopuszcza się budowę parterowych budynków 
gospodarczych, powiązanych architektonicznie z 
budynkiem mieszkalnym. Budynki naleŜy usytuować 
główną kalenicą równolegle do projektowanej drogi. 
Wprowadza się zakaz wykonywania ogrodzeń pełnych 
lub prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych. Teren 
moŜe być ogrodzony z wykorzystaniem materiałów 
naturalnych takich jak cegła, kamień i drewno do 
wysokości 1,5 m licząc od terenu. 

 
B6US-UT - Teren projektowanej plaŜy z urządzeniami 

nawodnymi oraz  rekreacyjno-sportowymi. 
Ustalenie zakazu zabudowy obiektami 
kubaturowymi z wyjątkiem obiektów małej 
architektury. 
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B7UTS    - Teren projektowanej plaŜy z urządzeniami 

rekreacyjno-sportowymi oraz nawodnymi. Ustalenie 
zakazu zabudowy obiektami kubaturowymi z 
wyjątkiem obiektów małej architektury. 

 
B8LS       - Teren istniejącego lasu uznaje się za las ochronny. 
 
B9ZP       - Teren istniejącej i projektowanej zieleni. Na 

tych obszarach ustala się zakaz zabudowy z 
wyjątkiem prowadzenia ścieŜek spacerowych 
oraz elementów małej architektury. 

 
B10ZP     - Teren projektowanej zieleni urządzonej z 

usługami rekreacyjno-sportowymi. Ustala się 
zakaz zabudowy z wyjątkiem elementów małej 
architektury. 

 
B11WS-K - Istniejące kanały łączące jezioro Harsz z 

jeziorem Bodma. Dopuszcza się dostosowanie 
kanałów dla potrzeb turystyki wodnej poprzez 
ich modernizację. Istniejący mostek równieŜ 
naleŜy przebudować w celu dostosowania 
wysokości do potrzeb turystyki wodnej.  

 
PO           - Teren projektowanych przepompowni ścieków. 
 
TR            - Teren projektowanej stacji trafo. 
 

2. KOMUNIKACJA. 
Wprowadza się zakaz utwardzania nawierzchni dróg i 
miejsc postojowych ŜuŜlem gruzem budowlanym, a takŜe 
stosowania nawierzchni asfaltowych. Zaleca się materiały 
przepuszczalne, naturalne takie jak kamień, Ŝwir itp. 
 
KD.01-L12 - Istniejąca droga polna, wymaga modernizacji, 

o parametrach: szerokość w liniach 
rozgraniczających 12 m i szerokość jezdni  
6 m z jednostronnym chodnikiem szerokości 
1,5 m lub dwustronnym jeŜeli teren jest 
zabudowany po obu stronach drogi. 
Modernizację naleŜy przeprowadzić aŜ do 
połączenia z drogą powiatową 40 137. 

 
KDW.02-D10 - Projektowana droga dojazdowa o szerokości 

w liniach rozgraniczających 10 m i szerokości 
jezdni 5 m z jednostronnym chodnikiem 
szerokości 1,5 m lub dwustronnym jeŜeli teren 
jest zabudowany po obu stronach drogi. 

 
KDW.03-D5 - Projektowane drogi pieszo-jezdne o 

szerokości 5 m. 
 

3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - zasady 
obsługi. 
 

3.1. Zaopatrzenie w wodę nastąpi poprzez 
doprowadzenie wody z istniejącego wodociągu w 
Okowiźnie i rozprowadzenie w pasach drogowych na 
terenie projektowanego zainwestowania. 
 
3.2. Odprowadzenie ścieków z terenu zainwestowania 
nastąpi poprzez wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej do projektowanych przepompowni ścieków, a 
następnie przetłoczona do kolektora głównego w ciągu drogi 
KD-01-L12 i dalej do sieci istniejącej w miejscowości 
Okowizna. 
 

3.3. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z 
wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych, podyktowane jest to 
faktem, Ŝe przewidziane do zainwestowania tereny w całości 
znajdują się na obszarze chronionego krajobrazu.        
 
3.4. Wody opadowe z terenu parkingów i ulic, a takŜe 
większych obiektów budowlanych mogą być odprowadzane 
do wód powierzchniowych pod warunkiem zastosowania na 
wylotach separatorów szlamu, piasku i materiałów 
ropopochodnych. Z terenów zabudowy letniskowej 
mieszkalnej 1-no rodzinnej dopuszcza się odprowadzenie 
powierzchniowe. 
 
3.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach 
określonych przez Zakład Energetyczny w GiŜycku. 
Wszystkie nowo projektowane linie nn naleŜy prowadzić 
kablem w ziemi z projektowanych stacji 
transformatorowych. 
 
3.6. Gromadzenie odpadów stałych – w typowych 
pojemnikach na terenie poszczególnych działek, a 
następnie wywoŜenie na zasadach obowiązujących w 
gminie. 

 
§ 6. TYMCZASOWE UśYTKOWANIE WOLNYCH 

TERENÓW 
 

1. Tereny przewidziane w planie pod zabudowę mogą 
być uŜytkowane na dotychczasowych zasadach bez 
prawa wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych i 
składowania odpadów. 

 
2. Dopuszcza się wcześniejsze wykonywanie 

ogrodzeń określonych w warunkach szczegółowych jak w 
§ 5. Ustala się zakaz wykonywania ogrodzeń  pełnych 
oraz z prefabrykowanych elementów Ŝelbetowych. 
Zalecany materiał do budowy to kamień, cegła 
spoinowana (oraz elementy drewniane). 
 

§ 7. WYSOKOŚĆ STAWEK PROCENTOWYCH 
 
Stawki procentowe słuŜące naliczaniu opłaty o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717) ustalone zostały dla terenów określonych 
w § 5 uchwały w następujących wysokościach: 
 

Symbol terenu na rysunku planu Wysokość stawki 
procentowej 

A1UHUTUR; A4UR; A6-KJ; A7UKP; A8MNL; A9US; A11MNR; 10% 
A2WS-PJ; A3WS-K; A4WS-KR; A5WS; A10UTS; A12WSR; 0% 

A14ZN; A15ZP; A16ZP; 0% 
B1UHG; B2MNT; B3UHUT; B4MNL; B5MNU; 10% 

B6US-UT; B11WS-K 0% 
B9ZP; B10ZP; 0% 

B8LS; 0% 
wszystkie drogi projektowane i modernizowane 0% 

infrastruktura techniczna 0% 

  
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Pozezdrze. 
 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym. 

  
Przewodniczący Rady Gminy  

Bohdan Mohyła 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XVII/99/08 
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

 
Rozstrzygni ęcie w sprawie sposobu finansowania inwestycji z zak resu infrastruktury technicznej nale Ŝących do 

zadań własnych Samorz ądu na obszarze obj ętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzenne go na terenie 
„STEPY”, obr ęb Harsz, gmina Pozezdrze 

 
Rada Gminy w Pozezdrzu działająca zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) podejmuje rozstrzygnięcie w sprawie 
sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które naleŜą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 

1. Zakres realizacji: 
 
  - budowa drogi gminnej KD.01-L12 łącznie z chodnikami i oświetleniem - 940 mb, 
   
  - zewnętrzna sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej - 840 mb, 
   
  - zewnętrzna sieć wodociągowa - 840 mb. 
 

2. Zasady finansowania: 
 
Przedmiotowe inwestycje zostaną uwzględnione w planach inwestycyjnych gminy i realizowane będą w ramach zadań 
własnych gminy w latach 2008-2015 w porozumieniu z przyszłymi inwestorami.  
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XVII/99/08 
Rady Gminy w Pozezdrzu  
z dnia 28 stycznia 2008 r. 

 
Rozstrzygni ęcie w sprawie zgodno ści projektu miejscowego planu zagospodarowania prze strzennego dla terenu 

„STEPY”, obr ęb Harsz, gmina Pozezdrze ze studium uwarunkowa ń i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Pozezdrze. 

 
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z  
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 oraz Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Gminy w Pozezdrzu STWIERDZA 
zgodność niniejszego planu zagospodarowania, opracowanego na podstawie uchwały Nr XV/84/04 Rady Gminy Pozezdrze z 
dnia 25 marca 2004 roku, z zapisami ustaleń w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
Pozezdrze uchwalonego przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwałą Nr XII/60/99 z dnia 27 sierpnia 1999 roku. 
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UCHWAŁA Nr XX/180/08 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 29 stycznia 2008 r. 

 

zmieniaj ąca uchwał ę Nr XVIII/168/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie okre ślenia wysoko ści stawek  

podatku od środków transportowych. 

 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,  
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, 
poz. 1847) art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. Z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. Z 2004 r. Nr 102,  

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Dz. U. Z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, Dz. U. Z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada 
Miasta Ełku uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/168/07 z dnia 11 grudnia 
2007 r. W sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych § 1 otrzymuje brzmienie: 
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"Określa się następujące stawki podatku od środków 
transportowych obowiązujące na terenie miasta Ełk, 
uwzględniając rok produkcji pojazdu: 
 

1. Autobusy oraz samochody przystosowane do 
przewozu osób o liczbie miejsc do siedzenia, łącznie z 
miejscem kierowcy w zaleŜności od roku produkcji: 
 

do 1995 powyŜej 1995 
 
a) do 15 miejsc        426,00     346,00 
b) powyŜej 15 miejsc  
    do mniej niŜ 30 miejsc       724,00     626,00 
c) równej lub wyŜszej  
   30 miejsc           1.690,00      1.532,00 
 

2. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie całkowitej, 
niezaleŜnie od ilości osi, w zaleŜności od roku produkcji: 

 
do 1995 powyŜej 1995 

a) powyŜej 3,5 ton  
    do 5,5 ton włącznie        552,00   452,00 
b) powyŜej 5,5 ton  
    do 7,5 ton włącznie       610,00   518,00 
c) powyŜej 7,5 ton  
    do 9 ton włącznie         724,00   626,00 
d) powyŜej 9 ton  
    do poniŜej 12 ton        850,00   744,00 
 

3. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, posiadających 2 
osie, w zaleŜności od roku produkcji: 
 

do 1995 powyŜej 1995 
 
a) od 12 ton do poniŜej 13 ton  1.438,00   1.352,00 
b) od 13 ton do poniŜej 14 ton  1.582,00   1.486,00 
c) od 14 ton do poniŜej 15 ton  1.740,00   1.634,00 
d) od 15 ton        1.914,00   1.796,00 
 

4. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyŜszej 12 ton posiadających 3 osie, 
w zaleŜności od roku produkcji:  
 
 
 

do 1995   powyŜej 1995 
 
a) od 12 ton do 20 ton włącznie   1.448,00   1.352,00 
b) powyŜej 20 ton do  
    25 ton włącznie       1.874,00   1.706,00 
c) powyŜej 25 ton       1.954,00   1.836,00 
 

5. Samochody cięŜarowe o dopuszczalnej masie 
całkowitej równej lub wyŜszej niŜ 12 ton, posiadających 4 
osie i więcej, w zaleŜności od roku produkcji: 
 

do 1995 powyŜej 1995 
 
a) od 12 ton do poniŜej 29 ton  1.954,00   1.836,00 
b) od 29 ton do poniŜej 31 ton  2.350,00   2.250,00 
c) od 31 ton       2.500,00   2.300,00 
 

6. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do 
uŜywania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów, w 
zaleŜności od roku produkcji, niezaleŜnie od ilości osi: 
 

do 1995 powyŜej 1995 
 
a) od 3,5 ton do poniŜej 12 ton    1.578,00   1.490,00 
b) od 12 ton do 36 ton włącznie  1.996,00   1.996,00 
c) powyŜej 36 ton       2.580,00   2.580,00 
 

7. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym 
posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniŜej 12 
ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, niezaleŜnie od 
ilości osi w zaleŜności od roku produkcji: 
 

do 1995 powyŜej 1995 
310,00   226,00" 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

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

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pieńkowski 

 
 

955 

UCHWAŁA Nr XX/181/08 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 29 stycznia 2008 r. 

 

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomo ści w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych  inwestycji 

lub tworzenie nowych miejsc pracy zwi ązanych z now ą inwestycj ą. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, w związku z art. 40  

ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z późn. zm), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm) Rada 
Miasta Ełku uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, 
budynki, budowle lub ich części związane z prowadzoną 

działalnością gospodarczą przez małych lub średnich 
przedsiębiorców na obszarze miasta Ełk, na warunkach 
określonych w niniejszej uchwale oraz rozporządzeniu 
Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie 
udzielania przez gminy zwolnień od podatku od 
nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc 
inwestycyjną (Dz. U. Nr 138, poz. 969). 

 
§ 2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje się do 

przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze 
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handlu, w działalności prowadzonej w zakresie sprzedaŜy 
paliw płynnych i gazowych, przedsiębiorców 
posiadających zaległości wobec budŜetu państwa, z tytułu 
składek ZUS, z tytułu podatków i opłat lokalnych, 
przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej i przedsiębiorców dokonujących 
restrukturyzacji finansowej oraz w przypadkach 
wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 23 lipca 2007 roku w sprawie udzielania przez gminy 
zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących 
regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 138, poz. 969). 
 

§ 3. 1. Zwolnienie o którym mowa w § 1 przysługuje 
pod warunkiem: 
 
  1) zakończenia nowej inwestycji w terminie do 31 grudnia 

2013 roku, w zakresie zwolnienia na nowe inwestycje, 
 
  2) utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową 

inwestycją w terminie 3 lat od dnia zakończenia nowej 
inwestycji, w zakresie zwolnienia na nowe miejsca 
pracy związane z nową inwestycją. 

 
2. Inwestycja musi być utrzymana na terenie Miasta 

Ełk przez okres co najmniej 5 lat od momentu gdy cała 
inwestycja zostanie ukończona. 
 

3. Utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia 
oraz nowo utworzonych miejsc pracy w wyniku realizacji 
projektu inwestycyjnego musi być utrzymane przez okres 
co najmniej 5 lat w przypadku średnich przedsiębiorstw i 3 
lata w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw od dnia 
ich utworzenia. 
 

4. Stworzone zatrudnienie musi stanowić przyrost 
netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w stosunku 
do średniej z poprzednich 12 miesięcy. 
 

§ 4. 1. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 przysługuje: 
 
  1) w przypadku nowej inwestycji maksymalnie przez 

okres 5 lat po zakończeniu nowej inwestycji od 
pierwszego dnia kolejnego miesiąca gdy cała 
inwestycja zostanie ukończona, 

 
  2) w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją maksymalnie przez 
okres 5 lat w przypadku średnich przedsiębiorstw, 3 
lata w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw od 
pierwszego dnia kolejnego miesiąca od utworzenia 
nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

 
2. Kwota zwolnienia nie moŜe przekroczyć kwoty 

naleŜnego w danym roku podatkowym podatku od 
nieruchomości od gruntów, budynków i budowli 
stanowiących nowe inwestycje. 
 

§ 5. Warunkiem korzystania przez przedsiębiorcę z 
pomocy stanowiącej zwolnienie podatkowe wynikające z 
uchwały jest: 
 
  1) złoŜenie przez przedsiębiorcę przed rozpoczęciem 

nowej inwestycji wniosku o przyznanie pomocy według 
wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

 
  2) złoŜenie zobowiązania do utrzymania nowej inwestycji 

co najmniej przez 5 lat od dnia jej zakończenia lub 
zobowiązanie się do utrzymania dotychczasowego 
poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc 

pracy w wyniku realizacji projektu inwestycyjnego 
przez okres co najmniej 5 lat w przypadku średnich 
przedsiębiorstw i 3 lata w przypadku mikro i małych 
przedsiębiorstw od dnia ich utworzenia. MoŜliwe jest 
złoŜenie łącznie obu w/w zobowiązań co spowoduje 
sumowanie intensywności pomocy zgodnie z § 6, 

 
  3) zobowiązanie się do pokrycia co najmniej 25% 

kosztów kwalifikowanych inwestycji ze środków 
własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania w 
formie wolnej od jakiegokolwiek wsparcia publicznego, 

 
  4) zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 naleŜy 

złoŜyć na druku oświadczenia stanowiącym załącznik 
Nr 2 i Nr 3 do niniejszej uchwały, 

 
  5) organ podatkowy dokonuje weryfikacji wniosku o 

którym mowa w § 5 pod względem spełnienia 
kryteriów określonych w uchwale i informuje 
przedsiębiorcę o wynikach weryfikacji. 

 
§ 6. Intensywność pomocy: 

 
1. Przedsiębiorcy, który zrealizował nową inwestycję 

przysługuje zwolnienie, o którym mowa w § 1, przy czym 
całkowita kwota zwolnienia nie moŜe przekroczyć 20% 
poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia  
pomocą. 
 

2. Przedsiębiorcy, który utworzył nowe miejsca pracy 
związane z nową inwestycją przysługuje zwolnienie, o 
którym mowa w § 1 przy czym całkowita kwota zwolnienia 
nie moŜe przekroczyć: 
 
  1) dla mikroprzedsiębiorcy – 40% poniesionych przez 

przedsiębiorcę dwuletnich kosztów pracy nowo 
zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty 
wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie 
obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, 

  
  2) dla małego przedsiębiorcy - 30% poniesionych przez 

przedsiębiorcę rocznych kosztów pracy nowo 
zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty 
wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie 
obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, 

 
  3) dla średniego przedsiębiorcy - 20% poniesionych 

przez przedsiębiorcę rocznych kosztów pracy nowo 
zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty 
wynagrodzenia brutto powiększone o wszystkie 
obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. 

 
§ 7. Wymagane dokumenty niezbędne do złoŜenia 

przez przedsiębiorcę w okresie korzystania ze zwolnienia: 
 

1. Po zakończeniu nowej inwestycji przedsiębiorca 
zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 
obowiązku podatkowego przedstawienia następujących 
dokumentów: 
 
  1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego 

do nieruchomości bądź pozwolenie na uŜytkowanie 
budynków oraz budowli, 

 
  2) informację o innej pomocy publicznej otrzymanej na 

daną inwestycję lub utworzenie tych samych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją, w odniesieniu do 
tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego 
samego projektu inwestycyjnego na formularzu 
stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady 
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Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji 
o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o 
nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413), 

 
  3) korektę deklaracji podatku od nieruchomości, jeśli 

nowa inwestycja związana jest z rozbudową 
przedsiębiorstwa, 

 
  4) oświadczenie o wartości nowej inwestycji wynikające z 

kosztorysu powykonawczego lub ewidencji środków 
trwałych oraz o udziale własnym w nakładach 
związanych z nową inwestycją wynoszącym co 
najmniej 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji, 

 
  5) oświadczenie, iŜ inwestycja jest nowa, zgodnie z 

przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1 
niniejszej uchwały, 

 
  6) oświadczenie, iŜ działalność prowadzona w związku z 

nową inwestycją jest inna niŜ wskazana w § 2 
rozporządzenia, o którym mowa w § 1 oraz w § 2 
niniejszej uchwały. niniejszej uchwały i przedstawienia 
dokumentu wskazującego rodzaj działalności jaki 
będzie realizowany w związku z nową inwestycją, 

 
  7) oświadczenie, iŜ inwestycja została rozpoczęta po 

złoŜeniu wniosku o korzystanie z pomocy 
Prezydentowi Miasta Ełk, 

 
  8) oświadczenie, iŜ poniesione koszty mieszczą się w 

katalogu określonym w rozporządzeniu o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwały oraz są ściśle 
związane z nową inwestycją, 

 
  9) oświadczenie o stanie zatrudnienia wg stanu 

odpowiednio na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, z 
zastrzeŜeniem, Ŝe ostatnią informację naleŜy złoŜyć w 
terminie 14 dni od dnia w którym minęło 3 lata od 
utworzenia nowych miejsc pracy, 

 
10) oświadczenie o ilości utworzonych nowych miejsc 

pracy związanych z nową inwestycją, 
 
11) oświadczenie o przewidywanych dwuletnich kosztach 

pracy nowo zatrudnionych pracowników w związku z 
nową inwestycją, 

 
12) oświadczenie o średnich miesięcznych kosztach pracy 

nowo zatrudnionych pracowników, w związku z nową 
inwestycją za okres poprzedniego roku kalendarzowego, 

 
13) oświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą zobowiązań 

wobec budŜetu Miasta Ełk, 
 
14) oświadczenie, iŜ nie ciąŜy na przedsiębiorcy 

obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej 
decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną z 
prawem oraz wspólnym rynkiem, 

 
15) uwierzytelnione dokumenty potwierdzające poniesione 

koszty przez przedsiębiorców związanych z nową 
inwestycją lub utworzeniem nowych miejsc pracy 
związanych z nową inwestycją. 

 

2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 ppkt: 1, 2, 6, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 przedsiębiorca zobowiązany jest 
przedłoŜyć w terminie do dnia 15 stycznia kaŜdego roku 
podatkowego - w okresie korzystania ze zwolnienia. 
 

§ 8. 1. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od 
podatku od nieruchomości w przypadku gdy nowa 
inwestycja lub zwiększone zatrudnienie nie zostaną 
utrzymane przez okres 5 lat od dnia zakończenia 
inwestycji w przypadku średnich przedsiębiorstw i 3 lata w 
przypadku mikro i małych przedsiębiorstw, od dnia 
utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją. 

 
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić 

pisemnie Prezydenta Miasta Ełk o utracie prawa do 
zwolnienia od podatku od nieruchomości w terminie 14 dni 
od dnia powstania okoliczności powodujących jego utratę. 

 
§ 9. 1. Organ podatkowy ma prawo do 

przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez 
przedsiębiorcę warunków udzielenia zwolnienia od 
podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych w 
uchwale, w tym takŜe sprawdzania zgodności ze stanem 
faktycznym dokumentów i informacji składanych przez 
przedsiębiorców. 
 

2. Przedsiębiorca, na Ŝądanie organu podatkowego, 
przedkłada wszelkie dowody i informacje, celem 
stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od podatku 
od nieruchomości. 
 

§ 10. 1. Przedsiębiorca, który złoŜył nieprawdziwe 
dane w oświadczeniach co do spełnienia warunków 
uprawniających do zwolnienia, lub nie dokonał 
zawiadomienia o utracie warunków zwolnienia traci prawo 
do tego zwolnienia za cały jego okres. 
 

2. NienaleŜnie pobrana pomoc podlega zwrotowi w 
ciągu 14 dni: 
 
  1) przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym 

spółki nieposiadające osobowości prawnej – od dnia 
złoŜenia korekty deklaracji na podatek od 
nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi 
od ustawowego terminu zapłaty do dnia zapłaty; 

 
  2) przez osoby fizyczne – od dnia otrzymania decyzji 

zmieniającej wymiar podatku od nieruchomości na dany 
rok wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi od terminu 
zapłaty wynikającymi z pierwotnej decyzji ustalającej 
wymiar podatku od nieruchomości, zawierającej 
przedmiotowe zwolnienie, do dnia zapłaty. 
 
§ 11. Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku. 

 
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 

Miasta Ełku. 
 

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

Przewodniczący Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pieńkowski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XX/181/08 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 29 stycznia 2008 r. 

.............................................................. 
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 
 
…………........................................................... 
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy) 
 

Prezydent Miasta Ełku 
ul. Piłsudskiego 4 
19-300 E Ł K 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY REGIONALNEJ NA WSPIERAN IE NOWYCH INWESTYCJI LUB 

TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY ZWIĄZANYCH Z NOWĄ INWESTYCJĄ: 
 

Informacje o przedsiębiorcy 
 
Pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodnie z dokumentem rejestracyjnym 
 
 
Forma prawna przedsiębiorcy 
 
 
NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) 
 
 
REGON 
 
Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS lub rejestrze ewidencji gospodarczej 
 
Adres siedziby(ulica, nr domu, kod, miejscowość) 
 
Adres do korespondencji 
(jeśli inny niŜ adres siedziby) 
 
 
Telefon i faks  
E-mail  
Adres strony internetowej  
Dane osoby/osób upowaŜnionych do kontaktów w sprawach dotyczących pomocy publicznej (imię, nazwisko, stanowisko słuŜbowe, e-mail, 
tel., fax) 
 
 
Forma opodatkowania 
 (właściwe zaznaczyć) 

      ryczałt 
      karta podatkowa 
      podatek dochodowy od osób fizycznych 
      podatek dochodowy od osób prawnych 

Rodzaj działalności 
(kod PKD oraz opis) 

 

 
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORCY 
 

1. Rok załoŜenia firmy i podjęcia działalności gospodarczej: 
  - ....................................................................................................... 
  - ....................................................................................................... 

 
2. Profil działalności firmy z uwzględnieniem opisu: 

  - głównych produktów i usług, 
  - rynków zbytu, 
  - metod sprzedaŜy, 
  - ............................................................................................. 
  - ............................................................................................. 
  - ............................................................................................. 
 
INFORMACJA O ZATRUDNIENIU 
 
1. Planowany poziom zatrudnienia: 
 

Liczba osób 
 

 

Termin zatrudnienia  
 

 

Procentowy udział przedsiębiorcy w kosztach zatrudnienia 
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2. Poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie w dniu złoŜenia wniosku o udzielenie pomocy .................... osób 
 
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 
 
Nazwa inwestycji ......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
1. Dane dotyczące nieruchomości, na której zrealizowana będzie nowa inwestycja: 
 

Ulica i numer 
 

 

Numer Księgi Wieczystej 
 

 

Numery działek, powierzchnia działek 
 

 

Łączna powierzchnia gruntów w m2 
 

 

Informacja o pozostałych przedmiotach opodatkowania 
(budynki, budowle, grunty) związanych z realizacją nowej 
inwestycji, z uwzględnieniem podstawy opodatkowania 

 

 
2. Krótki opis inwestycji 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
3. Harmonogram realizacji nowej inwestycji z uwzględnieniem planowanego rozpoczęcia i zakończenia inwestycji. 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 
 
4. Prognozowane nakłady inwestycyjne związane z nową inwestycją: 
 
Cena nabycia gruntów lub prawa wieczystego uŜytkowania 
 

 

Cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych takich jak budynki, 
budowle oraz wyposaŜenie (a w szczególności maszyn i urządzeń, narzędzi, 
przyrządów i aparatury, wyposaŜenia technicznego, infrastruktury technicznej)   

 

 
5. Koszt całkowity inwestycji 
 

Wartość Źródła finansowania inwestycji 
 w PLN % 
Pomoc publiczna 
 

  

Inne środki pomocowe (np. fundusze strukturalne) 
   

Środki własne Przedsiębiorcy 
 

  

Całkowity koszt realizacji inwestycji 
   

 
 
Oświadczam, Ŝe informacje oraz dane przedstawione w niniejszym wniosku są prawdziwe. 
 
 

...........................................................................      ........................................................................... 
Miejscowość, data              Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

  do reprezentowania przedsiębiorcy 
 
 
ZAŁĄCZNIKI: 
1. Kopia dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej (wyciąg z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej). 
2. Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON.  
3. Zaświadczenia potwierdzające brak zaległości wobec budŜetu państwa i składek ZUS, z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody 
budŜetu Miasta Gminy Ełk. 
4. Zaświadczenia potwierdzające brak zaległości wobec Urzędów Skarbowych. 
5. Plan zatrudnienia pracowników w związku z realizacją nowej inwestycji (termin zatrudnienia, ilość pracowników zatrudnionych na pełnych 
etatach oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy w przeliczeniu na pełne, procentowy udział przedsiębiorcy w kosztach zatrudnienia). 
6. Kserokopie deklaracji rozliczeniowych (formularze ZUS DRA) za miesiąc poprzedzający złoŜenie wniosku. 
7. Kserokopia pozwolenia na budowę – o ile jest wymagane. 
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Załącznik Nr 2 
 
 
.............................................................. 
(imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 
 
…………........................................................... 
(adres zamieszkania/ siedziba przedsiębiorcy) 
 
 

ZOBOWIĄZANIE 
 

Oświadczam, Ŝe w przypadku uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją ,zobowiązuję się do utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres 
3/5* lat od dnia zakończenia 
 
 

...........................................................................      ........................................................................... 
Miejscowość, data              Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

  do reprezentowania przedsiębiorcy 
 
 
……………………                     ….......................…………………. 

(data)                          (podpis) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 

 
 

Załącznik Nr 3 
 
 
........................................................................  
 (imię i nazwisko/ nazwa przedsiębiorcy) 
......................................................................... 
......................................................................... 
(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy) 
 

ZOBOWIĄZANIE 
 

Oświadczam, Ŝe w przypadku uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości na podstawie uchwały w sprawie 
zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją, zobowiązuję się do utrzymania zwiększonego poziomu zatrudnienia przez okres 
3/5* lat od dnia zakończenia 
 
 

...........................................................................      ........................................................................... 
Miejscowość, data              Podpis i pieczęć osoby uprawnionej 

  do reprezentowania przedsiębiorcy 
 
……………………                     ….......................…………………. 

(data)                          (podpis) 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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UCHWAŁA Nr XX/186/08 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 29 stycznia 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Ełku. 

 
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1), art. 22,  

art. 40 ust. 2 pkt 1) i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miasta Ełku uchwala, co 
następuje: 
 

§ 1. Uchwalić Statut Miasta Ełku w brzmieniu 
ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 3. Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały tracą 
moc uchwały Rady Miasta Ełku: 

 
  - Nr IV/42/03 z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Miasta Ełku, 
 
  - Nr XLVII/412/06 z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie 

zmian w Statucie Miasta Ełku. 
 

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

Przewodniczący Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pieńkowski 

 
 

Załącznik  
do uchwały Nr XX/186/08 
Rady Miasta Ełku  
z dnia 29 stycznia 2008 r. 

 
STATUT MIASTA EŁKU 

 
Spis treści 
Rozdział I Postanowienia ogólne. 
Rozdział II Cele, zakres działania i zadania Miasta. 
Rozdział III Organizacja wewnętrzna i tryb pracy organów 

Miasta. 
A. Rada Miasta 

1. Postanowienia ogólne 
2. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
3. Sesje Rady Miasta 
4. Biuro Rady Miasta 
5. Komisje Rady Miasta 
6. Komisja Rewizyjna 
7. Radni 

B.  Prezydent Miasta. 
Rozdział IV Gospodarka finansowa Miasta. 
Rozdział V Mienie komunalne 
Rozdział VI Pracownicy samorządowi. 
Rozdział VII Jednostki organizacyjne Miasta. 
Rozdział VIII Postanowienia przejściowe i końcowe. 
Załączniki do Statutu Miasta 
Załącznik Nr 1 Granice Miasta Ełku. 
Załącznik Nr 2 Wzór herbu Miasta Ełku. 
Załącznik Nr 3 Wzór flagi Miasta Ełku. 
Załącznik Nr 4 Wzór pieczęci Miasta Ełku. 
Załącznik Nr 5 Wzór pieczęci Prezydenta Miasta Ełku. 
Załącznik Nr 6 Wzór medalu Miasta Ełku. 
Załącznik Nr 7 Zapis nutowy hejnału Miasta Ełku. 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Miasto Ełk, zwane dalej Miastem, jest wspólnotą 

samorządową osób zamieszkujących na terenie Miasta. 
 

§ 2. Miasto obejmuje obszar w granicach określonych 
na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu. 

 
§ 3. Siedzibą organów Miasta jest siedziba Urzędu 

Miasta w Ełku. 
 

§ 4. 1. O ustroju Miasta stanowi jego Statut. 
 

2. Miasto posiada osobowość prawną. 
 

3. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie 
zastrzeŜone ustawami na rzecz innych podmiotów Miasto 
wykonuje we własnym imieniu i na własną 
odpowiedzialność. 
 

4. Samodzielność Miasta podlega ochronie sądowej. 
 

§ 5. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa: 
  - o Mieście, naleŜy przez to rozumieć wspólnotę 

samorządową oraz terytorium Gminy Miasta Ełku, 
  - o Radzie - naleŜy przez to rozumieć Radę Miasta Ełku, 
  - o Przewodniczącym Rady - naleŜy przez to rozumieć 

Przewodniczącego Rady Miasta Ełku, o 
Wiceprzewodniczącym - naleŜy przez to rozumieć 
Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Ełku, 

  - o Komisji - naleŜy przez to rozumieć Komisje Rady Miasta 
Ełku, 

  - o Radnym – naleŜy przez to rozumieć Radnego Miasta Ełku, 
  - o Prezydencie - naleŜy przez to rozumieć Prezydenta 

Miasta Ełku, 
  - o Zastępcy Prezydenta - naleŜy przez to rozumieć 

Zastępcę Prezydenta Miasta Ełku, 
  - o Urzędzie - naleŜy przez to rozumieć Urząd Miasta Ełku, 
  - o Biurze – naleŜy przez to rozumieć Biuro Rady Miasta 

Ełku, 
  - o ustawie o samorządzie gminnym - naleŜy przez to 

rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym, 
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  - o ustawie o pracownikach samorządowych - naleŜy 
przez to rozumieć ustawę z dnia 22 marca 1990r. o 
pracownikach samorządowych, 

  - o ustawie o bezpośrednim wyborze prezydenta - 
naleŜy przez to rozumieć ustawę z 20 czerwca 2002 r. 
o wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 

 
§ 6. 1. Herbem Miasta Ełku jest: biały jeleń, którego 

kopyta, poroŜe oraz język są koloru czerwonego, 
skaczący w lewą stronę, obok drzewostanu koloru 
złotego. W lewym górnym polu tarczy infuła koloru 
czerwonego na tle dwóch skrzyŜowanych złotych 
pastorałów. Pole tarczy niebieskie. 
Wzór herbu określony jest w załączniku Nr 2 do Statutu. 
 

2. Miasto Ełk posiada hejnał. Zapis nutowy hejnału 
Miasta Ełku zawiera załącznik Nr 7. 
 

3. Podmiotami uprawnionymi do uŜywania herbu i 
hejnału Miasta Ełku są: 
 
  1) Rada Miasta, 
 
  2) Prezydent Miasta, 
 
  3) Urząd Miasta, 
 
  4) jednostki organizacyjne Miasta. 
 

4. Zgodę na uŜywanie herbu i hejnału Miasta przez 
podmioty inne niŜ wyŜej wymienione w ust. 3 wyraŜa 
Prezydent Miasta. 
 

§ 7. 1. Miasto Ełk posiada flagę. 
 

2. Flaga miejska składa się z dwubarwnej tkaniny przy 
zachowaniu proporcji prostokąta w stosunku szerokości 
tkaniny do jej długości 5:8 z połoŜonym pośrodku herbem 
Ełku. 
 

3. Flaga składa się z dwóch równych płaszczyzn 
poziomych: koloru zielonego na dole i niebieskiego na 
górze. 
 

4. Dopuszcza się stosowanie flagi bez herbu. 
 

5. Flaga miejska podlega ochronie prawnej określonej 
dla herbu Miasta. 
 

6. Wzór flagi określa załącznik Nr 3 do Statutu. 
 

§ 8. 1. Miasto Ełk posługuje się metalową tłoczoną 
pieczęcią okrągłą o średnicy 36 mm, zawierającą 
pośrodku herb, a w otoku napis "Miasto Ełk". 
Wzór pieczęci określa załącznik Nr 4 do Statutu. 
 

2. Prezydent Miasta posługuje się metalową tłoczoną 
pieczęcią okrągłą o średnicy 36 mm, zawierającą 
pośrodku herb, a w otoku napis „Prezydent Miasta Ełku”. 
Wzór pieczęci określa załącznik Nr 5 do Statutu. 
 

§ 9. 1. Rada moŜe osobie szczególnie zasłuŜonej dla Ełku: 
 
  1) nadać obywatelstwo honorowe Miasta, 
 
  2) przyznać medal "ZasłuŜony dla Miasta Ełku". 
 

2. Nadanie obywatelstwa honorowego lub przyznanie 
medalu „ZasłuŜony dla Miasta Ełku” uprawnia do: 
 

  1) bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, 
 
  2) wolnego wstępu na imprezy organizowane przez 

Miasto Ełk. 
 

3. Pozbawienie obywatelstwa honorowego następuje 
w taki sposób jak nadanie. 
 

4. Zasady nadania obywatelstwa honorowego miasta 
lub medalu „ZasłuŜony dla Miasta Ełku” określa Rada 
Miasta odrębną uchwałą. 
 

5. Wzór medalu „ZasłuŜony dla Miasta Ełku” określa 
załącznik nr 6 do Statutu. 
 

Rozdział II 
Cele, zakres działania i zadania Miasta. 

 
§ 10. Celem działania Miasta jest zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla 
racjonalnego i harmonijnego rozwoju Miasta oraz 
warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w Ŝyciu 
wspólnoty. 
 

§ 11. Dla realizacji celów określonych w Statucie, 
Miasto wykonuje zadania własne i zlecone z zakresu 
administracji rządowej oraz przyjęte do wykonania na 
podstawie porozumień, o których mowa w § 13. 
 

§ 12. 1. Do zadań własnych Miasta w szczególności 
naleŜą sprawy: 
 
  1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, 

ochrony przyrody oraz gospodarki wodnej, 
 
  2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji 

ruchu drogowego, 
 
  3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, 
zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną oraz gaz, 

 
  4) lokalnego transportu zbiorowego, 
 
  5) ochrony zdrowia, 
 
  6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów 

opiekuńczych, 
 
  7) gminnego budownictwa mieszkaniowego oraz 

zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków 
wspólnoty samorządowej, 

 
  8) edukacji publicznej, 
 
  9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek 

upowszechniania kultury, 
 
10) rozwoju turystyki, 
 
11) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i 

urządzeń sportowych, 
 
12) targowisk i hal targowych, 
 
13) zieleni gminnej i zadrzewień, 
 
14) cmentarzy gminnych, 
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15) porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, 

ochrony przeciwpoŜarowej i przeciwpowodziowej, 
 
16) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności 

publicznej oraz obiektów administracyjnych, 
 
17) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w 

ciąŜy opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 
 
18) promowania i rozwijania przedsiębiorczości wśród 

mieszkańców gminy, 
 
19) promocji Miasta na zewnątrz, 
 
20) współpracy z organizacjami pozarządowymi, 
 
21) współpracy ze społecznościami lokalnymi i 

regionalnymi innych państw. 
 

2. Przekazanie Miastu w drodze ustawy nowych zadań 
własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków 
finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia 
dochodów własnych Miasta lub subwencji. 
 

3. W celu wykonywania zadań Miasto moŜe tworzyć 
jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi 
podmiotami. 
 

4. Wykonanie zadań publicznych Miasta 
przekraczających jego moŜliwości organizacyjne gminy 
następuje w drodze współdziałania z innymi osobami 
prawnymi. 
 

5. Miasto moŜe prowadzić działalność gospodarczą 
wykraczającą poza zadania o charakterze uŜyteczności 
publicznej wyłącznie w przypadkach określonych w 
odrębnej ustawie. 
 

6. Celem wykonania zadań publicznych wspólnych dla 
kilku gmin Miasto moŜe przystępować do związku 
zainteresowanych gmin, a w celu obrony wspólnych 
interesów jednostek samorządu terytorialnego moŜe 
tworzyć z innymi gminami, powiatami i województwami 
stowarzyszenia. 
 

§ 13. 1. Ustawy mogą nakładać na Miasto obowiązek 
wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej, a takŜe z zakresu organizacji przygotowań i 
przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz 
referendów. 
 

2. Zadania z zakresu administracji rządowej Miasto 
moŜe wykonywać równieŜ na podstawie porozumienia z 
organami tej administracji. 
 

3. Miasto moŜe wykonywać równieŜ zadania z 
właściwości powiatu i województwa na podstawie 
porozumień z tymi jednostkami samorządowymi. 
 

4. Miasto otrzymuje środki finansowe w wysokości 
koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1- 
3. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania tych 
środków finansowych, określają ustawy nakładające na 
Miasto obowiązek wykonywania zadań zleconych lub 
zawarte porozumienia. 

 
5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których 

mowa w ust. 4 gminie przysługują odsetki w wysokości 
ustalonej dla zaległości podatkowych. 

 
§ 14. Mieszkańcy Miasta jako wspólnota 

samorządowa podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu 
powszechnym poprzez wybory, referendum i konsultacje 
przeprowadzane według zasad i trybu określonego w 
odrębnych przepisach lub za pośrednictwem organów 
Miasta. 
 

Rozdział III 
Organizacja wewn ętrzna i tryb pracy organów Miasta 

 
§ 15. 1. Organami Miasta są: 

 
  1) Rada Miasta, 
 
  2) Prezydent Miasta. 
 

2. Organy Miasta wykonują swoje zadania przy 
pomocy Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych 
Miasta. 
 

3. Działalność organów Miasta jest jawna, chyba Ŝe 
obowiązujące ustawy stanowią inaczej. 
 

4. Jawność działania organów Miasta obejmuje w 
szczególności prawo Obywateli do uzyskiwania informacji 
publicznych, wstępu na sesje Rady Miasta i posiedzenia 
jej Komisji, a takŜe dostępu do dokumentów wynikających 
z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z 
sesji Rady Miasta i posiedzeń Komisji Rady Miasta. 
Przez informację publiczną naleŜy rozumieć kaŜdą 
informację o sprawach publicznych. 
Informacją taką są w szczególności informacje określone 
ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do 
informacji publicznej. 
 

5. Mieszkańcy Miasta zostają powiadomieni o 
terminach i porządku obrad sesji Rady Miasta na 7 dni 
przed sesją poprzez wywieszenie odpowiedniej informacji 
na tablicy ogłoszeń Biura Rady Miasta oraz umieszczenie 
jej na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 
 

6. Prawo do informacji publicznej podlega 
ograniczeniu: 
 
  1) w przypadkach określonych w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic 
ustawowo chronionych, 

 
  2) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub 

tajemnicę przedsiębiorcy z tym, Ŝe ograniczenia te nie 
dotyczą informacji o osobach pełniących funkcje 
publiczne, jeŜeli informacje te wiąŜą się z pełnieniem 
tych funkcji. 

 
7. Udostępnienie protokołów z sesji i posiedzeń 

Komisji Rady Miasta następuje na wniosek obywatela 
złoŜony na piśmie do Przewodniczącego Rady. 
Udostępnienie dokumentów odnotowuje się na wniosku. 
 

8. Protokoły z sesji i posiedzeń Komisji Rady 
udostępniane są do wglądu nieodpłatnie w Biurze Rady 
Miasta. Niedopuszczalne jest wynoszenie udostępnionych 
dokumentów poza Urząd Miasta. 
 

9. W prawie do przeglądania dokumentów mieści się: 
zapoznawanie z treścią dokumentów, przeglądanie map, 
planów, wyrysów, notatek urzędowych, jak równieŜ 
sporządzanie odpisów i wypisów przez wnioskodawcę. 
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JeŜeli w związku z udostępnianiem informacji w formie 
wskazanej we wniosku podmiot udostępniający miałby 
ponieść dodatkowe koszty, od wnioskodawcy moŜe być 
pobrana opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom. 
 

10. Osobą upowaŜnioną do udostępniania informacji i 
dokumentów do wglądu dotyczących działalności Urzędu 
Miasta, składanych przez obywateli, jest Prezydent Miasta 
lub osoba przez niego upowaŜniona. 
 

§ 16. 1. BieŜące informacje na temat funkcjonowania 
Rady Miasta, Prezydenta i Urzędu Miasta zamieszczane 
są na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz ewentualnie poprzez publikację w 
mediach lokalnych. 
 

2. Raz w roku – po przyjęciu sprawozdania lub 
informacji z działalności Rady Miasta oraz na zakończenie 
kadencji, wydawana jest publikacja prezentująca 
działalność Rady Miasta i Prezydenta Miasta i 
zamieszczana jest na stronie internetowej miasta w 
Biuletynie Informacji Publicznej. 

 
A. Rada Miasta Ełku 

1. Postanowienia ogólne 
 

§ 17. Liczbę radnych Rady Miasta oraz czas trwania 
jej kadencji określają odrębne przepisy. 
 

§ 18. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym 
Miasta. 

 
2. Do wyłącznej właściwości Rady w szczególności 

naleŜy: 
 
  1) uchwalanie Statutu Miasta i dokonywanie w nim 

zmian, 
 
  2) wybór i odwołanie Przewodniczącego i 

Wiceprzewodniczących Rady oraz Przewodniczących 
Komisji Rady, 

 
  3) ustalanie wynagrodzenia Prezydenta, stanowienie o 

kierunkach jego działania oraz przyjmowanie 
sprawozdań z jego działalności, 

 
  4) powoływanie i ustalanie składów osobowych stałych 

Komisji Rady, 
 
  5) powoływanie i ustalanie składów osobowych 

doraźnych Komisji Rady oraz określanie zakresu ich 
działania, 

 
  6) uchwalenie budŜetu Miasta, rozpatrywanie 

sprawozdania z wykonania budŜetu oraz 
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub 
nieudzielenia Prezydentowi absolutorium z tego tytułu, 

 
  7) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 
 
  8) uchwalanie programów gospodarczych, 
 
  9) ustalenie zakresu działania jednostek pomocniczych, 

zasad przekazywania im składników mienia do 
korzystania oraz zasad przekazywania środków 
budŜetowych na realizację zadań przez te jednostki, 

 

10) ustalenie wysokości podatków, opłat lokalnych oraz 
innych opłat w granicach określonych w odrębnych 
ustawach, 

 
11) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

Miasta przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
dotyczących: 
a) określania zasad nabycia, zbycia i obciąŜenia 

nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierŜawiania lub najmu na okres dłuŜszy niŜ 
trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią 
inaczej - do czasu określenia zasad Prezydent 
moŜe dokonywać tych czynności wyłącznie za 
zgodą Rady Miasta, 

b) emitowania obligacji oraz określenie zasad ich 
zbywania, nabywania i wykupu przez Prezydenta, 

c) zaciągania długoterminowych poŜyczek i kredytów, 
d) ustalania maksymalnej wysokości poŜyczek i 

kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez 
Prezydenta w roku budŜetowym, 

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i 
remontów o wartości przekraczającej granicę 
ustalaną corocznie przez Radę, 

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni 
oraz ich rozwiązywania i występowania z nich, 

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów oraz akcji przez Prezydenta, 

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, 
zakładów i innych jednostek organizacyjnych 
Miasta oraz wyposaŜania ich w majątek, 

i) ustalania maksymalnej wysokości poŜyczek i 
poręczeń udzielanych przez Prezydenta w roku 
budŜetowym. 

 
12) określanie wysokości sumy, do której Prezydent 

Miasta moŜe samodzielnie zaciągać zobowiązania, 
 
13) podejmowanie uchwał, w sprawie przyjęcia zadań na 

podstawie porozumień, o których mowa w § 13 ust. 2 i 3, 
 
14) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z 

innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel 
odpowiedniego majątku, 

 
15) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze 

społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 
państw, 

 
16) podejmowanie uchwał w sprawach: herbu Miasta, 

nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia 
pomników, 

 
17) nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta, 
 
18)  podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania 

stypendiów uczniom i studentom, 
 
19) podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzenia 

referendum lokalnego, 
 
20) kontrolowanie działalności Prezydenta Miasta, 

jednostek organizacyjnych Miasta oraz jednostek 
pomocniczych poprzez Komisję Rewizyjną, 

 
21) uchwalanie aktów prawa miejscowego, 
 
22) podejmowanie uchwał o zaskarŜeniu do sądu 

administracyjnego rozstrzygnięć nadzorczych o 
uznaniu za niewaŜne uchwał Rady Miasta, 
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23) przyznawanie medalu „ZasłuŜony dla Miasta Ełku”, 
 
24) stanowienie w innych sprawach zastrzeŜonych 

ustawami do kompetencji Rady Miasta. 
 

3. Rada Miasta moŜe upowaŜnić do załatwiania 
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 
organy jednostek organizacyjnych, w tym przedsiębiorstw 
utworzonych w celu wykonywania zadań Miasta. 
 

§ 19. 1. Rada Miasta działa na sesjach korzystając z 
pomocy Komisji i Prezydenta Miasta. 
 

2. Prezydent Miasta i Komisje Rady Miasta działają 
pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swej 
działalności. 
 

§ 20. Rada Miasta rozpatruje i rozstrzyga wszelkie 
sprawy naleŜące do jej kompetencji w drodze uchwał, 
postanowień, oświadczeń, opinii, apeli, wniosków, 
rezolucji, odezw, proklamacji, protestów, stanowisk itp. 
Przepisy § 41 stosuje się odpowiednio. 
 

2. Przewodnicz ący i Wiceprzewodnicz ący Rady 
 

§ 21. 1. Na pierwszej sesji Rada, w głosowaniu 
tajnym, w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady, wybiera ze swego grona Przewodniczącego 
i Wiceprzewodniczących Rady bezwzględną większością 
głosów. Wnioski pisemne w sprawie zgłoszenia 
kandydatów na Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczących Rady mogą zgłaszać grupy 
radnych w liczbie co najmniej 3 osób. 
 

2. Liczbę Wiceprzewodniczących ustala Rada. 
 

3. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących 
Rady nie moŜna łączyć z członkostwem w Komisji 
Rewizyjnej. 

 
4. W czasie trwania kadencji Rada moŜe odwołać 

Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady. 
 

5. Odwołanie z pełnienia funkcji Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczących następuje w trybie i na zasadach 
określonych w § 56. 
 

6. Rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącego 
lub Wiceprzewodniczących wymaga podjęcia w ciągu 1 
miesiąca od dnia złoŜenia rezygnacji uchwały w sprawie 
przyjęcia rezygnacji - w głosowaniu jawnym, zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej połowy 
składu Rady. 
 

§ 22. Do zadań Przewodniczącego Rady naleŜy 
wyłącznie: 
 

1. Organizowanie pracy Rady i prowadzenie obrad Rady. 
 

2. Wykonywanie zadań określonych w Statucie i 
innych przepisach. 
 

3. Zwoływanie i przygotowywanie sesji Rady, w tym: 
 
  1) przyjmowanie projektów uchwał od Prezydenta Miasta, 
 
  2) przekazywanie projektów uchwał do zaopiniowania 

właściwym komisjom, 
 
  3) konsultowanie porządku obrad sesji z Prezydentem. 

 
4. Wyznaczanie do wykonywania swoich zadań 

Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności 
Przewodniczącego i niewyznaczenia 
Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego 
wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. 
 

5. Pełnienie dyŜurów wraz z Wiceprzewodniczącymi w 
Urzędzie Miasta w lokalu Rady Miasta. 
 

3. Sesje Rady Miasta. 
 

§ 23. 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych 
zwoływanych nie rzadziej niŜ 1 raz w kwartale oraz na 
sesjach nadzwyczajnych. 
 

2. Na wniosek Prezydenta lub co najmniej ¼ 
ustawowego składu Rady Przewodniczący jest 
obowiązany zwołać sesję Rady w ciągu 7 dni od daty 
złoŜenia wniosku. 

 
3. W przypadku niecierpiącym zwłoki Przewodniczący 

zwołuje sesję nadzwyczajną bez zachowania wymogów 
określonych w ust. 2. 
 

§ 24. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje 
Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni 
po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na 
obszarze całego kraju, a po bezskutecznym upływie tego 
terminu sesja zwoływana jest przez osoby określone w 
ustawie o samorządzie gminnym. 

 
2. Pierwszą sesję Rady Miasta nowej kadencji otwiera 

i prowadzi do czasu wyboru Przewodniczącego Rady 
najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.  
 

3. Przewodniczący obrad, o którym mowa w ust. 2, 
odbiera po otwarciu sesji ślubowanie od radnych według 
roty określonej w ustawie. 
 

§ 25. 1. Sesje Rady Miasta odbywają się w budynku 
Urzędu Miasta Ełku. W szczególnych przypadkach 
dopuszcza się organizowanie sesji poza Urzędem Miasta. 
 

2. O terminie i miejscu sesji Rady Miasta zawiadamia 
się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za 
pomocą listów lub w inny skuteczny sposób. 
 

3. Do zawiadomienia o sesji naleŜy załączyć porządek 
obrad oraz projekty uchwał. Inne materiały związane z 
porządkiem obrad sesji są do odbioru w Biurze Rady 
Miasta najpóźniej na 3 dni przed sesją w godzinach pracy 
Urzędu Miasta lub w inny skuteczny sposób. 
 

4. W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w 
ust. 2 i 3, Rada Miasta moŜe podjąć uchwałę o odroczeniu 
sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o 
odroczeniu sesji moŜe być zgłoszony przez radnego tylko 
na początku obrad przed przyjęciem porządku Sesji. 
 

5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie 
obrad Rady Miasta powinno być podane do publicznej 
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Biura Rady Miasta i umieszczeniu na stronie internetowej 
miasta w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

§ 26. 1. Prezydent Miasta obowiązany jest udzielić 
Radzie Miasta wszelkiej pomocy organizacyjnej w 
przygotowaniu i odbyciu sesji. 
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2. Urząd Miasta zapewnia obsługę prawną i 
techniczną sesji Rady Miasta, w tym nagrywanie obrad w 
dostępnych technikach zapisu. Te nagrania 
przechowywane są do chwili przyjęcia protokołu z sesji. 
 

§ 27. 1. Sesje Rady Miasta są jawne. 
 

2. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 
 
§ 28. Rada Miasta moŜe obradować i podejmować 

uchwały przy obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba, Ŝe ustawa o 
samorządzie gminnym stanowi inaczej. 
 

§ 29. 1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym 
posiedzeniu. JednakŜe na wniosek przewodniczącego 
obrad, Prezydenta Miasta lub 1/4 ustawowego składu 
Rady, Rada Miasta moŜe postanowić o przerwaniu sesji. 
Kontynuowanie i zakończenie obrad w innym 
wyznaczonym terminie na drugim posiedzeniu tej samej 
sesji, powinno odbyć się nie później niŜ w ciągu 14 dni. 
 

2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 
moŜna postanowić w szczególności ze względu na 
niemoŜliwość wyczerpania porządku obrad lub 
konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania 
dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane 
przeszkody uniemoŜliwiające Radzie Miasta właściwe 
obradowanie lub rozstrzygnięcie spraw. 
 

§ 30. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w 
trakcie głosowania, przewodniczący obrad przerywa 
obrady i jeŜeli nie moŜna zwołać quorum, wyznacza nowy 
termin posiedzenia tej samej sesji, z tym, Ŝe uchwały 
podjęte do tego momentu zachowują swoją moc. 

 
2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona 

radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, 
odnotowuje się w protokole. 

 
§ 31. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu 

przez przewodniczącego obrad formuły:  
„Otwieram sesję Rady Miasta Ełku”. 
 

2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza 
na podstawie listy obecności prawomocność obrad. W 
przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio 
postanowienie § 30. 
 

§ 32. 1. Po stwierdzeniu okoliczności, o których mowa 
w § 31 ust. 2 zdanie pierwsze, przewodniczący obrad 
przedstawia Radzie porządek obrad przesłany przy 
zawiadomieniu o zwołaniu sesji. 
 

2. O uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad sesji 
moŜe wystąpić Prezydent Miasta, Komisje Rady, Kluby 
Radnych oraz Radny, zgłaszając wniosek w tej sprawie, 
po odczytaniu porządku zgodnie z ust. 1. 
 

3. Rada Miasta moŜe wprowadzić zmiany w porządku 
obrad sesji bezwzględną większością głosów ustawowego 
składu Rady, z zastrzeŜeniem ust. 4 i 5. 
 

4. Gdy zmiana dotyczy porządku obrad sesji zwołanej 
w trybie § 23 ust. 2, na wprowadzenie zmian w porządku 
wymagana jest dodatkowo zgoda wnioskodawcy. 
 

5. Na wniosek Prezydenta Przewodniczący Rady jest 
obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliŜszej 

sesji projekt uchwały, który wpłynął do Rady co najmniej 
na 7 dni przed sesją. 

 
6. Porządek obrad sesji winien przewidywać w 

szczególności: 
 
  1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady, który nie 

musi być odczytywany w toku sesji, 
 
  2) zatwierdzenie ewentualnych zmian w porządku obrad, 
 
  3) sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta za  

okres między sesjami, które składa Prezydent lub 
wyznaczony przez niego pracownik, 

 
  4) uchwały, sprawy problemowe i sprawozdania, 
 
  5) zapytania i interpelacje radnych, 
 
  6) oświadczenia i wolne wnioski, 
 
  7) zakończenie obrad. 
 

§ 33. 1. Zapytania i interpelacje składa się w Biurze 
Rady Miasta lub ustnie w punkcie sesji Rady „Zapytania i 
interpelacje”. 
 

2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub 
interpelację Prezydent moŜe upowaŜnić obecnego w 
trakcie sesji Rady pracownika samorządowego. 
 

3. Wobec niemoŜności udzielenia odpowiedzi na 
zapytanie w chwili jego zgłoszenia, musi być ona 
udzielona na piśmie w ciągu 7 dni do Biura Rady Miasta. 
 

4. Pracownicy Biura Rady Miasta są zobowiązani do 
niezwłocznego przekazania Prezydentowi Miasta 
interpelacji Radnych oraz wyciągu z protokołu sesji 
zawierającego część dotyczącą zapytań, interpelacji i 
wniosków Radnych. 
 

5. Prezydent Miasta lub osoba przez niego 
upowaŜniona dokonuje dekretacji zapytań, wniosków i 
interpelacji Radnych i kieruje do poszczególnych 
wydziałów, referatów bądź samodzielnych stanowisk w 
Urzędzie Miasta według kompetencji w celu np. 
przygotowania projektu odpowiedzi do podpisu 
Prezydenta. 
 

6. Adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielenia 
odpowiedzi na piśmie w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 
Wskazany merytorycznie wydział, referat lub samodzielne 
stanowisko – do przygotowania odpowiedzi, po uzyskaniu 
zatwierdzenia i podpisu Prezydenta przekazuje stosowne 
pismo do Biura Rady Miasta. 
 

7. Biuro Rady Miasta prowadzi wykaz zgłoszonych 
interpelacji, zapytań i wniosków, w którym powinny być 
zawarte dokładne informacje o sposobie załatwiania i 
terminach. Do obowiązków pracownika Biura Rady Miasta 
naleŜy zawiadamianie Radnych o wpływających 
odpowiedziach na zapytania i interpelacje. 
 

§ 34. 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według 
ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusję 
nad kaŜdym z punktów.  

 
2. Przewodniczący obrad udziela głosu według 

kolejności zgłoszeń. W uzasadnionych przypadkach moŜe 
udzielić głosu poza kolejnością. 
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3. Prezydent Miasta ma prawo zabierania głosu poza 

kolejnością. 
 

§ 35. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym 
ich przebiegiem, zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień 
radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 
 

2. Przewodniczący obrad moŜe czynić Radnym uwagi 
dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a 
w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać 
mówcę „do rzeczy”. 
 

3. JeŜeli temat lub sposób wystąpienia albo 
zachowania Radnego w sposób oczywisty zakłócają 
porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, 
przewodniczący obrad przywołuje Radnego "do 
porządku", a gdy przywołanie nie odniosło skutku, moŜe 
odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w 
protokole. 

 
4. Czas wystąpienia radnego nie powinien 

przekraczać 5 minut, z wyjątkiem wystąpienia radnego 
sprawozdawcy. 
 

5. Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio 
do osób zaproszonych na sesję i do publiczności. 

 
§ 36. 1. Na wniosek Radnego przewodniczący obrad 

przyjmie do protokołu sesji wystąpienie Radnego 
zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad,  
informując o tym niezwłocznie Radę. 
 

2. Przewodniczący obrad moŜe udzielać głosu poza 
kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w 
szczególności: 
 
  1) stwierdzenia quorum, 
 
  2) za zgodą Radnych udziela głosu osobie spoza Rady 

uczestniczącej w sesji,  
 
  3) zamknięcia listy zgłoszonych kandydatów, 
 
  4) zamknięcie dyskusji w omawianym punkcie, 
 
  5) przerwania, odroczenia lub zamknięcia obrad, 
 
  6) przeliczenia głosów, 
 
  7) przestrzegania regulaminu obrad. 
 

3. Wnioski formalne przewodniczący obrad poddaje 
pod dyskusję radnym dopuszczając w dyskusji dwa głosy 
"za" i dwa głosy "przeciwko" wnioskowi, po czym 
rozstrzyga się sprawę w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów. 

 
4. Przewodniczący obrad zarządza dodatkowe 

przerwy w obradach sesji lub na wniosek Komisji, Klubów 
Radnych i Prezydenta Miasta. 
 

§ 37. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad 
przewodniczący obrad kończy sesję, wypowiadając 
formułę: „Zamykam sesję Rady Miasta Ełku”. 

 
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uwaŜa się 

za czas trwania sesji. 
 

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takŜe sesji, która 
objęła więcej niŜ jedno posiedzenie. 
 

§ 38. 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez 
przewodniczącego obrad, Rada Miasta jest związana 
uchwałami podjętymi na tej sesji. 
 

2. Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał moŜe 
nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej w taki 
sposób, w jaki była uchwalona. 
 

§ 39. 1. Z obrad kaŜdej sesji Rady Miasta sporządzany 
jest protokół, w którym muszą być odnotowane 
podejmowane rozstrzygnięcia.  
 

2. Do protokołu dołącza się: listę obecności radnych, 
teksty przyjętych przez Radę rozstrzygnięć zgodnie z  
§ 41, złoŜone na piśmie usprawiedliwienia osób 
nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złoŜone na 
ręce przewodniczącego obrad. 
 

3. Odpis protokołu z sesji z kopiami uchwał doręcza 
się najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia zakończenia sesji 
Prezydentowi Miasta. 
 

4. Protokół z sesji wykłada się do publicznego wglądu 
w siedzibie Biura Rady Miasta w terminie 14 dni od daty 
odbycia sesji oraz na następnej sesji. 
 

5. Przed przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji 
Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do niego, 
przy czym o ich uwzględnieniu decyduje Rada Miasta w 
drodze głosowania jawnego. 

 
6. W przypadku niezgłoszenia uwag i zastrzeŜeń do 

protokołu, protokół uwaŜa się za przyjęty bez głosowania. 
 

§ 40. 1. Protokół z sesji Rady Miasta powinien 
odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w 
szczególności zawierać: 
 
  1) numer, datę i miejsce odbycia sesji, godzinę 

rozpoczęcia i zakończenia obrad oraz wskazywać 
numery uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego 
obrad i protokolanta, 

 
  2) stwierdzenie prawomocności obrad, 
 
  3) nazwiska i imiona nieobecnych członków Rady z 

ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 
 
  4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 
 
  5) przyjęty porządek obrad, 
 
  6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień 

albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak równieŜ 
uchwalonych wniosków i rozstrzygnięć, a ponadto 
odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, 

 
  7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby 

głosów „za” i „przeciw” oraz „wstrzymujących się od 
głosu”, 

 
  8) podpis przewodniczącego obrad i osoby 

sporządzającej protokół. 
 

2. Protokoły z sesji numeruje się kolejnymi cyframi 
rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej 
kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 45     Poz. 956 
 

- 2712 - 

 
§ 41. Sprawy rozpatrywane na sesjach Rada Miasta 

rozstrzyga podejmując uchwały, które są odrębnymi 
dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze 
proceduralnym odnotowywanych w protokole z sesji. 
Odrębnymi dokumentami są takŜe podjęte przez Radę 
Miasta postanowienia, oświadczenia, apele, opinie, 
wnioski, rezolucje, odezwy, proklamacje, protesty, 
stanowiska itp.”. 
 

§ 42. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada: 
 
  1) Prezydent Miasta, 
 
  2) grupa radnych w liczbie co najmniej 2, 
 
  3) Komisje Rady Miasta, 
 
  4) Kluby Radnych, 
 
  5) grupa osób stanowiąca co najmniej 1% mieszkańców 

miasta Ełku posiadających czynne prawo wyborcze 
obliczona na dzień 31 grudnia roku ubiegłego. 

 
2. Prezydent Miasta jest zobowiązany, niezaleŜnie od 

tego, który z uprawnionych podmiotów wystąpił z 
inicjatywą uchwałodawczą, przygotować projekt uchwały i 
przekazać go Przewodniczącemu Rady Miasta. 
 

§ 43. Uchwały Rady Miasta powinny być zredagowane 
w sposób czytelny, odzwierciedlający ich rzeczywistą 
treść i zawierać przede wszystkim: 
 
  1) numer, datę i tytuł, 
 
  2) podstawę prawną, 
 
  3) dokładną merytoryczną treść uchwały, 
 
  4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie 

uchwały, 
 
  5) termin wejścia w Ŝycie uchwały, ewentualnie czas jej 

obowiązywania i sposób ogłoszenia, 
 
  6) w razie konieczności inne elementy (część opisową, 

wyjaśnienia, uzasadnienia, załączniki). 
 

§ 44. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą 
większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba 
Ŝe ustawa stanowi inaczej. 
 

§ 45. 1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie Radni. 
 

2. Przed głosowaniem przewodniczący obrad moŜe 
sprawdzić quorum na sesji Rady Miasta. 
 

3. W głosowaniu dotyczącym rozstrzygnięć w formie 
uchwały Rady, kaŜdy głosujący ma prawo oddać głos 
"za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". Zasada ma 
zastosowanie zarówno w głosowaniu jawnym jak i tajnym. 
 

4. Radny obecny na obradach nie oddający głosu „za”, 
„przeciw” lub „wstrzymujący się od głosu” odnotowany jest 
w protokole jako nie uczestniczący w głosowaniu. 
 

5. Radny nie moŜe brać udziału w głosowaniu w 
Radzie i Komisjach, jeŜeli dotyczy ono jego interesu 
prawnego. 

 
§ 46. 1. Uchwały Rady Miasta wraz z uzasadnieniem 

podpisuje Przewodniczący Rady Miasta lub 
Wiceprzewodniczący, jeŜeli przewodniczył obradom. 
 

2. W przypadku I sesji, uchwałę o wyborze 
Przewodniczącego Rady Miasta podpisuje 
przewodniczący obrad (§ 24 ust. 2). 
 

§ 47. Uchwały Rady Miasta numeruje się 
uwzględniając numer sesji - cyframi rzymskimi, kolejny 
numer uchwały - cyframi arabskimi i datę podjęcia 
uchwały. 
 

§ 48. 1. Oryginały uchwał Rady Miasta 
ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane 
wraz z protokołami z sesji w Biurze Rady Miasta. 
 

2. Odpisy uchwał przekazywane są Prezydentowi 
Miasta i właściwym jednostkom do realizacji i do 
wiadomości zaleŜnie od ich treści. 
 

§ 49. Prezydent Miasta przedkłada w ciągu 7 dni od 
daty podjęcia: 
 
  1) Wojewodzie - uchwały Rady Miasta, 
 
  2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej: 

a) uchwałę budŜetową, 
b) uchwałę w sprawie absolutorium, 
c) inne uchwały objęte nadzorem Izby. 

 
§ 50. 1. W zaleŜności od sposobu głosowanie moŜe 

być jawne, jawne imienne lub tajne. 
 

2. Głosowanie odbywa się w zaleŜności od wymogu 
uzyskania określonej liczby głosów: 
 
  1) w trybie zwykłej większości, 
 
  2) w trybie bezwzględnej większości, 
 
  3) w trybie kwalifikowanej większości, 
 
  4) w trybie bezwzględnej większości ustawowego składu 

Rady. 
 
3. Reasumpcja głosowania moŜe odbyć się na 

wniosek Radnego po przegłosowaniu przez Radę. 
 

§ 51. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem 
wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym 
proponowaną treść w taki sposób, aby jej redakcja była 
przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji 
wnioskodawcy. 
 

2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad 
poddaje pod głosowanie wniosek jego zdaniem najdalej 
idący, który moŜe wykluczyć potrzebę głosowania nad 
pozostałymi wnioskami. 
 

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, 
przewodniczący obrad przed zamknięciem listy 
kandydatów zapytuje kaŜdego z nich czy zgadza się 
kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi 
twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy 
kandydatów i zarządza wybory. 
 

§ 52. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez 
podniesienie ręki. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 45     Poz. 956 
 

- 2713 - 

 
2. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący 

obrad przeliczając głosy oddane „za”, „przeciw” oraz 
„wstrzymujące się” i sumuje je. Suma głosów powinna 
odpowiadać liczbie Radnych biorących udział w 
głosowaniu. 

 
3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza 

przewodniczący obrad, podając liczbę oddanych głosów 
„za”, „przeciw” i „wstrzymujących się od głosu” i nakazuje 
odnotowanie ich w protokole z sesji. 
 

§ 53. 1. Głosowanie jawne imienne odbywa się na 
wniosek Radnego, po przegłosowaniu przez Radę oraz w 
przypadkach określonych w ustawie. 
 

2. Głosowanie jawne imienne przeprowadza 
przewodniczący obrad, wzywając imiennie Radnych do 
oddania głosu. 
 

3. Wyniki głosowania jawnego imiennego ogłasza 
przewodniczący podając liczbę oddanych głosów „za”, 
„przeciw i „wstrzymujących się od głosu”. 
 

4. Głosowanie jawne imienne nie moŜe dotyczyć 
takich sytuacji, w których ustawa wyraźnie określa, iŜ musi 
być przeprowadzone głosowanie tajne. 
 

§ 54. 1. Głosowanie tajne odbywa się za pomocą kart 
ostemplowanych pieczęcią Rady Miasta, przy czym 
kaŜdorazowo Rada ustala sposób oddawania głosów. 
 

2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja 
skrutacyjna wybrana z grona Rady, z wybranym spośród 
siebie przewodniczącym komisji. 
 

3. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do 
przeprowadzenia głosowania objaśnia sposób głosowania. 
 

4. Wyniki głosowania tajnego ogłasza przewodniczący 
komisji skrutacyjnej na podstawie protokołu komisji. 
 

5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania 
stanowią załącznik do protokołu z obrad sesji. 
 

§ 55. 1. Głosowanie tajne przeprowadza się przy 
wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta - bezwzględną większością głosów w 
obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. 
 

2. JeŜeli w pierwszym głosowaniu Ŝaden z 
kandydatów do pełnienia funkcji z ust. 1 nie uzyskał 
wymaganej liczby głosów, głosowanie powtarza się, przy 
czym w wyborach ponownych kandyduje dwóch 
kandydatów, którzy uprzednio uzyskali największą liczbę 
głosów. Ponowne wybory przeprowadza się równieŜ w 
przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby 
głosów. 
 

3. JeŜeli w powtórzonym głosowaniu, Ŝaden z 
kandydatów nie uzyskał wymaganej liczby głosów, 
głosowanie powtarza się na jednego kandydata, który 
uzyskał większą liczbę głosów. 
W przypadku nieuzyskania przez kandydata wymaganej 
liczby głosów powtarza się procedurę głosowania od 
zgłoszenia innych kandydatów. 
 

4. Wybranym zostaje ten kandydat, który w wyborach 
do pełnienia funkcji z ust. 1 otrzymał największą liczbę 

głosów przy zachowaniu określonych w wyŜej 
wymienionym zapisie zasad głosowania. 
 

§ 56. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadku 
odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących 
Rady Miasta. Odwołanie następuje na wniosek co 
najmniej ¼ ustawowego składu Rady, przegłosowany 
bezwzględną większością głosów w obecności co 
najmniej połowy ustawowego składu Rady.  
 

§ 57. W głosowaniu wymogi określone dla trybów 
wymienionych w § 50 ust. 2 są spełnione, gdy przy 
warunku: 
 
  1) zwykłej większości głosów - za wnioskiem 

(kandydaturą) opowie się większa liczba głosujących 
niŜ "przeciwko" wnioskowi. Liczba głosów za 
wnioskiem (kandydaturą) moŜe być przy tym mniejsza 
od sumy głosów "przeciwko" i "wstrzymujących się"; 

 
  2) bezwzględnej większości głosów - na wniosek lub na 

kandydata oddana została liczba głosów co najmniej o 
jeden więcej od sumy pozostałych waŜnie oddanych 
głosów, tj. sumy głosów "przeciw" i "wstrzymujących 
się". Przy parzystej liczbie głosujących stosuje się 
regułę 50% + 1 głos. Przy nieparzystej liczbie 
głosujących jest to pierwsza naturalna liczba 
przewyŜszająca połowę waŜnie oddanych głosów; 

 
  3) większości kwalifikowanej - za wnioskiem lub 

kandydatem została oddana bezwzględna większość 
głosów wyraŜona w postaci wysokiego ułamka, np. 
(3/5); 

 
  4) bezwzględnej większości ustawowego składu Rady - 

za wnioskiem lub kandydatem oddana została liczba 
całkowita głosów przewyŜszająca połowę ustawowego 
składu Rady, a zarazem tej połowie najbliŜsza. 

 
§ 58. 1. Rada Miasta moŜe odbywać wspólne sesje z 

innymi radami gmin, miast lub powiatów, w szczególności 
dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw. 
 

2. Przewodniczący zainteresowanych rad organizują 
wspólną sesję w porozumieniu z: wójtami, burmistrzami, 
prezydentami i zarządami powiatów. 
 

3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie 
przewodniczący wszystkich rad. 
 

4. Do wspólnej sesji stosuje się odpowiednie 
postanowienia § 25, 27 i 29. 
 

§ 59. 1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy 
uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z kaŜdej rady. 
 

2. W drodze głosowania wybiera się 
przewodniczącego obrad wspólnej sesji. 
 

3. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie rady 
biorące udział we wspólnej sesji, chyba, Ŝe radni 
postanowią inaczej. 
 

4. Przebieg wspólnych obrad moŜe być uregulowany 
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem 
do obrad. W przypadku nieuchwalenia wspólnego 
regulaminu o wyborze regulaminu jednej z rad decydują w 
drodze głosowania radni uczestniczący w sesji. 
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4. Biuro Rady Miasta. 
 

§ 60. 1. Biuro Rady jest komórką organizacyjną 
Urzędu Miasta, obsługującą Radę i jej organy. 
 

2. Biuro Rady zapewnia warunki organizacyjne i 
techniczne związane z działalnością Rady i jej organów. 
 

3. Biuro Rady udziela pomocy Radnym w 
wykonywaniu mandatu. W tym zakresie Biuro Rady 
między innymi przekazuje Radnym opracowania i 
materiały związane z pracami Rady. 
 

4. Biuro Rady zapewnia informacje o sesjach Rady i 
posiedzeniach komisji poprzez umieszczanie porządku i 
terminu obrad sesji i komisji na tablicy ogłoszeń Biura 
Rady Miasta i na stronie internetowej miasta w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

 
5. Komisje Rady Miasta. 

 
§ 61. 1. Rada Miasta powołuje z Radnych, ustalając 

skład liczbowy i osobowy, następujące komisje stałe: 
 
  1) Komisję Rewizyjną, 
 
  2) Komisję BudŜetową i Rozwoju Gospodarczego, 
 
  3) Komisję Turystyki, Sportu i Rekreacji, 
 
  4) Komisję Oświaty, Kultury i Rodziny, 
 
  5) Komisję Zdrowia i Spraw Społecznych, 
 
  6) Komisję Mienia Komunalnego, Prawa i Porządku. 
 

2. Zasady i tryb działania oraz kompetencje komisji 
stałych za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej Rada moŜe 
określić odrębną uchwałą. Zadania i tryb działania Komisji 
Rewizyjnej określają § 66 - § 79. 
 

3. Rada moŜe powoływać komisje doraźne do 
wyznaczonych zadań, określając skład osobowy i 
przedmiot ich działania. 
 

§ 62. 1. Komisje Rady są organami powołanymi do 
rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących 
przedmiot obrad Rady, do wyraŜania opinii w sprawach 
przekazywanych pod ich obrady przez Radę, 
Przewodniczącego Rady, inne Komisje i Prezydenta. 
 

2. Pierwsze posiedzenie Komisji zwołuje 
Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący.  
Na posiedzeniu tym Komisja wybiera ze swego grona 
Przewodniczącego Komisji i jego zastępcę. 
 

3. Przewodniczącego Komisji oraz jej skład zatwierdza 
Rada. 
 

§ 63. 1. Komisje obradują na jawnych posiedzeniach 
zwoływanych w miarę potrzeb przez Przewodniczącego 
lub Zastępcę Przewodniczącego Komisji. 
 

2. Wnioski, opinie oraz uchwały Komisji podejmowane 
są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 
połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym i jawnym 
imiennym. 
 

3. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie 
głosowania, przewodniczący obrad przerywa obrady i 

jeŜeli nie moŜna zwołać quorum, wyznacza nowy termin 
posiedzenia tej samej komisji, z tym, Ŝe wnioski, opinie 
oraz projekty uchwał podjęte do tego momentu zachowują 
swoją moc. 
 

4. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona 
radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady, 
odnotowuje się w protokole. 
 

5. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół 
przyjmowany na następnym posiedzeniu, podpisany przez 
Przewodniczącego obrad i protokolanta. 
 

§ 64. 1. Do zadań komisji stałych, w zakresie spraw, 
dla których zostały powołane, naleŜą w szczególności: 
 
  1) stała praca merytoryczna i koncepcyjna w zakresie 

spraw, dla których Komisja została powołana, 
 
  2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych 

Komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez 
członków Komisji, 

 
  3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz 

przygotowywanie projektów uchwał; 
 
  4) kontrola wykonania uchwał Rady w zakresie 

kompetencji danej Komisji, 
 
  5) składanie wniosków do Prezydenta Miasta w 

sprawach naleŜących do ich kompetencji. 
 

§ 65. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne 
posiedzenia. 
 

2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z 
odpowiednimi komisjami rad innych gmin oraz powiatów, 
zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z organizacjami 
społecznymi i zawodowymi działającymi na obszarze 
Miasta, w porozumieniu z Przewodniczącym Rady Miasta. 
 

3. Komisje podejmują rozstrzygnięcia w formie opinii i 
wniosków przedkładanych Radzie Miasta i Prezydentowi 
Miasta. 
 

4. Przewodniczący Rady Miasta w kaŜdym czasie 
moŜe polecić zwołanie posiedzenia Komisji i złoŜenia 
Radzie sprawozdania z działalności Komisji. 
 

5. Przewodniczący komisji otrzymują od Prezydenta 
Miasta odpowiedzi na piśmie dotyczące zgłoszonych 
opinii i wniosków przez daną komisję i zapoznają z nimi 
członków komisji. 
 

§ 66. 1. Przewodniczący stałych komisji, co najmniej 
jeden raz w roku, przedstawiają na sesji Rady Miasta 
sprawozdania z działalności komisji. 
 

2. Postanowienie ust. 1 stosuje się odpowiednio do 
doraźnych komisji i zespołów powoływanych przez Radę 
Miasta. 
 

6. Komisja Rewizyjna. 
 

§ 67. Do zadań Komisji Rewizyjnej, zwanej dalej 
„Komisją”, naleŜy: 
 
  1) kontrola działalności Prezydenta Miasta, jednostek 

organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta oraz 
przedstawianie wyników kontroli Radzie, 
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  2) opiniowanie wykonania budŜetu, 
 
  3) występowanie z wnioskiem do Rady Miasta w sprawie 

udzielenia lub nieudzielenia absolutorium 
Prezydentowi. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową, 

 
  4) zaopiniowanie wniosku radnych w liczbie co najmniej 

1/4 ustawowego składu Rady o podjęcie uchwały o 
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania 
Prezydenta z przyczyny innej niŜ nieudzielenie 
Prezydentowi absolutorium, 

 
  5) wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w 

zakresie kontroli.  
Uprawnienie to nie narusza uprawnień innych komisji 
powoływanych przez Radę. 

 
§ 68. Komisja podlega wyłącznie Radzie i działa w jej 

imieniu. 
 

§ 69. 1. Komisja działa na podstawie półrocznego 
planu pracy zatwierdzonego przez Radę Miasta. Termin 
przeprowadzenia kontroli ustala w porozumieniu z 
kierownikiem jednostki kontrolowanej Przewodniczący 
Komisji. 
 

2. Rada Miasta, zlecając Komisji przeprowadzenie 
kontroli doraźnej, określa zakres i przedmiot kontroli oraz 
czas jej przeprowadzenia. 
 

§ 70. 1. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji. 
 

2. Przewodniczący Komisji w szczególności: 
 
  1) organizuje pracę Komisji, 
 
  2) zwołuje posiedzenia i przewodniczy obradom, 
 
  3) składa Radzie sprawozdania z działalności Komisji. 
 

3. W razie nieobecności Przewodniczącego jego 
zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego Komisji. 
 

§ 71. 1. W posiedzeniu Komisji mogą brać udział 
Radni oraz inne osoby nie będące członkami Komisji 
zaproszone na posiedzenie przez Przewodniczącego. 
 

2. Komisja moŜe postanowić o odbyciu posiedzenia 
zamkniętego, wyłącznie z udziałem członków Komisji.* 
 

§ 72. Rozstrzygnięcia komisji są przedkładane Radzie 
Miasta celem zajęcia stanowiska. 

 
§ 73. 1. Podstawową formą działania Komisji są kontrole. 

 
2. Przedmiotem kontroli w szczególności jest: 

 
  1) gospodarka finansowa, 
 
  2) realizacja zadań gospodarczych, 
 
  3) gospodarowanie mieniem komunalnym, 
 
  4) realizacja uchwał Rady Miasta, 
 
  5) realizacja bieŜących zadań Miasta, 
 

  6) prawidłowość przeprowadzania przetargów i 
konkursów organizowanych przez Prezydenta Miasta. 

 
§ 74. Działanie kontrolne Komisji ma w szczególności 

na celu: 
 
  1) badanie i ocenę procesów gospodarczych i innych 

rodzajów działalności co do zgodności z 
obowiązującymi przepisami prawa, 

 
  2) wykrywanie nieprawidłowości w wykonywaniu zadań, 

niegospodarności i marnotrawstwa, 
 
  3) ustalanie przyczyn i skutków stwierdzonych 

nieprawidłowości, jak równieŜ osób za nie 
odpowiedzialnych, 

 
  4) wskazywanie sposobów i środków umoŜliwiających 

usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. 
 

§ 75. 1. Przewodniczący Komisji zarządza 
przeprowadzenie kontroli na podstawie zatwierdzonego 
planu pracy Komisji lub uchwały Rady Miasta określającej 
zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej 
przeprowadzenia. 
 

2. Kontrolę przeprowadza członek Komisji lub zespół 
ustalony przez Komisję. 
 

3. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne 
upowaŜnienie do przeprowadzenia kontroli wystawione 
przez Przewodniczącego Rady Miasta na wniosek 
Przewodniczącego Komisji. 
 

4. Zespół kontrolny wybiera ze swego grona 
przewodniczącego, który dokonuje podziału czynności 
między członkami zespołu. 
 

5. W wypadkach wymagających specjalnych 
wiadomości, Przewodniczący Komisji w porozumieniu z 
Przewodniczącym Rady Miasta moŜe zwracać się do 
rzeczoznawców lub innych osób kompetentnych w 
przedmiocie kontroli o udzielenie informacji bądź wydanie 
opinii. Zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie 
kosztów opinii Przewodniczący Rady Miasta ustala z 
Prezydentem Miasta. 
 

6. Kontrolujący podlega wyłączeniu od udziału w 
kontroli, jeŜeli jej wyniki mogą oddziaływać na prawa lub 
obowiązki jego bądź jego małŜonka, krewnych i 
powinowatych. Kontrolujący moŜe być wyłączony równieŜ 
w razie stwierdzenia innych przyczyn, które mogą mieć 
wpływ na bezstronność jego postępowania. 
 

7. Kontrolę przeprowadza się w dniach i godzinach 
pracy obowiązujących w jednostce kontrolowanej. 
 

8. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, 
kontrolujący zawiadamia Prezydenta, kierownika jednostki 
kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazując stosowne 
dokumenty.  
 

9. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia 
kontrolującym: 
 
  1) wstęp do pomieszczeń jednostki kontrolowanej, 
 
  2) moŜliwość wglądu do akt i dokumentów znajdujących 

się w jednostce kontrolowanej, 
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  3) zabezpieczenie dokumentów powstałych w toku kontroli 
oraz uwierzytelnionych kopii innych dokumentów, 

 
  4) udzielenie oświadczeń i wyjaśnień od pracowników  

jednostki kontrolowanej. 
 

10. Kontrolujący podczas prowadzenia kontroli 
podlega przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy 
oraz przepisom o postępowaniu z wiadomościami 
podlegającymi ochronie obowiązującymi w jednostce 
kontrolowanej. 
 

§ 76. 1. Obowiązkiem kontrolującego jest rzetelne i 
obiektywne ustalenie stanu faktycznego. 
 

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
Komisja bada przyczyny, skutki ich powstania, a takŜe 
ustala osoby za nie odpowiedzialne. 
 

3. Kontrolujący dokonuje ustaleń na podstawie 
dowodów takich jak: 
 
  1) dokumenty, między innymi: księgi, kartoteki, rejestry, 

plany, zestawienia i wydruki komputerowe, 
sprawozdania, dzienniki, protokoły, umowy, faktury, 
korespondencje i notatki słuŜbowe, 

 
  2) dane ewidencji i sprawozdawczości, 
 
  3) oględziny i zeznania świadków, 
 
  4) opinie rzeczoznawców, 
 
  5) pisemne wyjaśnienia i oświadczenia. 
 

4. Pobranie kopii dokumentów powinno odbywać się 
za pokwitowaniem w obecności osób odpowiedzialnych za 
kontrolowany odcinek pracy. 
 

5. Kontrolujący moŜe sporządzać lub zlecać jednostce 
kontrolowanej sporządzenie niezbędnych zestawień i 
obliczeń opartych na dokumentach. 
 

6. Zgodność odpisów, kopii i wyciągów oraz zestawień 
i obliczeń z dokumentami potwierdza kierownik komórki 
organizacyjnej, w której dokument się znajduje. Zgodność 
odpisów i zestawień opartych na dokumentach finansowo-
księgowych potwierdza Skarbnik Miasta. 
 

§ 77. 1. Z przebiegu kontroli sporządza się protokół, 
który podpisują kontrolujący i kierownik jednostki 
kontrolowanej oraz Skarbnik Miasta w przypadku kontroli 
spraw finansowych lub ewidencji księgowej. 
 

2. Protokół z kontroli powinien zawierać: 
 
  1) nazwę i adres jednostki kontrolowanej, 
 
  2) imiona i nazwiska osób kontrolujących, 
 
  3) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli z 

wymienieniem ewentualnych przerw w kontroli, 
 
  4) określenie przedmiotu kontroli, 
 
  5) opis przebiegu kontroli, 
 
  6) uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej, 
 
  7) wykaz załączników. 

 
3. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach. 
 

4. Protokół z kontroli otrzymuje Prezydent Miasta oraz 
kierownik jednostki kontrolowanej. 
 

§ 78. 1. JeŜeli przed podpisaniem protokołu z kontroli 
kierownik jednostki kontrolowanej lub Skarbnik Miasta 
zgłaszają zastrzeŜenia co do jego treści, kontrolujący 
dodatkowo bada zasadność tych zastrzeŜeń i w 
uzasadnionych wypadkach uzupełnia lub koryguje 
protokół. 
 

2. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez 
kierownika lub Skarbnika Miasta - obowiązani są oni 
złoŜyć pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy. 
 

3. Protokół z kontroli, którego podpisania odmówiono, 
podpisuje kontrolujący, czyniąc w protokole wzmiankę o 
odmowie podpisania protokołu i dołączając złoŜone przez 
kierownika lub Skarbnika pisemne wyjaśnienie przyczyn 
odmowy. 
 

§ 79. Komisja Rewizyjna rozpatruje protokół z 
przeprowadzonej kontroli i w oparciu o przyjęty protokół 
opracowuje i przedstawia Radzie sprawozdania z kontroli 
wraz z wnioskami.  
 

7. Radni. 
 

§ 80. 1. Radny wykonuje swój mandat po złoŜeniu 
ślubowania. 
 

2. Radny obowiązany jest kierować się dobrem 
wspólnoty samorządowej Miasta. Radny utrzymuje stałą 
więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w 
szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców 
Miasta postulaty i przedstawia je organom Miasta do 
rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami 
wyborców. 
 

3. Radny obowiązany jest brać udział w pracach Rady 
i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do 
których został wybrany lub desygnowany. 
 

4. Radny w związku z wykonywaniem mandatu korzysta 
z ochrony prawnej dla funkcjonariuszy publicznych. 
 

5. Radny po objęciu mandatu moŜe uczestniczyć w 
szkoleniach dotyczących praw i obowiązków radnego, 
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady oraz 
komisji, funkcjonowania Rady Miasta i Prezydenta Miasta, 
konstruowania i rozumienia budŜetu miasta, 
funkcjonowania samorządu miasta, w tym Urzędu Miasta 
oraz jednostek organizacyjnych miasta. 
 

§ 81. 1. Radni Rady Miasta mogą tworzyć kluby 
radnych na następujących zasadach: 
 
  1) klub nie moŜe liczyć mniej niŜ 3 Radnych, 
 
  2) Radny moŜe naleŜeć tylko do jednego klubu, 
 
  3) powołanie klubu winno być zgłoszone do 

Przewodniczącego Rady na piśmie z listą 
deklarujących się członków, 
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  4) o wszelkich zmianach personalnych przewodniczący 
klubu winien informować na bieŜąco 
Przewodniczącego Rady Miasta. 

 
2. Do uprawnień klubów radnych naleŜy: 

 
  1) występowanie do Rady z inicjatywą uchwałodawczą 

za pośrednictwem Prezydenta Miasta, 
 
  2) opiniowanie projektów uchwał i innych materiałów na 

sesję, 
 
  3) samodzielne występowanie na sesjach oraz składanie 

wniosków do Prezydenta i Rady Miasta. 
 

3. Klub działa na podstawie własnego regulaminu 
wewnętrznego. 
 

4. Kluby korzystają z wyznaczonego w Urzędzie 
Miasta pomieszczenia w celu odbywania spotkań oraz z 
ogólnodostępnych informacji niezbędnych do swojej 
działalności. 
 

§ 82. Radnemu przysługują diety za udział w sesji i 
posiedzeniach komisji w wysokości ustalonej odrębną 
uchwałą Rady oraz zwrot kosztów podróŜy słuŜbowych. 
 

B. Prezydent Miasta 
 

§ 83. 1. Prezydent jest organem wykonawczym Miasta. 
 

2. Prezydent reprezentuje Miasto na zewnątrz. 
 

3. Prezydent jest kierownikiem Urzędu Miasta. 
 

§ 84. 1. Prezydent wybierany jest w wyborach 
powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu 
tajnym, na zasadach określonych ustawą z dnia  
20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta. 
 

2. Kadencja Prezydenta rozpoczyna się z dniem 
rozpoczęcia kadencji Rady Miasta i upływa z dniem 
upływu kadencji Rady Miasta. 
 

3. Objęcie obowiązków przez Prezydenta następuje z 
chwilą złoŜenia wobec Rady Miasta ślubowania o treści 
zawartej w ustawie. Prezydent pełni swoją funkcję po 
upływie kadencji do chwili objęcia obowiązków przez 
nowo wybranego Prezydenta. 
 

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydenta w 
trakcie trwania kadencji jego funkcję pełni osoba 
wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów, do czasu 
objęcia obowiązków przez nowo wybranego Prezydenta. 
 

§ 85. Funkcji Prezydenta oraz jego Zastępcy nie 
moŜna łączyć z: 
 
  1) funkcją Prezydenta lub jego Zastępcy w innej gminie, 
 
  2) członkostwem w organach jednostek samorządu 

terytorialnego, w tym, w gminie, w której jest 
Prezydentem lub Zastępcą Prezydenta, 

 
  3) zatrudnieniem w administracji rządowej, 
 
  4) mandatem posła lub senatora. 

 

§ 86. 1. Podjęcie przez Radę Miasta uchwały w 
sprawie nieudzielenia Prezydentowi absolutorium jest 
równoznaczne z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia 
referendum w sprawie odwołania Prezydenta. 
 

2. Rozpoznanie przez Radę sprawy w przedmiocie 
określonym w ust. 1 następuje na sesji zwołanej nie 
wcześniej niŜ po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały 
o nieudzielaniu absolutorium. 
 

3. Po rozpoznaniu sprawy oraz zapoznaniu się z 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej i wyjaśnieniami 
Prezydenta, Rada moŜe podjąć uchwałę o 
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania 
Prezydenta z przyczyny nieudzielenia absolutorium. 
 

4. Uchwała o której mowa w ust. 3, podejmowana jest 
bezwzględną większością głosów ustawowego składu 
Rady w głosowaniu imiennym. 
 

§ 87. 1. Rada Miasta moŜe podjąć uchwałę o 
przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania 
Prezydenta z przyczyny innej niŜ nieudzielenie 
Prezydentowi absolutorium jedynie na pisemny, 
uzasadniony i zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną 
wniosek 1/4 ustawowego składu Rady, nie wcześniej niŜ 
po upływie 14 dni od złoŜenia wniosku. 

 
2. JeŜeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, nie uzyskał 

wymaganej większości głosów, kolejny wniosek moŜe być 
zgłoszony w tym samym trybie (art. 28b ustawy) nie 
wcześniej niŜ po upływie 12 miesięcy od poprzedniego 
głosowania. 
 

3. Uchwała o której mowa w ust. 1 podejmowana jest 
większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu 
Rady w głosowaniu imiennym. 
 

§ 88. 1. Prezydent wykonuje uchwały Rady Miasta i 
zadania Miasta określone przepisami prawa i przygotowuje 
perspektywiczne projekty planów rozwoju Miasta. 
 

2. Prezydent moŜe powierzyć prowadzenie spraw 
Miasta w swoim imieniu swojemu Zastępcy lub 
Sekretarzowi Miasta. 
 

3. Prezydent moŜe powierzyć swojemu Zastępcy 
pełnienie obowiązków Sekretarza Miasta. 
 

§ 89. Prezydentowi Miasta przysługuje wyłączne prawo: 
 
  1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych 

w uchwale budŜetowej kwotach dochodów, w ramach 
upowaŜnień udzielonych przez Radę Miasta, 

 
  2) emitowania papierów wartościowych, w ramach 

upowaŜnień udzielonych przez Radę Miasta, 
 
  3) dokonywania wydatków budŜetowych, 
 
  4) zgłaszania propozycji zmian w budŜecie Miasta, 
 
  5) dysponowania rezerwami budŜetu Miasta, 
 
  6) blokowania środków budŜetowych w przypadkach 

określonych ustawą, 
 
  7) udzielanie kierownikom jednostek organizacyjnych 

pozostających w strukturze Miasta, pełnomocnictwa 
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do jednoosobowego działania w zakresie ustalonym w 
pełnomocnictwie. 

 
§ 90. 1. Do zadań Prezydenta Miasta naleŜy w 

szczególności: 
 
  1) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta, w 

tym projektu budŜetu, 
 
  2) zasady i tryb pracy w zakresie przygotowania projektu 

budŜetu Miasta określa odrębna uchwała Rady Miasta, 
 
  3) określanie sposobu wykonywania uchwał, 
 
  4) wykonywanie budŜetu Miasta, 
 
  5) ogłaszanie budŜetu Miasta i sprawozdań z jego 

wykonania, 
 
  6) prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Miasta, 
 
  7) gospodarowanie mieniem komunalnym, 
 
  8) kierowanie bieŜącymi sprawami Miasta, 
 
  9) wnioskowanie o powołanie i odwołanie Sekretarza i 

Skarbnika Miasta, 
 
10) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek 

organizacyjnych Miasta, 
 
11) ustalanie w formie zarządzenia liczby Zastępców oraz 

ich powoływanie i odwoływanie, 
 
12) wykonywanie uprawnień zwierzchnika słuŜbowego w 

stosunku do pracowników Urzędu Miasta oraz 
kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, 

 
13) wydawanie Zastępcom Prezydenta i Sekretarzowi 

poleceń i wskazówek dotyczących sposobu 
prowadzenia spraw Miasta, 

 
14) zawieranie umów o pracę z pracownikami w Urzędzie 

Miasta, 
 
15) wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego w sprawach 

odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników 
samorządowych mianowanych, 

 
16) rozpatrywanie odwołań od kar porządkowych 

udzielanych pracownikom Urzędu Miasta, 
 
17) podejmowanie decyzji związanych z wewnętrznym 

działaniem Urzędu, 
 
18)  zapewnienie obsługi pracy Rady Miasta, 
 
19) przedkładanie w ciągu 7 dni od daty podjęcia: 
 

a) Wojewodzie - uchwał Rady Miasta, 
b) Regionalnej Izbie Obrachunkowej - uchwały 

budŜetowej i uchwały w sprawie absolutorium oraz 
innych uchwał objętych nadzorem RIO, 

 
20) wydawanie aktów ustanawiających przepisy 

porządkowe w formie zarządzeń w sprawach nie 
cierpiących zwłoki i przedkładanie ich Wojewodzie w 
ciągu 2 dni od podjęcia oraz Radzie Miasta do 
zatwierdzenia na najbliŜszej sesji, 

 

21) przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości 
wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu ełckiego 
następnego dnia po ich ustanowieniu, 

 
22) podejmowanie czynności w sprawie bezpieczeństwa 

interesu publicznego, 
 
23) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych 

sprawach z zakresu administracji publicznej, 
 
24) przyjmowanie interesantów i rozwiązywanie 

zgłaszanych przez nich problemów w ramach 
posiadanych kompetencji. 

 
2. Prezydent moŜe upowaŜnić swojego Zastępcę lub 

innych pracowników Urzędu Miasta do wydawania decyzji 
administracyjnych w sprawach określonych w ust. 1 pkt 23 
w jego imieniu. 
 

3. Prezydent jest terenowym szefem Obrony Cywilnej. 
 

§ 91. W realizacji zadań własnych Miasta Prezydent 
podlega wyłącznie Radzie Miasta. 
 

§ 92. 1. Zastępcy Prezydenta wykonują zadania 
powierzone im przez Prezydenta. 
 

2. Zastępca Prezydenta w czasie nieobecności 
Prezydenta pełni obowiązki w zakresie przekazanych mu 
przez Prezydenta upowaŜnień. 
 

3. Wygaśnięcie mandatu Prezydenta przed końcem 
kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego Zastępcy 
lub Zastępców. 
 

4. Po upływie kadencji Prezydenta, Zastępcy 
Prezydenta pełnią swoje obowiązki do chwili objęcia 
obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę lub 
Zastępców Prezydenta. 
 

§ 93. 1. Prezydent wykonuje zadania przy pomocy 
Urzędu Miasta. 
 

2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu 
określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezydenta 
zarządzeniem. 
 

Rozdział IV 
Gospodarka finansowa Miasta 

 
§ 94. Miasto prowadzi gospodarkę finansową na 

podstawie budŜetu Miasta, zwanego dalej "budŜetem", 
uchwalonego na rok kalendarzowy. 
 

§ 95. 1. Projekt budŜetu przygotowuje Prezydent, 
uwzględniając postanowienia ustawy o finansach 
publicznych, wnioski Rady oraz procedurę uchwalania 
budŜetu. Rada Miasta nie moŜe wprowadzić w projekcie 
budŜetu bez zgody Prezydenta zmian powodujących 
zwiększenie wydatków bez pokrycia ich planowanymi 
dochodami, jak równieŜ zwiększyć dochodów bez 
ustanowienia ich źródeł. 
 

2. Projekt budŜetu w układzie działowym wraz z 
informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami 
Prezydent przedkłada Radzie najpóźniej do 15 listopada 
roku poprzedzającego rok budŜetowy i przesyła projekt 
budŜetu Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Prezydent 
informuje mieszkańców Miasta o załoŜeniach projektu 
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budŜetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej 
oraz wykorzystywaniu środków budŜetowych. 
 

3. BudŜet uchwalany jest do końca roku poprzedzającego 
rok budŜetowy z zastrzeŜeniem ust. 5 i 6. 
 

4. Gospodarka finansowa Miasta jest jawna. 
 

5. Do czasu uchwalenia budŜetu przez Radę Miasta, 
jednak nie później niŜ do 31 marca roku budŜetowego, 
podstawą gospodarki budŜetowej jest projekt budŜetu 
przedłoŜony Radzie Miasta. 
 

6. W przypadku nieuchwalenia budŜetu w terminie, o 
którym mowa w ust. 5, Regionalna Izba Obrachunkowa 
ustala budŜet gminy najpóźniej do końca kwietnia roku 
budŜetowego. Do dnia ustalenia budŜetu przez RIO 
podstawą gospodarki budŜetowej jest projekt budŜetu, o 
którym mowa w ust. 5. 

 
§ 96. Procedurę uchwalania budŜetu oraz rodzaje i 

szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących 
projektowi określa Rada Miasta odrębną uchwałą. 
 

§ 97. 1. Dochodami Miasta są: 
  1) podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych 

ustawach jako dochody Miasta, 
  2) dochody z majątku Miasta, 
  3)subwencje ogólne z budŜetu państwa. 
 

2. Dochodami Miasta mogą być: 
  1) dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz na 

dofinansowanie zadań własnych, 
  2) pływy z samo opodatkowania się mieszkańców, 
  3) spadki, zapisy, darowizny, 
  4) inne dochody. 
 

§ 98. 1. W uchwale budŜetowej określa się źródła 
pokrycia niedoboru budŜetu, jeŜeli planowane wydatki 
budŜetu przewyŜszają planowane dochody. 
 

2. Uchwały Rady Miasta dotyczące zobowiązań 
finansowych wskazujące źródła dochodów, z których te 
zobowiązania są pokryte, zapadają bezwzględną 
większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu Rady. 
 

§ 99. 1. Sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu 
Miasta Prezydent Miasta przedkłada Przewodniczącemu 
Rady Miasta w terminie do 31 marca. 
 

2. Rada Miasta rozpatruje sprawozdanie z wykonania 
budŜetu do 30 kwietnia w roku następującym po roku 
sprawozdawczym, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej 
Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej w tej sprawie. 
 

3. Komisja Rewizyjna występuje do Rady z wnioskiem 
zaopiniowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową o 
udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Prezydentowi 
Miasta.  
 

4. Po rozpatrzeniu sprawozdania oraz wniosku w 
sprawie absolutorium Rada podejmuje uchwałę w 
przedmiocie udzielenia lub nieudzielenia Prezydentowi 
absolutorium z tego tytułu. 
 

5. Informację o przebiegu wykonania budŜetu za I 
półrocze rezydent przedstawia do 31 sierpnia Radzie na 
sesji i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
 

6. Informacja o wykonaniu budŜetu Miasta powinna 
zawierać: 
  1) zestawienie dochodów i wydatków sporządzone w 

układzie pełnej szczegółowości budŜetowej, 
  2) realizację zadań inwestycyjno - remontowych. 
 

§ 100. Rada Miasta w drodze odrębnych uchwał 
upowaŜnia Prezydenta Miasta do dokonywania zmian w 
budŜecie w granicach obowiązujących przepisów. 
 

Rozdział V 
Mienie komunalne 

 
§ 101. Mieniem komunalnym jest własność i inne 

prawa majątkowe naleŜące do Miasta.* 
 

§ 102. Nabycie mienia komunalnego następuje: 
  1) na podstawie ustawy „Przepisy wprowadzające 

ustawę o samorządzie terytorialnym”, 
  2) w wyniku przekazania przez administrację rządową na 

zasadach określonych przez Radę Ministrów w drodze 
rozporządzenia, 

  3) w wyniku własnej działalności gospodarczej, 
  4) przez inne czynności prawne, 
  5) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami. 

 
§ 103. Podmioty mienia komunalnego samodzielnie 

decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania 
składników majątkowych przy zachowaniu wymogów 
zawartych w odrębnych przepisach prawa. 
 

§ 104. 1. Oświadczenie woli w imieniu Miasta w 
zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo 
Prezydent albo działający na podstawie jego 
upowaŜnienia Zastępca Prezydenta samodzielnie albo 
wraz z inną osobą upowaŜnioną przez Prezydenta. 
 

2. JeŜeli czynność prawna powoduje powstanie 
zobowiązań pienięŜnych do jej skuteczności potrzebna 
jest kontrasygnata Skarbnika Miasta.  

 
3. Skarbnik Miasta, który odmówił kontrasygnaty, złoŜy 

ją na pisemne polecenie Prezydenta, powiadamiając o 
tym Przewodniczącego Rady, Radę - na najbliŜszej sesji i 
Regionalną Izbę Obrachunkową. 
 

4. Kierownicy jednostek organizacyjnych Miasta nie 
posiadających osobowości prawnej działają 
jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Prezydenta Miasta. 
 

Rozdział VI 
Pracownicy samorz ądowi 

 
§ 105. Pracownikami samorządowymi są wszystkie 

osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy w Urzędzie 
Miasta, jednostkach pomocniczych Miasta oraz innych 
jednostkach organizacyjnych Miasta, określonych w 
przepisach. Nie dotyczy to pracowników, których status 
prawny określają odrębne przepisy. 
 

§ 106. Pracownicy samorządowi określeni w § 107 
zatrudniani są na podstawie: 
  1) wyboru – Prezydent, 
  2) powołania - Zastępca Prezydenta, Sekretarz i 

Skarbnik Miasta, 
  3) mianowania – osoby zajmujące stanowiska 

Naczelników Wydziałów, Kierownika i Zastępcy USC 
oraz Radcy Prawni, 

  4) umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi. 
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§ 107. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na 

stanowisku urzędniczym podlega okresowym ocenom 
kwalifikacyjnym, dokonywanym przez bezpośredniego 
przełoŜonego. Okresowej ocenie kwalifikacyjnej 
dokonywanej przez bezpośredniego przełoŜonego 
podlega równieŜ pracownik samorządowy mianowany 
zatrudniony na stanowisku innym niŜ urzędnicze. Ocena 
jest sporządzana co najmniej raz na dwa lata. 
 

2. Sposób i tryb dokonywania okresowych ocen 
określają właściwe przepisy. 
 

3. Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych 
mianowanych pracowników samorządowych, Rada Miasta 
powołuje komisje dyscyplinarne I i II instancji. 
 

4. Organizację i zasady postępowania przed wyŜej 
wymienionymi komisjami określa ustawa z dnia 22 marca 
1990 r. o pracownikach samorządowych. 
 

§ 108. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 
za pracodawców samorządowych dokonują: 
  1) wobec Prezydenta Miasta - Rada Miasta w formie 

uchwały lub w zakresie ustalonym przez Radę Miasta 
w odrębnej uchwale jej Przewodniczący, z 
zastrzeŜeniem, Ŝe uchwała ta nie moŜe obejmować 
prawa do ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta, 

  2) wobec Zastępcy Prezydenta, Skarbnika Miasta i 
Sekretarza Miasta – Prezydent Miasta, 

  3) wobec pozostałych pracowników Urzędu oraz wobec 
kierowników samorządowych jednostek 
organizacyjnych będących samodzielnymi 
pracodawcami samorządowymi – Prezydent Miasta, 

4) wobec pracowników samorządowych jednostek 
organizacyjnych - kierownicy tych jednostek będący 
samodzielnymi pracodawcami samorządowymi. 

 
§ 109. 1. Osoby posiadające mianowanie nie tracą 

statusu pracowników mianowanych – do czasu 
określonego ustawą o pracownikach samorządowych. 

 
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec tych 

pracowników dokonuje Prezydent Miasta.  
 

Rozdział VII 
Jednostki organizacyjne Miasta 

 
§ 110. Prezydent Miasta prowadzi wykaz jednostek 

wchodzących w skład struktury organizacyjnej miasta. 
 

§ 111. 1. Jednostki organizacyjne pozostające w 
strukturze organizacyjnej Miasta stanowią część majątku 
Miasta, wyodrębnioną funkcjonalnie, słuŜącą zaspokajaniu 
potrzeb wspólnoty samorządowej. 
 

2. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek, 
jak równieŜ nadawanie im statutów i regulaminów 
organizacyjnych, następuje w drodze uchwały Rady 
Miasta, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
 

3. Zasady zarządzania przez jednostki określone w 
ust. 1 mieniem komunalnym ustala Prezydent Miasta. 

 
Rozdział VIII 

Postanowienia przej ściowe i ko ńcowe 
 

§ 112. Do czasu wydania nowych Statutów 
(regulaminów) regulujących organizację i działalność 
organów oraz jednostek organizacyjnych Miasta stosuje 
się ich Statuty (regulaminy) dotychczasowe. 
 

§ 113. W sprawach nie uregulowanych statutem mają 
zastosowanie między innymi przepisy: 
  1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym, 
  2)ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach 

samorządowych, 
  3) ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i 
ustawę o pracownikach samorządowych, 

  4) ustawy z dnia 26 maja 1990 r. o podziale zadań i 
kompetencji określonych w ustawach szczególnych 
pomiędzy organy gminy a organy administracji 
rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw, 

  5) ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych 
ustaw określających kompetencje organów 
administracji publicznej - w związku z reformą 
ustrojową państwa, 

  6) ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację 
publiczną, 

  7) wykonawcze, wydawane na podstawie delegacji 
ustawowych regulujących zagadnienia samorządu 
gminnego, 

  8) ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim 
wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta. 

 
§ 114. Uchwalenie Statutu Miasta wraz z załącznikami 

następuje w drodze uchwały podjętej zwykłą większością 
głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego 
składu Rady Miasta. 
 

§ 115. Zmiany Statutu dokonuje się w drodze uchwały 
Rady Miasta o zmianie Statutu, podjętej i ogłoszonej w 
sposób właściwy dla uchwalania Statutu. 
 

§ 116. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 117. 1. Akty prawa miejscowego stanowionego 
przez Miasto, ogłaszane są w sposób określony w ustawie 
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych innych aktów prawnych. 
 

2. Akty zawierające przepisy porządkowe ogłaszane 
są ponadto w drodze obwieszczeń, a takŜe w sposób 
zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta. 
 

3. Sposobem zwyczajowo przyjętym dla ogłaszania 
aktów prawa miejscowego w Mieście jest ogłaszanie ich 
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na stronie 
internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 

§ 118. Urząd Miasta prowadzi zbiór aktów prawa 
miejscowego, dostępny do powszechnego wglądu. 

 
 
 
    
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność 
- rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-97/08 z dnia 6 marca 2008 r. 
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Załącznik Nr 2 
do Statutu Miasta Ełk 
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Załącznik Nr 3 
do Statutu Miasta Ełk 
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Załącznik Nr 4 
do Statutu Miasta Ełk 
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Załącznik Nr 5 
do Statutu Miasta Ełk 
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Załącznik Nr 6 
do Statutu Miasta Ełk 

 

 
 
 

Załącznik Nr 7 
do Statutu Miasta Ełk 

 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 45     Poz. 957 
 

- 2727 - 

957 

UCHWAŁA Nr XX/188/08 

Rady Miasta Ełku 

z dnia 29 stycznia 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego p lanu zagospodarowania przestrzennego terenu ogranic zonego 

ulicami Armii Krajowej, E. Orzeszkowej, T. Ko ściuszki i F. Chopina „Ełk – Sklejki II” na obszarze  poło Ŝonym w obr ębie I 

miasta Ełku, obejmuj ącym dz. nr 484/5, 486/11, 488/10, 488/8, 1401/1, 14 01/2, 484/7, 480/51, 1362/6. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) i art. 20 ust. 1 i art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miasta 
Ełku uchwala, co następuje: 
 

ROZDZIAŁ I 
Przepisy ogólne 

 
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ełku oraz zapoznaniu się z 
prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą 
skutków finansowych uchwalenia planu, uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Ełk – 
Sklejki II”, zwany dalej planem. 
 

2. Plan obejmuje zakres i granice zgodne z uchwałą 
Nr XLVI/395/06 Rady Miasta Ełku z dnia 23 maja  
2006 roku w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu ograniczonego ulicami Armii Krajowej,  
E. Orzeszkowej, T. Kościuszki i F. Chopina „Ełk – Sklejki” 
na obszarze połoŜonym w obrębie 1 miasta Ełk, 
obejmującym dz. Nr 484/5, 484/6, 486/11, 480/1, 488/8 
oraz cz. dz. Nr 488/9 i 1362/6. 
 

3. Plan składa się z następujących elementów 
podlegających uchwaleniu i opublikowaniu: 
 
  1) ustaleń stanowiących treść niniejszej uchwały; 
 
  2) rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik 

Nr 1 do uchwały; 
 
  3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały; 
 
  4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji określonych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, naleŜących do zadań własnych miasta, 
stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały, 

 
  5) stwierdzenie zgodności miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Ełku, stanowiące załącznik nr 4 
do uchwały. 

 
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny 

śródmiejskie w tym: 
 
  1) tereny komunikacji z zielenią urządzoną – KS/ZP; 
 
  2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z 

dopuszczeniem funkcji usługowej – MW/U; 
 
  3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW; 
 
  4) zasady obsługi w zakresie komunikacji kołowej i 

pieszej oraz infrastruktury technicznej; 
 
  5) zasady kształtowania zabudowy, zagospodarowania 

działek oraz zabezpieczenia potrzeb parkingowych 
projektowanych inwestycji; 

 
  6) zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane; 
 
  7) zasady ochrony przyrody, krajobrazu oraz dziedzictwa 

kulturowego. 
 

§ 3. 1. Ustala się następujące oznaczenia graficzne 
jako obowiązujące: 
 
  1) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przeznaczeniu i 

róŜnych zasadach zagospodarowania; 
 
  2) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
 
  3) oznaczenia przeznaczenia terenów urbanistycznych; 
 
  4) granice terenu objętego planem. 
 

2. Następujące oznaczenia mogą podlegać zmianom: 
 
  1) linie orientacyjnego przebiegu dróg wewnętrznych; 
 
  2) wskazana lokalizacja nowej zabudowy. 
 

§ 4. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się 
jako obowiązujące: 
 
  1) obowiązuje nakaz podłączenia wszystkich obiektów 

mieszkalnych wielorodzinnych w tym z dopuszczeniem 
funkcji usługowej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej; 

 
  2) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej – 

wykonanie sieci wodociągowej naleŜy przeprowadzić 
jednocześnie z budową sieci kanalizacji sanitarnej; 

 
  3) wody opadowe z dróg, parkingów i placów nawrotowych, 

po odpowiednim podczyszczeniu, powinny być 
odprowadzane docelowo do kanalizacji deszczowej; 
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  4) zaopatrzenie w ciepło - z sieci miejskiej; 
 
  5) zaopatrzenie w gaz – z miejskiej sieci gazowniczej; 
 
  6) sieci energetyczne i telekomunikacyjne z przyłączami 

w granicach planu naleŜy wykonać jako kablowe; 
 
  7) sieci infrastruktury technicznej naleŜy prowadzić w 

liniach rozgraniczających dróg; w razie potrzeby 
dopuszcza się budowę sieci infrastruktury technicznej 
poza liniami rozgraniczającymi dróg, dopuszcza się 
wydzielenie terenów pod infrastrukturę techniczną; 

 
  8) odpady bytowe winny być po segregacji gromadzone 

w ramach własności nieruchomości oraz okresowo 
wywoŜone przez specjalistyczne przedsiębiorstwo; 

 
§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

 
  1) w granicach opracowania planu nie wyznacza się 

terenów wymagających procedury scalenia i podziału 
nieruchomości; 

 
  2) dopuszcza się w granicach opracowania wydzielenie 

mniejszej działki niŜ przewiduje uchwała, na poprawę 
warunków zagospodarowania nieruchomości 
sąsiedniej lub na poszerzenie drogi, zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 

 
§ 6. W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego 

oraz krajobrazu ustala się jako obowiązujące: 
 
  1) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku dla terenu 

oznaczonego symbolem 2MW/U, 3MW/U oraz 4MW naleŜy 
przyjąć jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

 
  2) wycinkę istniejącego wartościowego drzewostanu 

naleŜy ograniczyć do niezbędnego minimum. 
 
  3) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o 

powierzchni sprzedaŜowej do 2000 m2; 
 
  4) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, wymagających 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko lub 
dla których obowiązek sporządzania raportu moŜe być 
wymagany na podstawie przepisów szczególnych za 
wyjątkiem przedsięwzięć objętych uchwałą. 

 
§ 7. 1. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - tereny objęte 
granicami niniejszego planu znajdują się w strefie ochrony 
konserwatorskiej miasta Ełku (decyzja Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków z dnia 20 lutego 1979 r. znak:  
KL.WKZ 534/17/d/79). Na obszarze strefy obowiązują 
następujące zasady ochrony: 
 
  1) wszelkie prace zewnętrzne w obrębie budynków 

leŜących w strefie ochrony konserwatorskiej (w tym 
montaŜ wszelkiego rodzaju urządzeń technicznych, 
tablic i reklam) wymagają pozwolenia Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w 
Ełku; 

 
  2) roboty ziemne naleŜy wykonać pod nadzorem 

archeologicznym;  
 
  3) architektura powinna nawiązywać charakterem i 

gabarytami do historycznej zabudowy miasta Ełku; 
 

  4) w elewacjach budynków naleŜy stosować materiały 
tradycyjne: drewno, cegła, kamień, tynk, dachówka;  

 
2. Obszary przeznaczone do rewitalizacji i jej zasady: 

 
  1) nie ustala się. 
 

§ 8. Ustala się następującą interpretację uŜytych pojęć 
w niniejszej uchwale: 
 
  1) kąt nachylenia dachu - kąt pochylenia płaszczyzny 

połaci względem płaszczyzny poziomej; kąt nachylenia 
dachu nie odnosi się do elementów takich jak: lukarny, 
naczółki, zadaszenie wejść; 

 
  2) adaptacji obiektu budowlanego – naleŜy przez to 

rozumieć przystosowanie istniejącego budynku do 
aktualnych potrzeb uŜytkowania poprzez: przebudowę, 
rozbudowę, nadbudowę oraz zmianę sposobu 
uŜytkowania budynku lub obiektu budowlanego, pod 
warunkiem, Ŝe zasady kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania działki są zgodne z ustaleniami 
określonymi dla poszczególnych terenów 
urbanistycznych zawartych w niniejszej uchwale; 

 
  3) rewitalizacja - zespół działań zmierzających do zmiany 

lub nadania nowej funkcji terenom degradującym  
otaczającą przestrzeń oraz ukształtowania nowej 
zabudowy w nawiązaniu do historycznych 
uwarunkowań zabudowy; 

 
  4) nieprzekraczalna linia zabudowy - oznacza 

maksymalne usytuowanie budynku z moŜliwością 
wycofania budynku w głąb działki, nieprzekraczalna 
linia zabudowy nie dotyczy takich elementów budynku 
jak: balkon, okap, wykusze; gzymsy, galerie, tarasy, 
schody zewnętrzne, pochylnie i rampy; 

 
  5) teren urbanistyczny – naleŜy przez to rozumieć teren 

wydzielony liniami rozgraniczającymi, dla którego 
określono szczegółowe zasady zagospodarowania i 
oznaczono jednym symbolem; 

 
  6) wskaźnik intensywności zabudowy - jest to wskaźnik 

wyraŜający stosunek powierzchni zabudowy 
wszystkich budynków zlokalizowanych na działce, do 
powierzchni działki budowlanej; 

 
  7) usługi nieuciąŜliwe – oznaczają takie usługi, których 

strefa uciąŜliwości mieści się w granicach działki; 
 
  8) usługi ogólnomiejskie - usługi o szerokim zakresie 

związane z funkcjonowaniem miasta, z obsługą 
mieszkańców i ruchu turystycznego; 

 
  9) zabudowa śródmiejska - naleŜy przez to rozumieć 

zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze 
funkcjonalnego śródmieścia, który to obszar stanowi 
faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie  
zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub 
dzielnicy miasta; 

 
10) pierzeja - frontowa ściana zabudowy wzdłuŜ ulicy lub placu. 
 

ROZDZIAŁ II 
Przepisy szczegółowe dotycz ące terenów 

urbanistycznych wydzielonych liniami rozgraniczaj ącymi 
 

§ 9. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. 
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Oznaczenie terenu 
urbanistycznego 

Ustalenia 
 

1KS/ZP Przeznaczenie: tereny komunikacji z zielenią urządzoną. 
 
1) Dopuszcza się lokalizację drogi obsługującej teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej. 
2) Dopuszcza się parking publiczny z zielenią urządzoną 

mieszczący maksymalnie 60 samochodów. 
3) Stanowiska parkingowe naleŜy sytuować w odległości 

minimum 10 m od istniejącej linii zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej. 

4) Dopuszcza się uzbrojenie terenu w niezbędne sieci 
obsługujące przedmiotowy teren oraz tereny sąsiednie. 

5) Dopuszcza się ogrodzenia o wysokości do 1,5 m. 
6) Obsługa komunikacyjna w oparciu o ulicę E. Orzeszkowej. 

2MW/U, 3MW/U Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z 
dopuszczeniem usług nieuciąŜliwych w tym usługi gastronomii, 
handlu oraz usługi ogólnomiejskie. 
1) Zezwala się na: adaptację, budowę, odbudowę lub rozbiórkę 

budynków w rozumieniu właściwych przepisów budowlanych 
z zastosowaniem przepisów niniejszej uchwały. 

2) Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na granicy działki i linii 
rozgraniczających poszczególne tereny urbanistyczne w 
postaci zabudowy pierzejowej. 

3) Jako obligatoryjne wskazuje się lokalizowanie w parterach 
budynków od strony ulicy E. Orzeszkowej oraz ulicy Chopina 
funkcji usługowej. 

4) Dopuszcza się lokalizację funkcji usług nieuciąŜliwych 
nieprzekraczających 50% powierzchni uŜytkowej budynków. 

5) Rodzaj i nachylenie dachu: dachy strome dwu lub 
wielopołaciowe o kącie nachylenia 30o -50o lub dachy 
mansardowe o większym kącie nachylenia połaci dachowych. 

6) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 70%. 
7) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - nie ustala się) 

Maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: max 0,60 m, 
względem średniego poziomu terenu. 

9) Dopuszczalna wysokość zabudowy względem średniego 
poziomu gruntu do najwyŜszego punktu kalenicy: dostosować 
do istniejącej wysokości zabudowy sąsiedniej na warunkach 
określonych przez właściwego Konserwatora Zabytków. 

10) Rodzaj pokrycia dachu: dachówka. 
11) Kolorystyka elewacji – wskazane jest stosowanie w elewacji 

budynku cegły ceramicznej nietynkowanej, drewna, tynków 
w kolorach od białego do jasnych pasteli w uzgodnieniu z 
właściwym Konserwatorem Zabytków. 

12) Dopuszcza się przejazdy bramowe. 
13) Projektowane przejazdy bramowe muszą spełniać wymogi 

przepisów przeciwpoŜarowych (odnośnie wysokości i 
szerokości). 

14) Nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z załącznikiem 
graficznym nr 1 do uchwały. 

15) Ustawienie głównej kalenicy budynku dla zabudowy: główna 
kalenica budynku usytuowana równolegle do ulicy 

 E. Orzeszkowej lub ulicy F. Chopina.  
16) Dopuszcza się podpiwniczenie budynków oraz 

lokalizowanie garaŜy podziemnych pod budynkami z 
wjazdem usytuowanym od strony terenu 4MW. 

17) Jako obligatoryjne wskazuje się pozostawienie moŜliwości 
dojazdu z terenów oznaczonych symbolem 2MW/U i 
3MW/U do terenu 4MW. 

18) Zabezpieczenie potrzeb parkingowych dla projektowanych 
inwestycji: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej liczba miejsc 

postojowych winna wynosić co najmniej 1 stanowisko / 1 
mieszkanie z obowiązkiem zabezpieczenia parkingu 
wszystkim potrzebującym; 

b) dla funkcji usługowych naleŜy zapewnić minimum 2 miejsca 
parkingowe na kaŜde 100 m2 powierzchni usługowej. 

19) Miejsca parkingowe naleŜy przewidzieć w ramach własności 
nieruchomości, w liniach rozgraniczających dróg publicznych 
o ile nie będzie to kolidowało z miejscami parkingowymi po 
drugiej stronie ulicy, lub na terenie urbanistycznym 
oznaczonym symbolem 4MW. 

20) Zezwala się na przebudowę lub przeniesienie istniejącej 
infrastruktury technicznej w postaci transformatora 
energetycznego. 

21) Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na granicy działki 
graniczącej z terenem 4MW. 

22) Dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości 
min. 6,0 m. 

23) Postulowana droga powinna zapewniać przejazd z 
 ul. Chopina do ul. Orzeszkowej. 

24) W przypadku zamknięcia postulowanej drogi z jednej strony 
naleŜy zaprojektować plac manewrowy. 

25) Obsługa komunikacyjna w oparciu o ulicę E. Orzeszkowej, 
ulicę F. Chopina oraz teren urbanistyczny o symbolu 4MW. 

4MW Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
1) Dopuszcza się lokalizację funkcji usług nieuciąŜliwych w 

piwnicach i parterach budynków. 

2) Wysokość zabudowy: maksymalnie 5 kondygnacji 
nadziemnych w tym poddasze uŜytkowe. 

3) Maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 40%. 
4) Minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 25%. 
5) Maksymalna wysokość poziomu posadzki parteru: max 0,60 m, 

względem średniego poziomu terenu. 
6) Dopuszczalna wysokość zabudowy względem średniego 

poziomu gruntu do najwyŜszego punktu kalenicy: max 18,0 m. 
7) Rodzaj pokrycia dachu: dachówka lub materiały 

dachówkopodobne w kolorach zbliŜonych do czerwieni 
dachówki ceramicznej lub inne materiały pokrycia dachu. 

8) Kolorystyka elewacji – wskazane jest stosowanie w elewacji 
budynku cegły ceramicznej nietynkowanej, drewna oraz 
tynków w kolorach od białego do jasnych pasteli. 

9) Dopuszcza się przejazdy bramowe. 
10) Ustawienie głównej kalenicy budynku dla zabudowy: nie 

ustala się. 
11) Miejsca parkingowe naleŜy przewidzieć w ramach własności 

nieruchomości. 
12) Dopuszcza się podpiwniczenie budynków oraz 

lokalizowanie garaŜy podziemnych pod budynkami oraz 
terenami przeznaczonymi pod nawierzchnie utwardzone i 
powierzchnię biologicznie czynną. 

13) Jako obligatoryjne wskazuje się pozostawienie moŜliwości 
dojazdów na zaplecze budynków znajdujących się na 
terenie urbanistycznym o symbolu 2MW/U i 3MW/U. 

14) Zabezpieczenie potrzeb parkingowych dla projektowanych 
inwestycji: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej liczba miejsc 

postojowych winna wynosić co najmniej 1 stanowisko / 1 
mieszkanie; 

b) dla funkcji usługowych naleŜy zapewnić minimum 2 miejsca 
parkingowe na kaŜde 100 m2 powierzchni sprzedaŜy. 

15) Dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury tj. 
altany, place zabaw, ogrodzenia, ławki itp. 

16) Dopuszcza się lokalizowanie zabudowy na granicy działki 
graniczącej z terenem 2MW/U. 

17) Dopuszcza się zachowanie istniejących podziałów działek 
lub dokonanie nowych podziałów w sposób nie naruszający 
ustaleń planu. 

18) Zezwala się na wydzielenie działki pod lokalizację 
infrastruktury technicznej o powierzchni mniejszej niŜ 
przewiduje uchwała. 

19) NaleŜy wydzielić drogę wewnętrzną o szerokości min. 
 6,0 m do obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej. 

20) Obsługa komunikacyjna w oparciu o drogi publiczne 
poprzez drogę wewnętrzną wydzieloną na podstawie 
projektu technicznego na terenach urbanistycznych o 
symbolu 2MW/U i 3MW/U oraz teren o symbolu 1KS/ZP. 

 
§ 10. Nieokreślone w ustaleniach planu warunki 

zabudowy regulują właściwe przepisy budowlane. 
 

§ 11. Stawka procentowa słuŜąca naliczeniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, została ustalona dla 
poszczególnych terenów w granicach planu w 
następujących wysokościach: 
 

Oznaczenie przeznaczenia terenu Stawka procentowa 
1KS/ZP Nie ustala się 
2MW/U. 3MW/U 30% 
4MW 30% 

 
§ 12. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Armii Krajowej, 
E. Orzeszkowej, T. Kościuszki i F. Chopina, zwanego „Ełk - 
Sklejki”, uchwalony uchwałą Nr XXXIV/356/02 Rady Miasta 
Ełku z dnia 27 maja 2002 roku, (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-
Mazurskiego Nr 80, poz. 1183 z dnia 4 lipca 2002 r.) na 
obszarze objętym niniejszą uchwałą. 
 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Ełku. 
 

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

Przewodniczący Rady Miasta Ełku 
Waldemar Paweł Pieńkowski 
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Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XX/188/08 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 29 stycznia 2008 r. 
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XX/188/08 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 29 stycznia 2008 r. 

 
Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu:  

 
Rada Miasta Ełku po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zwanego Ełk – Sklejki II:  
rozstrzyga, co następuje: 

 
1. Udokumentowano, Ŝe w czasie wyłoŜenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego Ełk 

– Sklejki II oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwagi tj. 14 dni od ostatniego dnia wyłoŜenia projektu planu do 
publicznego wglądu do Urzędu Miasta w Ełku nie wpłynęły wnioski dotyczące przedmiotowego planu. 
 
 
 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XX/188/08 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 29 stycznia 2008 r. 

 
Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji okre ślonych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  technicznej oraz 

zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruk tury technicznej, nale Ŝących do zada ń własnych miasta: 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
Nr 80, poz. 717, zm.: Dz. U. z 2004 Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.  
Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635) Rada Miasta rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŜą do zadań własnych miasta ujętych w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
zwanego Ełk – Sklejki II. 
W granicach Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego Ełk – Sklejki II przewiduje się realizację 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w latach 2008-2012 dla obszaru określonego symbolem 1KS/ZP – teren 
komunikacji z zielenią urządzoną, która naleŜy do zadań własnych miasta. 
Realizacja nadmienionej inwestycji moŜe ulec zmianie w zaleŜności od moŜliwości finansowych Miasta Ełku. 
 
 
 
 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XX/188/08 
Rady Miasta Ełku 
z dnia 29 stycznia 2008 r. 

 
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ełk-Sklejki II” dla terenu ograniczonego 
ulicami Armii Krajowej, E.Orzeszkowej, T.Kościuszki i F.Chopina na obszarze połoŜonym w obrębie I miasta Ełku, 
obejmującym dz. nr 484/5, 486/11, 488/10, 488/8, 1401/1, 1401/2, 484/7, 480/51, 1362/6. 
 

Rada Miasta Ełku działając zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) STWIERDZA zgodność miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego opracowanego na podstawie uchwały Nr XLVI/395/06 Rady Miasta Ełku z dnia 23 maja 2006 r. z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ełku uchwalonego przez Radę Miasta uchwałą 
Nr XVIII/170/2000 z dnia 26 kwietnia 2000 roku. 
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958 

UCHWAŁA Nr XIX/67/08 

Rady Gminy Piecki 

z dnia 30 stycznia 2008 r. 

 

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomo ściami. 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2  
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j. t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  
poz. 1218) Rada Gminy Piecki uchwala, co następuje: 
 
 § 1. Uchwała określa zasady nabywania, zbywania i 
obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub 
wynajmowania na czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub 
na czas nieoznaczony. 
 

Rozdział I 
Zasady nabywania 

 
 § 2. Wójt wykonuje czynności związane z nabywaniem 
nieruchomości, z zastrzeŜeniem § 3 ust. 1. 
 
 § 3. 1. Wójt nie moŜe bez zgody Rady Gminy Piecki 
nabywać nieruchomości, których cena przekracza kwotę 
50.000 zł przy transakcji jednorazowej. 
 
 2. Ust. 1 nie moŜe naruszać regulacji odpowiedniej 
uchwały budŜetowej. 
 
 § 4. Szczegółowe zasady nabywania nieruchomości 
regulują przepisy o gospodarowaniu nieruchomościami. 
 

Rozdział II 
Zasady zbywania 

 
 § 5. Wójt wykonuje czynności związane ze zbywaniem 
nieruchomości, z zastrzeŜeniem § 6 ust. 1. 
 
 § 6. 1. Wójt moŜe bez zgody Rady Gminy Piecki zbyć 
jednorazowo nieruchomość, której cena wywoławcza nie 
przekracza kwoty 150.000 zł. 
 

2. Zgoda Rady Gminy Piecki wymagana jest przy 
sprzedaŜy lokali uŜytkowych przeznaczonych bądź 
uŜytkowanych na cele sakralne, opieki zdrowotnej, garaŜy 
oraz nieruchomości poszkolnych. 
 

 3. Ust. 1 i 2 nie moŜe naruszać regulacji odpowiedniej 
uchwały budŜetowej. 
 
 § 7. Szczegółowe zasady zbywania nieruchomości 
regulują przepisy o gospodarowaniu nieruchomościami. 
 

Rozdział III 
Zasady obci ąŜania nieruchomo ści 

 
 § 8. Zasady określone w § 2 - § 7 stosuje się 
odpowiednio do czynności dotyczących obciąŜania 
nieruchomości. 
 

Rozdział IV 
Zasady wydzier Ŝawiania lub wynajmowania 

nieruchomo ści na czas oznaczony dłu Ŝszy ni Ŝ 3 lata 
lub na czas nieoznaczony 

 
 § 9. Wójt wykonuje bez zgody Rady Gminy czynności 
prawne dotyczące wydzierŜawiania nieruchomości na 
czas oznaczony dłuŜszy niŜ 3 lata lub na czas 
nieoznaczony w przypadku nieruchomości 
przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod tereny rolne. 
 
 § 10. Zasady dotyczące wydzierŜawiania 
nieruchomości stosuje się odpowiednio do czynności 
dotyczących wynajmowania nieruchomości. 
 
 § 11. Tracą moc: 
 
  1) uchwała Nr XXXVI/168/06 Rady Gminy Piecki z dnia 

28 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy Piecki; 

 
  2) uchwała Nr XXXVI/169/06 Rady Gminy Piecki z dnia 

28 marca 2006 r. w sprawie zasad zbywania 
najemcom komunalnych lokali mieszkalnych. 

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

Przewodniczący Rady  
Jan Gleba 
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UCHWAŁA Nr XVII/82/08 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 30 stycznia 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania naucz ycieli zatrudnionych w publicznych szkołach prowadz onych 

przez Gmin ę Stare Juchy na 2008 rok. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 

ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 30 ust. 6 i 
ust. 6a, art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) oraz przepisów 
rozporządzenia MENiS z dnia 31 stycznia 2005 roku w 
sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagrodzenia w dniu wolnym  od pracy (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 22, poz. 181 z późniejszymi zmianami), po uzgodnieniu ze 
związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli, Rada 
Gminy Stare Juchy uchwala co następuje: 
 

§ 1. Uchwala się „Regulamin wynagradzania 
nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach 
prowadzonych przez Gminę Stare Juchy”, obowiązujący 
od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku, w 
brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, 
stanowiącym integralną jej część.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Stare Juchy. 
 

§ 3. Traci moc uchwała Nr V/21/07 Rady Gminy Stare 
Juchy z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie: określenia 
Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do 
wynagrodzenie, obliczania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz 
przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w 
szkołach prowadzonych przez Gminę Stare Juchy. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  
  

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zbigniew Pahl 

 
 
 

 

Załącznik  
do uchwały Nr XVII/82/08 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 30 stycznia 2008 r. 

 
Regulamin 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publiczny ch szkołach prowadzonych przez Gmin ę Stare Juchy na 2008 rok 
 

Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

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

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).  
 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i 
Sportu z dnia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie 
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków 
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). 
 

§ 2. 1. Wynagrodzenie nauczycieli składa się z: 
  a) wynagrodzenia zasadniczego, 
  b) dodatków: 

- za wysługę lat, 
- motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, 

  c) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw, 

 

2. Wysokość stawek wynagrodzeń określa ustawa z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 
2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.) zwana dalej „Kartą 
Nauczyciela” oraz wydane na jej podstawie przepisy 
wykonawcze. 
 

3. Ilekroć jest mowa o: 
  a) „wójcie” naleŜy rozumieć przez to Wójta Gminy Stare 

Juchy, 
  b)  „dyrektorze” - naleŜy przez to rozumieć dyrektora 

kaŜdego typu szkół i dyrektora placówki oświatowej 
dla której organem prowadzącym jest Rada Gminy 
Stare Juchy, 

  c)  „szkole” - naleŜy przez to rozumieć placówkę 
oświatową prowadzoną przez Gminę Stare Juchy, 

  d) "pracodawcy" – rozumie się przez to dyrektora szkoły 
w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, a w 
stosunku do dyrektora szkoły – Wójta Gminy. 

 
Rozdział II 

Dodatek motywacyjny 
 

§ 3. Nauczycielowi moŜe być przyznany dodatek 
motywacyjny w zaleŜności od osiąganych wyników pracy, 
w szczególności za: 
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  a) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, 
wychowawczych, opiekuńczych:  
- uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich 

moŜliwości oraz warunków pracy nauczyciela, 
dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych 
potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, 
efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami 
w konkursach, zawodowych, olimpiadach itp, 

- umiejętne rozwiązywanie problemów 
wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,  

- pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego 
ucznia, aktywne i efektywne działanie na rzecz 
uczniów potrzebujących szczególnej opieki,  

  b) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z 
powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem lub zajęciem:  
- systematyczne i efektywne przygotowanie się do 

powierzonych obowiązków,  
- podnoszenie umiejętności zawodowych, 
- wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  
- dbałość o estetykę i sprawność powierzonych 

pomieszczeń, pomocy dydaktycznych lub innych 
urządzeń szkolnych,  

- prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w 
tym pedagogicznej, 

- rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń 
słuŜbowych, przestrzeganie dyscypliny w pracy, 

  c) uzyskanie, co najmniej dobrej oceny pracy, 
  d) zaangaŜowanie w realizację czynności i zajęć o których 

mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela:  
- udział w organizowaniu imprez i uroczystości 

szkolnych, 
- udział w pracach komisji przedmiotowych, 

problemowych, doraźnych i innych powołanych 
przez dyrektora szkoły, 

- opiekowanie się samorządem uczniowskim lub 
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na 
terenie szkoły,  

- prowadzenie lekcji koleŜeńskich i otwartych oraz 
przejawianie innych form aktywności w ramach 
wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, aktywny udział w realizowaniu innych 
zadań statutowych szkoły. 

 
§ 4. 1. Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla 

nauczycieli ustala się w wysokości 5% planowanego 
rocznego osobowego wynagrodzenia zasadniczego 
nauczyciela kaŜdej szkoły. 
 

2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w 
terminie wypłaty wynagrodzenia. 
 

§ 5. 1.* Wysokość dodatku motywacyjnego dla: 
 
  a) nauczycieli wszystkich stopni, moŜe być przyznana w 

wysokości do 10% wynagrodzenia zasadniczego, 
 
  b) dyrektorów szkół, moŜe być przyznana w wysokości 

do 20% wynagrodzenia zasadniczego. 
 

2. Dodatek motywacyjny w kaŜdej ze szkół jest 
przyznawany dwa razy w roku na okres wrzesień - luty, 
marzec - sierpień. 
 

3. W placówkach nie feryjnych dodatek ten jest 
przyznawany na okres styczeń - czerwiec i lipiec - grudzień. 
 

§ 6. 1.* Dodatek motywacyjny ustala: 
  a) Dyrektor Szkoły dla nauczycieli w porozumieniu z 

zakładową, organizacją związkową. 

  b) Wójt Gminy dla dyrektora szkoły w porozumieniu z 
odpowiednimi strukturami związków zawodowych. 

 
2. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli 

ustala dyrektor szkoły, uwzględniając poziom spełnienia 
przez nauczyciela warunków określonych w § 3. 
 

3. Wysokość dodatku motywacyjnego dyrektorowi 
szkoły przyznaje organ prowadzący uwzględniając 
następujące kryteria: 
 
  a) wyróŜniające, liczące się osiągnięcia w pracy 

dydaktycznej i wychowawczo-opiekuńczej, 
 
  b) podejmowanie nowatorskich rozwiązań doskonalących 

praktykę szkolną oraz rozwijających teorię pedagogiczną, 
 
  c) wyniki osiągane przez uczniów w konkursach oraz ich 

masowy udział w zawodach międzyszkolnych i rejonowych, 
 
  d) wyniki sprawdzianów / egzaminów uzyskane przez uczniów, 
 
  e) zaangaŜowanie w organizację przeglądów dorobku 

artystycznego i sportowego szkoły, 
 
  f) przejawianie troski o dobro i jego godność osobistą, 
 
  g) właściwe organizowanie i sprawdzanie nadzoru 

pedagogicznego, 
 
  h) przygotowywanie i organizowanie imprez szkolnych 

mających znaczenie w procesie wychowawczym 
uczniów szkoły, 

 
  i) współpraca ze środowiskiem i instytucjami 

wspomagającymi szkołę, 
 
  j) dbałość o bazę dydaktyczną szkoły przy minimalnym 

nakładzie środków pochodzących z budŜetu gminy, 
 
  k) inspirowanie i organizowanie działalności społecznej 

na rzecz szkoły, 
 
  l) pomoc w aklimatyzacji młodym nauczycielom w 

środowisku szkolnym i radzie pedagogicznej, 
 
m) właściwe kierowanie zespołem nauczycielskim i 

pracownikami obsługi, 
 
  n) wykonuje zadania na rzecz środowiska lokalnego. 
 

Rozdział III 
Dodatek Funkcyjny 

 
§ 7. 1. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego dyrektorów 

szkół bierze się pod uwagę: 
 
  a) warunki organizacyjne - m. in. ilość oddziałów, liczbę 

wicedyrektorów, zmianowość, liczbę budynków, w 
których funkcjonuje szkoła, 

 
  b) funkcjonowanie szkoły, jej wyniki w nauczaniu i 

wychowaniu. 
 

2. Dodatek funkcyjny dla dyrektorów szkół 
przyznawany jest przez Wójta na okres roku szkolnego. 
 

§ 8. Inne dodatki funkcyjne - związane z 
wychowawstwem klasy oraz sprawowaniem funkcji 
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opiekuna staŜu i wicedyrektora są przyznawane przez 
dyrektora na czas pełnienia funkcji. 
 

§ 9. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są 
nauczyciele, którym powierzono: 
  a) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo 

inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie 
szkoły, 

  b) wychowawstwo klasy, 
  c) sprawowanie funkcji: 

- doradcy metodycznego, 
- opiekuna staŜu. 

 
§ 10. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

dyrektora w szkole przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości: 
  a) w szkole do 8 oddziałów - 300-500 zł brutto, 
  b) w szkole od 9 do 16 oddziałów - 400 – 800 zł brutto, 
  c) w szkole od 17 i więcej oddziałów - 700 - 1000 zł brutto. 
 

2. Nauczyciel, który pełni stanowisko wicedyrektora 
przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 60% stawki 
przewidzianej w ust. 1. 
 

§ 11. Podstawą przyznawania dodatku funkcyjnego 
nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w 
szkole przez organ prowadzący są następujące kryteria: 
  a) wyniki kierowania placówka oświatową, 
  b) wyniki sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole, 
  c) liczba oddziałów w szkole, 
  d) liczba administrowanych budynków. 
  

§ 12. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a 
jeŜeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 
 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
kierownicze na czas określony, traci prawo dodatku 
funkcyjnego z upływem okresu, a w razie wcześniejszego 
odwołania – z końcem miesiąca, w którym nastąpiło 
odwołanie, a jeŜeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 
 

§ 13. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny 
za wychowawstwo. 
 

2. Przyznając dodatek funkcyjny za wychowawstwo 
klasy dyrektor szkoły, „w uzgodnieniu z organem 
prowadzącym,”* będzie brał pod uwagę następujące 
kryteria: 
  a) liczebność klasy, 
  b) integracje klasy, 
  c) zaangaŜowanie rodziców do pracy na rzecz klasy, 
  d) opieka i pomoc uczniom mającym trudności w nauce i 

trudności wychowawcze, 
  e) pomoc w przezwycięŜaniu niepowodzeń szkolnych, 
  f) rozwiązanie konfliktów wychowawczych. 
 

§ 14. 1. Wysokość dodatków funkcyjnych za 
wychowawstwo klasy przedstawia się następująco: 
  a) w oddziałach przedszkolnych - 50 zł brutto, 
  b) w szkole podstawowej - 50 zł brutto, 
  c) w gimnazjum - 50 zł brutto. 
 

2. Dodatek za wychowawstwo przyznaje dyrektor szkoły. 
 

3. W razie zaprzestania wykonywania funkcji 
wychowawcy klasy w ciągu miesiąca lub podjęcia 

obowiązków w takim czasie, nauczyciel otrzymuje dodatek 
z tego tytułu proporcjonalnie do przepracowanego okresu. 
 

§ 15. 1. Dodatek przysługuje nauczycielowi z tytułu 
sprawowania funkcji opiekuna staŜu i wynosi miesięcznie 
40 zł brutto. 
 

2. Dodatek nauczyciela z tytułu sprawowania funkcji 
doradcy metodycznego i wynosi miesięcznie do 40% 
wynagrodzenia nauczyciela staŜysty. 
 

3. Dodatki, o których mowa w ust. 1 i 2, przysługują od 
pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w 
którym nauczycielowi powierzono funkcję opiekuna staŜu 
lub nauczyciela doradcy metodycznego. 
 

4. Dodatki nie przysługują w okresie przerwania staŜu 
przez nauczyciela odbywającego ten staŜ lub nie 
wypełnienia zadań wynikających z art. 9c ust. 5 – Karty 
Nauczyciela. 
 

§ 16. Dodatki funkcyjne, o których mowa wyŜej, 
wypłacane są miesięcznie z góry. 
 

§ 17. 1. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek 
funkcyjny, a w razie zbiegu tytułu do dwóch lub więcej 
dodatków funkcyjnych, przysługuje dodatek wyŜszy z 
wyłączeniem dodatku za wychowawstwo klasy. 
 

2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje: 
  a) w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
  b) w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, 
  c) w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie 

zasadnicze, 
  d) od pierwszego dnia miesiąca, w którym nauczyciel 

zaprzestał z innych powodów obowiązków, do których 
jest przypisany ten dodatek, a jeŜeli zaprzestanie 
pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia 
miesiąca – od tego dnia. 

 
§ 18. 1. Dodatki funkcyjne wymienione w § 13, 14, 15 

ust. 1 i 2 przyznawane są przez dyrektora na czas 
pełnienia funkcji. 
 

2. Pozostałe dodatki przyznawane są przez Wójta Gminy.* 
 

Rozdział IV 
Godziny ponadwymiarowe i godziny dora źnych zast ępstw 
 

§ 19. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się 
przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych powyŜej tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, 
wychowawczych lub opiekuńczych. 
 

§ 20. 1. Godziny ponadwymiarowe są wypłacane 
według stawek osobistego zaszeregowania nauczycieli z 
uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. 
 

2. Godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych 
zastępstw wypłacane są, za faktycznie przepracowane 
godziny dydaktycznych. 

 
§ 21. Wynagrodzenie za jedną godzinę 

ponadwymiarową i doraźnych zastępstw ustala się: 
Dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(uwzględniają dodatek za trudne i uciąŜliwe warunki 
pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymiarowych 
odbywa się w takich warunkach) przez miesięczną liczbę 
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla 
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rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych.  
 

§ 22. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego 
wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w § 21, 
uzyskuje się mnoŜąc tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin 
(czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 
godziny liczy się za pełną godzinę). 
 

§ 23. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w 
której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i 
zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze 
odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Za 
czas urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje 
wynagrodzenie jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie 
pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z 
okresu wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, 
poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a jeŜeli 
okres zatrudnienia jest krótszy od roku szkolnego - z tego 
okresu. 
 

2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógł ich realizować z powodów 
leŜących po stronie pracodawcy, w szczególności w 
związku z: 
 
  a) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów, 
 
  b) wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,  
są traktowane jak godziny przepracowane. 
 

§ 24. Ustalając wynagrodzenie za godziny 
ponadwymiarowe w tygodniach, w których: 
  a) przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w 

pracy nauczyciela lub dni ustalono wolnymi od pracy, 
  b) zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku 

tygodnia, 
 
za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych 
przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć 
określony w art. 42 ust. 3 – Karty Nauczyciela. 
 

§ 25. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw 
przysługuje w przypadku faktycznego ich przepracowania. 
 

§ 26. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. 
 

§ 27. 1. Godziny ponadwymiarowe w wysokości do ¼ 
etatu przyznaje dyrektor szkoły bez zgody nauczyciela.* 
 

2. Godziny ponadwymiarowe w wysokości do ½ etatu 
– wymagają pisemnej zgody nauczyciela wyraŜonej na 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej.* 
 

3. Dyrektor szkoły sporządza zestawienie godzin 
ponadwymiarowych, zatwierdza je pod względem 
merytorycznym i stwierdza zgodność liczby godzin 
ponadwymiarowych z arkuszem organizacyjnym szkoły. 
 

Rozdział V 
Dodatek za warunki pracy 

 
§ 28. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje: 

  a) za pracę w warunkach trudnych, 
  b) za pracę w warunkach uciąŜliwych. 
 

2. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie 
przepracowane godziny w wysokości proporcjonalnej do 
liczby tak przepracowanych godzin w stosunku do 
etatowego pensum. 
 

§ 29. Za prace w trudnych warunkach uznaje się 
prowadzenie zajęć, o których mowa a § 8 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 
stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181). 
 

§ 30. Za prace w warunkach uciąŜliwych uznaje się 
prowadzenie zajęć, o których mowa w § 9 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 
stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek 
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych 
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181). 
 

§ 31. Wysokość dodatku za pracę w trudnych i 
uciąŜliwych warunkach pracy wynosi 5% wynagrodzenia 
zasadniczego danego nauczyciela. 
 

§ 32. W razie zbiegu prawa do dodatków, o których 
mowa w § 31, nauczycielowi przysługuje prawo do dwóch 
dodatków. 
 

§ 33. Dodatek za warunki pracy przysługuje za 
faktycznie przepracowane w takich warunkach godziny 
zajęć lekcyjnych, proporcjonalnie do liczby godzin 
zrealizowanych w takich warunkach w stosunku do liczby 
godzin obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin. 
 

§ 34. Dodatki za warunki pracy płatne są z dołu. 
 

Rozdział VI 
Dodatek mieszkaniowy 

 
§ 35. Dodatek mieszkaniowy przysługuje 

nauczycielom posiadającym kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela w wysokości uzaleŜnionej od 
stanu rodzinnego nauczyciela. 
 

§ 36. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela zatrudnionemu w 
wymiarze nie niŜszym niŜ połowa obowiązującego 
wymiaru przysługuje dodatek mieszkaniowy. 
 

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje niezaleŜnie od 
tytułu prawnego zajmowanego lokalu. 
 

§ 37. 1. Dodatek, o którym mowa w § 35 przysługuje 
nauczycielowi w wysokości: 
  a) 3% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za 

pracę pracowników, ustalonego przez ministra Pracy i 
Polityki socjalnej, zwanego dalej „najniŜszym 
wynagrodzeniem” – dla 1-2 osób, 

  b) 4% najniŜszego wynagrodzenia – dla 3-4 osób, 
  c) 5% najniŜszego wynagrodzenia – dla 5 osób, 
  d) 6% najniŜszego wynagrodzenia – powyŜej 5 osób. 
 

2. Kwoty przypadającego dodatku mieszkaniowego 
zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, Ŝe kwotę 
do 0,49 zł pomija się, a kwotę co najmniej 0,50 zł. 
zaokrągla się do pełnego złotego. 
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§ 38. 1. Nauczycielowi i jego małŜonkowi będącemu 
takŜe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym 
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w 
wysokości określonej w § 37. 
 

2. Kwota dodatku mieszkaniowego ulega zmianie w 
przypadku zmiany przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
miesięcznej stawki najniŜszego wynagrodzenia. 
 

3. Wypłata dodatku następuje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złoŜono 
wniosek o jego przyznanie. 
 

4. Nauczycielowi, na jego wniosek, dodatek przyznaje 
dyrektor szkoły, a dyrektorowi organ prowadzący. 
 

§ 39. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie 
wykonywania pracy, a takŜe w okresach: 
  a) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie, 
  b) pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków 

z ubezpieczenia społecznego, 
  c) korzystania z urlopu wychowawczego. 
 

2. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje w okresie 
bezpłatnego urlopu. 
 

§ 40. W razie rozwiązania stosunku pracy dodatek 
mieszkaniowy przysługuje w wysokości proporcjonalnej do 
przepracowanej liczby dni. 
 

§ 41. Do osób, o których mowa w § 37 pkt 1 zalicza 
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: 
współmałŜonka oraz dzieci do lat 18 będących na 
utrzymaniu lub dzieci do lat 25 uczących się lub 
studiujących, a takŜe rodziców pozostających na jego 
wyłącznym utrzymaniu. 
 

§ 42. Dodatek mieszkaniowy płatny jest z dołu. 
 

Rozdział VII 
Regulamin przyznawania nagród nauczycielom szkół 

prowadzonych przez Gmin ę 
 

§ 43. 1. W budŜecie organu prowadzącego szkoły 
tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich 
osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości co 
najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 
osobowych.  
 

2. Fundusz nagród w wysokości 80% przeznaczony 
jest na nagrody dyrektora. 
 

3. Fundusz nagród w wysokości 20% przeznacza się 
na nagrody Wójta. 
  

§ 44. Nagrody mogą być przyznawane wyróŜniającym 
się nauczycielom szkół i placówek zwanych dalej 
szkołami, po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku, 
w tym nauczycielom zajmującym stanowiska dyrektorów i 
inne stanowiska kierownicze. 
 

§ 45. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród 
mają charakter uznaniowy. 

 
2. Pracownikom nagrodę przyznaje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w 
szkole.  
 

3. Pracownik, któremu została przyznana nagroda, 
otrzymuje pismo o jej przyznaniu wraz z uzasadnieniem. 

Odpis pisma zamieszcza się aktach osobowych 
nauczyciela.  
 

4. Dyrektor szkoły przynajmniej raz w roku informuje 
pracowników o wykorzystaniu funduszu nagród, w tym o 
liczbie i wysokości przyznanych nagród.  
 

§ 46. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora 
szkoły moŜe wystąpić: 
  - dyrektor, 
  - organ sprawując nadzór pedagogiczny, 
  - rada pedagogiczna, 
  - rada rodziców, 
  - zakładowa organizacja związkowa skupiająca nauczycieli, 
  - rada szkoły. 
 

§ 47. Nauczyciele nagrody otrzymują za szczególne 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a w szczególności:  
 
  1) w zakresie pracy wychowawczej polegającej na:  

- integracji klasy, aktywności społecznej uczniów,  
- aktywnego udziału uczniów w pracy samorządu 

uczniowskiego,  
- prowadzeniu urozmaiconej działalności wychowawczej,  
- udziale uczniów w zajęciach pozalekcyjnych,  
- zorganizowaniu imprez ogólnoszkolnych o znaczących 

walorach poznawczych i wychowawczych,  
 
  2) w zakresie pracy dydaktycznej polegającej na:  

- stwierdzonych bardzo dobrych i dobrych wynikach 
sprawdzianów, egzaminów zewnętrznych oraz 
badań wewnętrznych, 

- stwierdzonych bardzo dobrych wynikach w 
nauczaniu danego przedmiotu,  

- zakwalifikowaniu uczniów do finałów konkursów 
przedmiotowych i zawodów sportowych,  

- przygotowanie młodzieŜy do udziału w festiwalach, 
wystawach, przeglądach itp.,  

- prowadzeniu własnych innowacji i eksperymentów 
pedagogicznych,  

- wdraŜaniu własnych programów autorskich,  
- stosowaniu indywidualnego toku lub programu 

nauczania dla wybranych uczniów,  
 
  3) w zakresie pracy opiekuńczej za:  

- pomoc i opiekę nad uczniami będącymi w trudnej 
sytuacji materialnej lub Ŝyciowej,  

- prowadzenie działalności profilaktycznej mającej 
na celu zwalczanie wśród młodzieŜy narkomanii, 
alkoholizmu i chuligaństwa,  

- organizowanie współpracy szkoły z MOK, 
zakładami pracy, słuŜbą zdrowia, sądem dla 
nieletnich, policją, radą rodziców itp.,  

- przygotowanie i przeprowadzenie formy letniego 
lub zimowego wypoczynku dzieci,  

 
  4) w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez:  

- ukończenie studiów podyplomowych lub kursów 
doskonalących,  

- doskonalenie własnego warsztatu pracy,  
- aktywną pomoc innym nauczycielom a w 

szczególności młodym nauczycielom,  
- kierowanie zespołem samokształceniowym, 

prowadzenie lekcji pokazowych itp. 
  

§ 48. Z wnioskiem o nagrodę wójta gminy moŜe wystąpić: 
 

1. Dla nauczycieli i innych nauczycieli zajmujących 
stanowiska kierownicze: 
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  a) wójt gminy, 
  b) dyrektor, 
  c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  
  d) zakładowa organizacja związkowa skupiająca 

nauczycieli, 
  e) rada szkoły lub rada rodziców. 
 

2. Dla dyrektora szkoły: 
  a) wójt gminy, 
  b) członek komisji właściwej ds. oświaty. 
  c) organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 
  d) zakładowa organizacja związkowa skupiająca  

nauczycieli, 
  e) rada szkoły lub rada rodziców. 
 

3. Nagrody wójta gminy, o których mowa w ust. 1 i 2 
mogą być przyznane wyróŜniającym się nauczycielom 
szkół w tym nauczycielom zajmującym stanowiska 
kierownicze za osiągnięcia wyszczególnione w § 47. 
 

4. Ponadto nagroda wójta gminy moŜe być przyznana 
dyrektorom szkół oraz innym nauczycielom zajmującym 
stanowiska kierownicze za: 
a) efektywne zarządzanie szkołą w tym pozyskiwanie 

dodatkowych środków finansowych na potrzeby 
szkoły, 

  b) bezkonfliktowe kierowanie zespołem. 
 

5. Nagrody nie przysługują nauczycielom w stosunku , 
do których orzeczono karę dyscyplinarną do chwili 
zatarcia kary. 
 

§ 49. Wniosek o nagrodę powinien być podpisany 
przez uprawnionego wnioskodawcę a w przypadku gdy 
wnioskodawcą jest dyrektor szkoły wniosek powinien być 
zaopiniowany przez zakładową organizację związkową, 
radę pedagogiczną i radę rodziców. 
  

§ 50. Wysokość nagród będzie ustalana odrębnie w 
kaŜdym roku w zaleŜności od wysokości środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel, przez: 
  a) wójta gminy w przypadku Nagród Wójta, 
  b) dyrektora szkoły w przypadku Nagród Dyrektora 

Szkoły. 
 

§ 51. Wypłaty nagród dokonuje dyrektor szkoły. 
 

§ 52. 1. Nagrody, o których mowa w § 47, 48 
przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
 

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą 
wójta gminy moŜe przyznać nagrodę w innym czasie z 
zachowaniem procedur wynikających z ww. paragrafów. 
 

Rozdział VIII 
Postanowienia ko ńcowe 

 
§ 53. 1. Regulamin wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni 

od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą   od   dnia 
1 stycznia 2008 roku. 
 

2. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Gminy Stare 
Juchy po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi. 

     
__________ 
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność 
  - rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-102/08 z dnia 7 marca 2008 r. 
 
 
 

960 

UCHWAŁA Nr XIV/77/08 

Rady Powiatu Bartoszyckiego 

z dnia 8 lutego 2008 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XII/63/07 z dnia 3 grudnia 2007 r.              

w sprawie przyj ęcia „Regulaminu okre ślającego wysoko ść dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczyc ieli 

oraz szczegółowych warunków ich przyznawania a tak Ŝe wysoko ści i szczegółowych zasad przyznawania                    

i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkanioweg o”. 

 
Na podstawie art. 30 ust. 6, 10, 10a i art. 54 ust. 7 w 

związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
Karty Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 97, 
poz. 674 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Powiatu  
Nr XII/63/07 z dnia 3 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia 
„Regulaminu określającego wysokość dodatków i innych 
składników wynagrodzenia nauczycieli oraz 
szczegółowych warunków ich przyznawania a takŜe 
wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i 
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego” 
wprowadza się następujące zmiany: 
 

  1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie „szkole – naleŜy przez 
to rozumieć przedszkole, szkołę, placówkę oraz inne 
jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a 
Karty Nauczyciela prowadzone przez Powiat 
Bartoszycki”; 

 
  2) w § 3 ust. 1 – skreśla się w całości;* 
 
  3) w § 6 ust. 1 – skreśla się drugie zdanie (od słów 

„Dodatek moŜe być...”);* 
 
  4) w § 6 ust. 4 – skreśla się drugie zdanie (od słów 

„Dodatek potrąca się...”);* 
 
  5) w § 11 ust. 4 – skreśla się w całości;* 
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  6) w § 12 ust. 1 – skreśla się w treści słowa ”lub 
szkodliwych dla zdrowia” oraz „i 3”;* 

 
  7) w § 12 ust. 2 pkt 1 – otrzymuje brzmienie” stopnia 

trudności i uciąŜliwości realizowanych prac i zajęć”; 
 
  8) w § 12 ust. 2 pkt 2 – skreśla się słowa „§ 13. 

Nauczycielom przysługują miesięczne dodatki za 
trudne warunki pracy zgodnie z”; 

 
  9) w § 13 - w tabeli w nagłówku kolumny 3 po wyraŜeniu 

„wysokość dodatku (%)” dodaje się „wynagrodzenia 
zasadniczego wg osobistego zaszeregowania”; 

 
10) w § 16 ust. 1 – skreśla się w treści słowa „...lub 

szkodliwych dla zdrowia”;* 
 

11) w § 16 ust. 4 – skreśla się w całości;* 
 
12) w § 16 ust. 5 – po słowach „...ustalony na podstawie 

art.” dodaje się „42 ust.”; 
 
13) w § 20 – skreśla się w treści słowa „Nr 3”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi 
Powiatu. 
 

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

 
Przewodniczący Rady 

Andrzej Binięda 
 

 
 
     
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność 
- rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-94/08 z dnia 5 marca 2008 r. 
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UCHWAŁA Nr XI/90/08 

Rady Gminy D źwierzuty 

z dnia 13 lutego 2008 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/07 Rady Gminy D źwierzuty z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomo ściami stanowi ącymi własno ść Gminy D źwierzuty. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a" ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. Z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 13, 
art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1, 2, 2a, art. 70 ust. 4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r. Nr 261, poz. 2603; zm.  
Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782; Dz. U. z 2005 r.  
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459; 
Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600,  
Nr 220, poz. 1601; Dz. U. z 2007 r. Nr 69, poz. 468,  
Nr 173, poz. 1218) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala co 
następuje: 

 
§ 1. W rozdziale III załącznika do uchwały Nr VII/43/07 

Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 29 czerwca 2007 r. w 
sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Dźwierzuty wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
  1) § 14 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„Przy bezprzetargowej sprzedaŜy lokali mieszkalnych 
na rzecz najemców wyraŜa się zgodę Wójtowi Gminy 
na udzielenie bonifikat od ceny nieruchomości w 
wysokości: 
1) 95% - przy wpłacie jednorazowej, 
2) 80% - przy rozłoŜeniu spłaty naleŜności na raty; 

 
  2) przy sprzedaŜy w systemie ratalnym oprocentowanie 

niespłaconej kwoty ustala się w wysokości 1/5 stopy 
procentowej równej stopie redyskonta weksli 
stosowanej przez Narodowy Bank Polski 
obowiązującej w terminach spłat rat." 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Sawicki 
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UCHWAŁA Nr XX/155/08 

Rady Miejskiej w W ęgorzewie 

z dnia 13 lutego 2008 r. 

 

w sprawie inkasa opłaty skarbowej. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i  
Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,  
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Dz. U. z 2006  
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 Nr 48, poz. 327, Dz. U. z 
2007 r. Nr 138, poz. 974) i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia  
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 225, poz. 1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Dz. U z 
2007 r. Nr 124, poz. 859, Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 883,  
Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w 
Węgorzewie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. 
 

§ 2. Na inkasenta opłaty skarbowej wyznacza się 
Starostwo Powiatowe w Węgorzewie, z siedzibą przy  
ul. 3 Maja 17 b, 11- 600 Węgorzewo.  
 

§ 3. Na pobraną opłatę skarbową inkasent wydaje 
dowody wpłat stosowane do dokumentowania wpłat w 
obrocie gotówkowym w Starostwie  

 
§ 4. 1. Inkasent zobowiązany jest do wpłaty pełnej 

pobranej kwoty opłaty skarbowej na wskazany rachunek 
bankowy Urzędu Miejskiego w Węgorzewie.  
 

2. Szczegółowe zasady dokonywania wpłat, o których 
mowa w ust. 1 określone będą w odrębnej umowie 
zawartej pomiędzy Gminą Węgorzewo a inkasentami. 
 

§ 5. Do spraw nie uregulowanych niniejszą uchwałą 
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 
2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) dotyczące praw i 
obowiązków inkasentów. 
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Węgorzewa. 
 

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

Przewodniczący Rady 
Tomasz Wierzchowski 
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UCHWAŁA Nr XV/76/08 

Rady Gminy Świętajno 

z dnia 14 lutego 2008 r. 

 

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycie li na rok 2008. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6, 10, 10a i art. 54 ust. 3 i 7, 
w związku z art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) 
oraz art. 4 ust. 1, w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 190, poz. 1606 ze zm.) 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr XIII/66/07 Rady Gminy w 
Świętajnie z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu 
wynagradzania nauczycieli na rok 2008 wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
  1) w § 5 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Kwota dodatku motywacyjnego wynosi od 5% do 
20% otrzymywanego przez nauczyciela lub dyrektora 
szkoły wynagrodzenia zasadniczego”; 

 
  2) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielowi przysługuje miesięczny dodatek za 
warunki pracy z tytułu pracy w trudnych i uciąŜliwych 

warunkach określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela”; 

 
  3) w § 9 w ust. 3 skreśla się słowa: „po przepracowaniu w 

danym miesiącu co najmniej 40 godzin”; 
 
  4) w § 10: 

a) skreśla się ust. 4 i ust. 5, 
b) ust. 6 oznacza się numerem 4; 

  
  5) w § 13 w ust. 2 słowa „w § 13 ust. 5” zastępuje się 

słowami „w § 12 ust. 5”. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 
 

§ 3. Przepisy uchwały stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Henryk Seredziński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 45     Poz. 964 
 

- 2741 - 

 

964 

UCHWAŁA Nr XV/69/08 

Rady Gminy Grunwald 

z siedzib ą w Gierzwałdzie 

z dnia 15 lutego 2008 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/61/07 Rady Gminy G runwald z siedzib ą w Gierzwałdzie z dnia 14 grudnia 2007 roku w 

sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczyci eli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gmi nę Grunwald. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 

art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
wraz ze zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1055. Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  
poz. 1218) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a i art. 54 ust. 3 i 7 
oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (jedn. tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
wraz ze zm. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220,  
poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,  
Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, 
Nr 191, poz. 1369) Rada Gminy uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W regulaminie w sprawie wysokości stawek 
dodatków oraz szczegółowych warunków ich 
przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe godziny doraźnych zastępstw 
oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i 
wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych 
przez Gminę Grunwald, stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XIII/61/07 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w 
Gierzwałdzie z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Grunwald, wprowadza się następujące zmiany: 
 
  1) w rozdziale I § 4 otrzymuje brzmienie: 

§ 4 ust. 1. „Wysokość dodatku motywacyjnego ustala 
się na poziomie 5% wynagrodzenia zasadniczego”. 
ust. 2. „Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego 
nauczycielom podejmuje dyrektor szkoły, a w stosunku 
do dyrektora organ prowadzący szkołę”; 

 
  2) w rozdziale II § 11 zdanie 1 otrzymuje brzmienie: 

„Nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny za:”; 
 
  3) w rozdziale II § 11 zdanie 1 otrzymuje brzmienie: 

„Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek 
funkcyjny tylko za jeden oddział, niezaleŜnie od liczby 
oddziałów (grup), w których prowadzą zajęcia”; 

 
  4) w rozdziale III § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar 
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty 
Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę 
doraźnego zastępstwa ustala się, dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeŜeli praca w 
tej godzinie została zrealizowana w warunkach 
uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę 
godzin realizowanego wymiaru godzin”; 

 
  5) w rozdziale III § 6 otrzymuje brzmienie: 

„Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa w art. 42 
ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza się mnoŜąc stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę 
przeliczeniową przez miesięczną liczbę godzin będącą 
wynikiem pomnoŜenia tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin przez 4,16 – z zaokrągleniem do 
pełnych godzin, w ten sposób, Ŝe czas zajęć do 0,5 
godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się 
za pełną godzinę; 

 
  6) w rozdziale IV skreśla się § 2 i § 3;* 
 
  7) w rozdziale V skreśla się § 3;* 
 
  8) w rozdziale VI skreśla się § 9 i § 10;* 
 
  9) w rozdziale VII tytuł otrzymuje brzmienie: 

 „Dodatki z tytułu pracy w trudnych lub uciąŜliwych 
warunkach.” 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Grunwald. 
 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
Sławomir Matuszewski 

 
 
 
 
 
 
 
     
* Wojewoda Warmińsko-Mazurski stwierdził niewaŜność 
- rozstrzygnięcie nadzorcze NK.0911-98/08 z dnia 6 marca 2008 r. 
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POROZUMIENIE 

zawarte w dniu 29 lutego 2008 r. 

 
pomiędzy: 
Zarządem Powiatu w Elblągu, zarządcą dróg publicznych powiatowych, zwanym dalej „Powiatem", reprezentowanym przez: 
  1) Starostę Elbląskiego - Sławomira Jezierskiego 
  2) Wicestarostę Elbląskiego - Macieja Romanowskiego  
a Wójtem Gminy Elbląg - Genowefą Kwoczek, zarządcą dróg publicznych gminnych w granicach administracyjnych Gminy 
Elbląg, zwanym dalej „Gminą" 
w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej na gminną i przekazania zarządu drogi powiatowej nr 1141 N. 
 

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, 
poz. 136 i Nr 192, poz. 1381) w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 167, poz. 1759; Nr 173, poz. 1218) i art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 
128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) - strony Porozumienia postanawiają, co następuje: 
 

§ 1. 1. „Powiat i „Gmina" oświadczają, Ŝe są zainteresowane zmianą kategorii drogi powiatowej nr 1141N Gronowo Górne 
- droga krajowa nr 22 i zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych Gminy Elbląg. 
 

2. Na czas przeprowadzenia procedury pozbawienia drogi nr 1141N kategorii drogi powiatowej i zaliczenia jej do kategorii 
dróg gminnych, „Powiat" przekazuje „Gminie" zarządzanie drogą publiczną powiatową nr 1141N Gronowo Górne - droga 
krajowa nr 22 o długości 1940 metrów, a „Gmina" przejmuje ją w zarząd. 
 

3. Strony oświadczają, Ŝe okres przekazania w zarząd „Gminie" drogi nr 114IN strony wykorzystają do przeprowadzenia 
procedur niezbędnych do zmiany kategorii drogi, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1-3 w związku z art. 6a ust. 2 i art. 7 ust. 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115; Nr 23, poz. 136; Nr 192, poz. 1381). 
 

§ 2. 1. „Gmina" przez okres trwania porozumienia wykonywać będzie wszelkie uprawnienia i obowiązki zarządcy drogi 
powiatowej nr 1141N, wynikające z przepisów ustawy o drogach publicznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 

 
2. W ramach przekazywanego zarządzania „Gmina" jest uprawniona do wydawania decyzji administracyjnych 

przedmiotowo związanych z drogą powiatową nr 1141N. 
 

§ 3. 1. Strony wspólnie stwierdzają, Ŝe na dzień zwarcia Porozumienia droga powiatowa nr 1141N na odcinku o 
nawierzchni gruntowej wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego. 

 
2. „Gmina" po zmianie kategorii drogi na gminną zadba o przeprowadzenie remontu w/w odcinka drogi o nawierzchni gruntowej. 

 
§ 4. Uzyskane środki z opłat i kar związanych z wykonywaniem zarządu drogą powiatową nr 1141N stanowić będą 

dochody wykorzystywane przez „Gminę", z przeznaczeniem wyłącznie na utrzymanie powyŜszej drogi. 
 

§ 5. 1. „Powiat" zastrzega sobie prawo do uzyskiwania rocznego sprawozdania rzeczowego i finansowego z realizacji 
powierzonego zadania do 15 lutego 2009 r., obejmującego rok budŜetowy 2008. 
 

2. „Gmina" zobowiązuje się do uzgadniania z „Powiatem" działań faktycznych i prawnych związanych z drogą nr 1141N, 
których skutki będą obejmować okres po dniu 31 grudnia 2008 roku. 
 

§ 6. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. do 31.12.2008 r. 
 

2. KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć powyŜsze porozumienie w formie pisemnej z zachowaniem trzymiesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 
 

3. „Powiat" moŜe rozwiązać porozumienie bez wypowiedzenia w razie stwierdzenia niewykonywania bądź raŜąco 
niedbałego wykonywania obowiązków zarządcy drogi powiatowej nr 1141N przez „Gminę" lub wykorzystywania uzyskanych 
środków na inne cele niŜ związane z utrzymaniem tej drogi. 
 

§ 7. Zmiana porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 
 

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 9. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach; po jednym dla kaŜdej ze stron i jeden 
egzemplarz niezbędny dla publikacji. 
 

Starosta                 Wójt 
Sławomir Jezierski              Genowefa Kwoczek 
 
Wicestarosta 
Maciej Romanowski 
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ZARZĄDZENIE Nr 49/2008 

Prezydenta Miasta Elbl ąga 

z dnia 27 lutego 2008 r. 

 

w sprawie ustalenia średniego miesi ęcznego kosztu utrzymania jednego mieszka ńca w Ośrodku Wsparcia  

- Domu dla Matek z Małoletnimi Dzie ćmi i Kobiet w Ci ąŜy w 2008 roku. 

 
Na podstawie art. 97 ust. 4 w związku z art. 60 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Prezydent 
Miasta Elbląga. 
 

§ 1. Ustala i podaje do publicznej wiadomości, Ŝe w 
2008 roku średni miesięczny koszt utrzymania jednego 
mieszkańca w: 
Ośrodku Wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi 
Dziećmi i Kobiet w CiąŜy w Elblągu, ul. Bema 79 wynosi 
1250 zł. (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych). 

 
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie od pierwszego dnia 
następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w 
którym zostało opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku 
Urzędowym. 

 
Prezydent Miasta 

Henryk Słonina 
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ZARZĄDZENIE Nr 50/2008 

Prezydenta Miasta Elbl ąga 

z dnia 27 lutego 2008 r. 

 

w sprawie ustalenia średniego miesi ęcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiek uńczo-wychowawczych 

na terenie miasta Elbl ąga w 2008 roku. 

 
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 
późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląga. 

 
§ 1. Ustala i podaje do publicznej wiadomości, Ŝe w 

2008 roku średni miesięczny koszt utrzymania jednego 
dziecka w poszczególnych placówkach opiekuńczo-
wychowawczych na terenie miasta Elbląga przedstawia 
się następująco: 
 

1. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i MłodzieŜy Dom 
Dziecka ul. Chrobrego 4 - 1.934 zł (słownie: jeden tysiąc 
dziewięćset trzydzieści cztery złote). 

 

2. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i MłodzieŜy Pogotowie 
Opiekuńcze ul. Bema 53 - 3.195 zł (słownie: trzy tysiące 
sto dziewięćdziesiąt pięć złotych). 

 
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie od pierwszego dnia 
następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w 
którym zostało opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku 
Urzędowym. 

 
Prezydent Miasta 

Henryk Słonina 
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ZARZĄDZENIE Nr 51/2008 

Prezydenta Miasta Elbl ąga 

z dnia 27 lutego 2008 r. 

 

w sprawie ustalenia średniego miesi ęcznego kosztu utrzymania mieszka ńca w domach pomocy społecznej                    

na terenie Miasta Elbl ąga. 

 
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,  
poz. 593 z późn. zm.) Prezydent Miasta Elbląga. 
 

§ 1. 1. Ustala średni miesięczny koszt utrzymania 
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr św. Jadwigi w 
Elblągu przy ul. Kasprzaka 10 w roku 2008 na kwotę 
1.847 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset czterdzieści 
siedem złotych). 
 

2. Ustala średni miesięczny koszt utrzymania 
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i 
MłodzieŜy Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Elblągu przy ul. Bema 8 w roku 2008 na kwotę 
2.056 zł (słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt sześć złotych). 
 

3. Ustala średni miesięczny koszt utrzymania 
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Elblągu przy 

ul. Pułaskiego 1c w roku 2008 na kwotę 2.150 zł (słownie: 
dwa tysiące sto pięćdziesiąt złotych). 

 
4. Ustala średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 

w Ośrodku Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu przy  
ul. Toruńskiej 17 w roku 2008 na kwotę 2.130 zł (słownie: 
dwa tysiące sto trzydzieści złotych). 
 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie od pierwszego dnia 
następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w 
którym zostało opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku 
Urzędowym. 

 
Prezydent Miasta 

Henryk Słonina 

 
 
 

969 

INFORMACJA 

o decyzjach Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki 

z dnia 1 lutego 2008 r. 

Nr WCC/1081C/4363/W/OGD/2008/KG Nr PCC/1056C/4363/W/ OGD/2008/KG 

 
W dniu 1 lutego 2008 r. na wniosek BIO - ENERGIA Sp. z o. o. z siedzibą w Tolkmicku (Przedsiębiorcy), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
(Prezes URE) postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności Przedsiębiorcy, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła oraz w koncesji 
na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 

Uzasadnienie: 
 

Decyzjami z dnia 2 czerwca 2003 r. Nr WCC/1081/4363/W/OGD/2003/SA i Nr PCC/1056/4363/W/OGD/2003/SA (zmienionymi 
późniejszymi decyzjami) udzielono Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres 
do dnia 10 czerwca 2013 r., określając jednocześnie w punkcie nr 1 decyzji „Przedmiot i zakres działalności". 

Pismem z dnia 26 października 2007 r. uzupełnionym pismami z dnia: 29 października 2007 r., 5 grudnia 2007 r. oraz  
6 stycznia 2008 r. Przedsiębiorca wystąpił do Prezesa URE o zmianę ww. koncesji, w związku z przekazaniem Gminie Kisielice dotychczas 
dzierŜawionych przez Przedsiębiorcę źródeł ciepła zlokalizowanych w Kisielicach. 

W wyniku powyŜszych zmian zmniejszeniu uległa łączna zainstalowana moc cieplna w eksploatowanych źródłach ciepła z wielkości 
12,655 MW do 10,80 MW. 

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 
1071, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 
2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Prezes URE postanowił zmienić decyzjami z dnia 1 lutego 2008 r. Nr 
WCC/1081C/4363/W/OGD/2008/KG i Nr PCC/1056C/4363/W/OGD/2008/KG swoje wcześniejsze decyzje na wytwarzanie ciepła Nr 
WCC/1081/4363/W/OGD/2003/SA oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła  Nr PCC/1056/4363/W/OGD/2003/SA w zakresie wnioskowanym 
przez Przedsiębiorcę. 
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki  

z upowaŜnienia 
Dyrektor 

Północnego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Gdańsku 
Gdańsk, dnia 1 lutego 2008 r.                       Mirosław Szatybełko-Połom 
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INFORMACJA 

o decyzji Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki 

z dnia 5 lutego 2008 r. 

Nr WCC/603-ZTO-A/159/W/OGD/2008/CW oraz Nr PCC/636-Z TO-A/159/W/OGD/2008/CW 

 
W dniu 5 lutego 2008 r. na wniosek przedsiębiorcy: Elbląskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą 

w Elblągu, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE) postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności ww. 
przedsiębiorcy, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła oraz w koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła. 
 

Uzasadnienie: 
 

Decyzjami z dnia 12 listopada 1998 r. Nr WCC/603/159/U/OT1/98/AR i Nr PCC/636/159/U/OT1/98/AR (zm. późn. decyzjami) udzielono 
Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła na okres do dnia 30 listopada 2018 r., określając 
jednocześnie w punkcie nr 1 decyzji „Przedmiot i zakres działalności". 

Pismem z dnia 21 listopada 2007 r., uzupełnionym pismami z dnia 21 grudnia 2007 r., 9 i 15 stycznia 2008 r. 
Przedsiębiorca wystąpił do Prezesa URE o zmianę ww. koncesji, w związku z zaprzestaniem działalności w zakresie 
wytwarzania ciepła w źródle ciepła zlokalizowanym w Rubnie Wielkim. W konsekwencji zaprzestano równieŜ działalności w 
zakresie przesyłania ciepła siecią ciepłowniczą wyprowadzoną z tego źródła. 

W wyniku powyŜszych zmian zmniejszeniu uległa łączna zainstalowana moc cieplna w eksploatowanych źródłach ciepła, 
która po zmianie wynosi 40,715 MW oraz liczba eksploatowanych sieci ciepłowniczych. 

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1, art. 32 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), Prezes URE postanowił decyzjami z dnia 5 lutego 2008 r. 
Nr WCC/603-ZTO-A/159/W/OGD/2008/CW i Nr PCC/636-ZTO-A/159/W/OGD/2008/CW zmienić swoje wcześniejsze decyzje 
z dnia 12 listopada 1998 r. Nr WCC/603/159/U/OT1/98/AR (zm. późn. decyzjami) i Nr PCC/636/159/U/OTI/98/AR (zm. późn. 
decyzjami), zgodnie z wnioskiem przedsiębiorcy. 
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki  

z upowaŜnienia 
Dyrektor 

Północnego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Gdańsku 
Mirosław Szatybełko-Połom 

Gdańsk, dnia 5 lutego 2008 r. 
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INFORMACJA 

o decyzji Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki 

z dnia 6 lutego 2008 r. 

Nr WCC/397D/523/W/OGD/2008/KC 

 
W dniu 6 lutego 2008 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Rucianem Nidzie, zwanego dalej „Przedsiębiorcą", Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić 
przedmiot i zakres działalności Przedsiębiorcy, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła. 
 

Uzasadnienie: 
 
Decyzją Nr WCC/397/523/U/OT-7/98/MK z dnia 28 listopada 1998 r. (z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

udzielił Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła. 
W dniu 16 listopada 2007 r. do Prezesa URE wpłynął wniosek Przedsiębiorcy, o zmianę wydanej koncesji na wytwarzanie 

ciepła, w związku z modernizacją eksploatowanego źródła ciepła zlokalizowanego w Rucianem Nidzie przy ulicy Szkolnej 2. 
W efekcie zmiany, łączna zainstalowana moc cieplna w eksploatowanym przez Przedsiębiorcę źródle ciepła wzrosła o 

0,54 MW, tj. z wielkości 1,80 MW do 2,34 MW. 
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Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 30, art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzją 
z dnia 6 lutego 2008 r. Nr WCC/397D/523/W/OGD/2008/JG swoją wcześniejszą decyzję Nr WCC/397/523/U/OT-7/98/MK z 
dnia 28 listopada 1998 r. (zm. późn. decyzjami) w zakresie wnioskowanym przez Przedsiębiorcę. 

 
Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki  
z upowaŜnienia 

Dyrektor 
Północnego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Gdańsku 

Mirosław Szatybełko-Połom 
 
Gdańsk, dnia 6 lutego 2008 r. 
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INFORMACJA 

o decyzji Prezesa Urz ędu Regulacji Energetyki 

z dnia 11 lutego 2008 r. 

Nr WCC/126-ZTO-A/325/W/OGD/2008/KC 

 
W dniu 11 lutego 2008 r. na wniosek Wodociągowo - Ciepłowniczej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „COWIK" z 

siedzibą w Bartoszycach, zwanej dalej „Przedsiębiorcą", Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić przedmiot i 
zakres działalności Przedsiębiorcy, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła. 
 

Uzasadnienie: 
Decyzją Nr WCC/126/325/U/1/98/MJ z dnia 1 października 1998 r., (z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 

udzielił Przedsiębiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła na okres do dnia 15 października 2023 r., określając jednocześnie w 
punkcie nr 1 decyzji „Przedmiot i zakres działalności". 

W dniu 31 grudnia 2007 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło pismo Przedsiębiorcy, w którym wystąpiło 
ono o zmianę wydanej koncesji na wytwarzanie ciepła, w związku z doprecyzowaniem rodzaju paliwa spalanego w źródle 
ciepła zlokalizowanym przy ul. Bema 36 w Bartoszycach, tj. miału węgla kamiennego i biomasy. Łączna zainstalowana moc 
cieplna w eksploatowanym przez Przedsiębiorcę źródle ciepła nie uległa zmianie. 

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 30, art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzją 
z dnia 11 lutego 2008 r. Nr WCC/126-ZTO-A/325/W/OGD/2008/JG swoją wcześniejszą decyzję Nr WCC/126/325/U/1/98/MJ z 
dnia 1 października 1998 r. (zm. późn. decyzjami) w zakresie wnioskowanym przez Przedsiębiorcę. 

 
Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki  
z upowaŜnienia 

Dyrektor 
Północnego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Gdańsku 

Mirosław Szatybełko-Połom 
 
 
Gdańsk, dnia 11 lutego 2008 r. 
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OBWIESZCZENIE 

Starosty Braniewskiego 

z dnia 5 marca 2008 r. 

 

w sprawie ustalenia średniego miesi ęcznego kosztu utrzymania jednego wychowanka w Powiat owym  

Domu Dziecka we Fromborku w 2008 r. 

 
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) 

podaję do publicznej wiadomości, Ŝe średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Powiatowym Domu Dziecka 
"Słoneczne Wzgórze" 14-530 Frombork ul. Braniewska 11 wynosi 2.668,23 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt 
osiem złotych dwadzieścia trzy grosze). 
 

wz. Starosty 
Bogdan Pochodaj 

Wicestarosta 
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