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UCHWAŁA NR III/19/11 SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 z dnia 10 stycznia 2011 r. 

zmieniająca rozporządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego  
Doliny Narwi 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664; 
z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W rozporządzeniu Nr 3/06 Wojewody Podlaskiego z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie 
Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„Zakaz określony w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy terenu rekreacyjnego położonego w Parku 
na gruntach wsi Rybno i Pniewo, gm. Łomża, wykorzystywanego jako zjazdowe trasy 
narciarskie.” 

2) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:  
„Zakaz określony w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy gospodarstw położonych w parku, 
w których wprowadzono hodowlę zwierząt metodą bezściółkową przed wejściem 
w życie niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Sejmiku 
Bogdan Dyjuk 
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UCHWAŁA NR III/20/11 SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 z dnia 10 stycznia 2011 r. 

w sprawie ustanowienia planu ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz z art. 19 ust. 6a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664; 
z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustanawia się plan ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, zwany dalej 
„planem ochrony”, na który składa się: 

1) część tekstowa – stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rysunek planu ochrony w skali 1: 20 000 – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rysunek rozmieszczenia siedlisk oraz gatunków „naturowych” w: Specjalnym Obszarze 
Ochrony Siedlisk i Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 Przełomowa Dolina 
Narwi PLC200003 – stanowiący załącznik nr 3 do uchwały. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podlaskiego Nr 23 – 1958 – Poz. 334 
 

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi do wdrożenia 
i kontroli realizacji planu ochrony. 

§ 3. Traci moc rozporządzenie Nr 11/03 Wojewody Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
w sprawie ustanowienia planu ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (Dz. Urz. 
Woj. Podl. nr 45, poz. 940). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Sejmiku 
Bogdan Dyjuk 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Podlaskiego Nr 23 – 1959 – Poz. 334 
 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr III/20/11 

Sejmik Województwa Podlaskiego 

z dnia 10 stycznia 2011 r. 

PLAN OCHRONY ŁOMŻYŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO DOLINY NARWI 

Z PLANEM ZADAŃ OCHRONNYCH OSOP I SOOS NATURA 2000 PRZEŁOMOWA DOLINA NARWI 

 



Dziennik Urzędowy 
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Dziennik Urzędowy 
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Dziennik Urzędowy 
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Dziennik Urzędowy 
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UCHWAŁA NR III/21/11 SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 z dnia 10 stycznia 2011 r. 

w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Podlaskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Dolina Narwi” 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa  
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1206, Nr 214, poz. 1806; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 
Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, zmiany: Dz. U. z 2009 r. Nr 215, poz. 1664; 
z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W Rozporządzeniu Nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Narwi” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:  
„Obejmuje obszar Doliny Narwi o łącznej powierzchni 41.860 ha.” 

2) w § 2 uchyla się ust. 3. 

3) § 3 otrzymuje brzmienie:  

„Nadzór nad Obszarem sprawuje Zarząd Województwa Podlaskiego.” 

4) W załączniku Nr 1 po ostatnim zdaniu dodaje się akapit w brzmieniu:  
„W skład Obszaru Chronionego Krajobrazu „Doliny Narwi” nie wchodzą grunty 
stanowiące działki o numerach ewidencyjnych: 114/2, 113/2 i 548 obręb wsi Koźliki, 
gmina Narew, położone w południowej części Obszaru przylegające do drogi Janowo 
– Kożyno Duże, stanowiącej na tym odcinku granicę Obszaru.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Sejmiku 
Bogdan Dyjuk 
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UCHWAŁA NR III/19/10 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalnoņci pożytku publicznego oraz 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci 
statutowej tych organizacji  

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203 i Nr 210  
poz. 2135, z 2005 r. Nr 155 poz. 1298 i Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104 
i Nr 94 poz. 651, z 2008 r. Nr 209 poz. 1316, z 2009 r. Nr 22 poz. 120, Nr 19 poz. 100 i Nr 157 poz. 1241 
oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego 
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określony w regulaminie 
stanowiącym załącznik do uchwały. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sejnach . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Szturgulewski 

 

 
Załącznik  

do uchwały Nr III/19/10 

Rady Powiatu Sejneńskiego 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

Regulamin konsultacji z radą działalnoņci pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci pożytku publicznego i o wolontariacie, 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji. 

§ 1. Konsultacje z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji ogłasza Zarząd Powiatu w Sejneńskiego 

1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać: 

1) cel konsultacji, 

2) przedmiot konsultacji, 

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest zamieszczane w Biuletynie Informacji 
Publicznej, w serwisie internetowym www.powiat.sejny.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Sejnach. 

§ 2. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych 
form: 

1) zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, serwisie internetowym www.powiat. 
sejny.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sejnach projektu aktu prawa 
miejscowego do wglądu wraz z formularzem zgłaszania opinii, stanowiącym załącznik do 
Regulaminu, z zaznaczeniem możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na 
wskazany adres e-mail. 

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 1, 

2. Dopuszczalne są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa 
w konsultacjach, zwłaszcza formy uwzględniające użycie nowoczesnych technik informatycznych. 

3. Z konsultacji przeprowadzonych w formie, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 sporządza się 
protokół. 

4. Forma konsultacji zostaje określona w ogłoszeniu o konsultacji. 

5. Termin na wyrażanie opinii przez przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 1, nie 
może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu, bądź zamieszczenia ogłoszenia. 

§ 3. 1. Opinie i uwagi przedstawicieli podmiotów zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do 
Zarządu Powiatu w Sejnach . 

2. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz  
ze stanowiskiem Zarządu Powiatu w Sejnach zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, 
w serwisie internetowym www.powiat.sejny.pl nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia 
konsultacji. 
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3. Wyniki konsultacji Zarząd Powiatu w Sejnach przedstawia Radzie Powiatu w Sejnach 
w uzasadnieniu do konsultowanych projektów aktów prawa miejscowego. 

§ 4. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział 
w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w Regulaminie. 

§ 5. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Powiatu Sejneńskiego. 

 
Załącznik  

do uchwały nr III/19/10 

Rady Powiatu Sejneńskiego 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

Formularz zgłaszania opinii. 
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UCHWAŁA NR III/7/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH 

 z dnia 21 grudnia 2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 , 
poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; 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, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28  
poz. 142, Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240., Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620,  
Nr 123 poz. 835, z 2010 r. Nr 152 poz. 1020) Rada Miejska w Łapach uchwala co następuje:  

§ 1. Zatwierdza się statut Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach stanowiący załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały 

§ 2. Traci moc § 6 uchwały Nr XVI/81/91 Rady Miasta i Gminy w Łapach z dnia 28 czerwca 1991 r. 
w sprawie powołania zakładu budżetowego 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/251/07 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 21 grudnia 2007 r. 
w sprawie zatwierdzenia statutu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 
Andrzej Witold Mojkowski 

 

 
Załącznik 

do uchwały Nr III/7/10 

Rady Miejskiej w Łapach 

z dnia 21 grudnia 2010 r. 

STATUT  

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach 

DZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach zwany dalej „Zakładem” działa na podstawie: 

- ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142  
poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, 

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157  
poz. 1240 z późniejszymi zmianami /, 

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki 
finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 
oraz trybu postępowania przy przekształceniu w inną formę organizacyjno-prawną /Dz. U. 
Nr 116, poz. 783/. 

- niniejszego statutu. 
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§ 2. 1. Zakład ma swoją siedzibę w Łapach 

2. Zakład działa na terenie gminy Łapy 

3. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym 

§ 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością zakładu sprawuje w imieniu Rady Miejskiej  
Burmistrz Łap. 

DZIAŁ II 

Zadania zakładu 

§ 4. 1. Zakład wykonuje zadania własne Gminy Łapy o charakterze użyteczności publicznej 
w zakresie: 

1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi 

2) dróg, ulic, mostów oraz organizacji ruchu drogowego 

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania odpadów 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych 

4) zieleni gminnej i zadrzewień 

5) targowisk i hal targowych 

6) cmentarzy 

2. Zakład wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej określone w pkt 1, 
powierzone Gminie Łapy w drodze porozumienia międzygminnego, zawartego w trybie art. 74 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) 

DZIAŁ III 
Organizacja zakładu 

§ 5. 1. Zakładem kieruje Dyrektor, który jest odpowiedzialny za jego działalność. Dyrektora 
zatrudnia i zwalnia Burmistrz Łap. 

2. Uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do Dyrektora Zakładu wykonuje 
Burmistrz Łap. 

3. Dyrektor działa jednoosobowo w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Łap. 

4. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników i pracodawcą w rozumieniu Kodeksu 
Pracy w stosunku do pracowników Zakładu. 

5. Dyrektor w drodze zarządzenia nadaje Regulamin Organizacyjny Zakładu. 

§ 6. Do zadań Dyrektora należy w szczególności: 

1. Reprezentowanie Zakładu na zewnątrz. 

2. Zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu. 

3. Opracowanie planu finansowego Zakładu. 

4. Racjonalne gospodarowanie funduszami i majątkiem, zgodnie z ich przeznaczeniem 
i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

5. Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań. 

6. Przedstawianie coroczne Radzie Miejskiej sprawozdań z działalności Zakładu. 

7. Ustalenie systemu kontroli wewnętrznej. 

§ 7. Organizację Zakładu określa Regulamin. 
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DZIAŁ IV 
Gospodarka finansowa Zakładu 

§ 8. 1.Zakład prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość na zasadach określonych 
w przepisach prawa właściwych dla samorządowych zakładów budżetowych. 

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody 
i wydatki stanowiące koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem 
Gminy. 

3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Gminy sprawuje Skarbnik Gminy. 

4. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy. 

DZIAŁ V 

Nadzór nad Zakładem 

§ 9. Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Burmistrz Łap 

DZIAŁ VI 

Postanowienia końcowe 

§ 10. Zmiany lub uzupełnienia niniejszego statutu mogą być dokonywane w drodze uchwały 
Rady Miejskiej w Łapach. 
337
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UCHWAŁA NR II/22/10 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie okreņlenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 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, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U.  
Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Określa się warunki i tryb finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Choroszcz, 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr X/67/07 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 października 2007 r. 
w sprawie określenia Warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu 
kwalifikowanego na obszarze Gminy Choroszcz (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 253, poz. 2648 i z 2009 r.  
Nr 111, poz. 1246). 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy 
Piotr Paweł Dojlida 
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Załącznik 

do uchwały Nr II/22/10 

Rady Miejskiej w Choroszczy 

z dnia 30 grudnia 2010 r. 

WARUNKI I TRYB WSPIERANIA FINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU NA OBSZARZE GMINY CHOROSZCZ 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1. Gmina Choroszcz wspiera sport tworząc warunki, w tym organizacyjne, sprzyjające 
rozwojowi sportu. 

2. Przez cel publiczny z zakresu sportu rozumie się: 

1) poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych; 

2) poprawę kondycji fizycznej i zdrowia mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu 
życia; 

3) osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych; 

4) promocję sportu i aktywnego stylu życia; 

5) umożliwienie dostępu do różnorodnych form sportowej aktywności jak największej liczbie 
mieszkańców Gminy Choroszcz. 

3. Ilekroć poniżej jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Choroszcz; 

2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Choroszczy; 

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Choroszczy; 

4) dotacji - należy przez to rozumieć wydatki budżetu gminy przeznaczone na dofinansowanie 
rozwoju sportu na terenie Gminy Choroszcz, określone corocznie w uchwale budżetowej; 

5) zadaniu - należy przez to rozumieć współzawodnictwo sportowe w określonych ramach 
czasowych nie dłuższych niż jeden rok kalendarzowy; jeżeli współzawodnictwo sportowe toczy 
się w ramach rozgrywek jesień-wiosna, sezon jesienny i sezon wiosenny należy traktować 
jako odrębne zadania. 

§ 2. Warunki wspierania rozwoju sportu oraz wysokość dotacji 

1. Wsparcie, o którym mowa w § 1 ust. 1, udzielane będzie w formie dotacji na prowadzenie 
statutowej działalności sportowej. Klub sportowy może otrzymać dotację na rozwój sportu  
po zapewnieniu udziału środków własnych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dotacje na zadania w zakresie rozwoju sportu mogą otrzymać kluby sportowe, które: 

1) realizują cel publiczny wskazany w § 1 ust. 2, 

2) mają siedzibę na terenie gminy, 

3) prowadzą systematycznie szkolenie dzieci i młodzieży z terenu gminy w danej dyscyplinie 
sportu; 

4) dysponują odpowiednią bazą i kadrą szkoleniową oraz uczestniczą w zorganizowanym 
współzawodnictwie sportowym. 

3. W przypadku dofinansowania (wsparcia) zadania wysokość dotacji nie może przekroczyć  
70 % całkowitych kosztów jego realizacji, jednak nie więcej niż 70.000,00 PLN. 

4. Na wniosek klubu sportowego, Burmistrz, po zapoznaniu się z sytuacją finansową klubu 
może zwiększyć stawkę dofinansowania do 90 %. 

5. Do kosztów, klub sportowy zaliczyć może również skalkulowany koszt nakładów pracy 
związanych z realizacją zadania. 
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6. Klub sportowy w ciągu roku może otrzymać z budżetu gminy dotację na więcej niż jedno 
zadanie. 

7. Łączna kwota dotacji przyznanych klubowi sportowemu w ciągu roku nie może przekroczyć 
90.000,00 PLN. 

8. Dotacja może zostać udzielona po przeprowadzeniu przez Burmistrza postępowania 
konkursowego. 

§ 3. Konkurs 

1. Burmistrz ogłasza konkurs w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego, a także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 

2. W ogłoszeniu o konkursie powinny być zawarte co najmniej następujące informacje: 

1) nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs; 

2) dyscypliny sportu objęte zamiarem udzielenia dotacji; 

3) miejsce i termin składania ofert; 

4) miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu; 

5) miejsce i termin, w którym można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu; 

6) zasady przyznawania dotacji; 

7) tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert; 

8) zastrzeżenie o prawie odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert. 

3. Oferta złożona przez klub sportowy ubiegający się o przyznanie dotacji powinna zawierać co 
najmniej: 

1) nazwę i siedzibę oferenta; 

2) szczegółowy opis realizacji zadania; 

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków 
własnych oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy (kosztorys); 

4) terminy i miejsce realizacji zadania (harmonogram). 

4. Do oferty, o której mowa w ust. 3 należy dołączyć: 

1) aktualny dokument potwierdzający prawo klubu sportowego do występowania w obrocie 
prawnym lub uwierzytelniony odpis dokumentu, wystawiony najpóźniej na miesiąc przez 
terminem składania ofert; 

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu klubu sportowego; 

3) informacje o posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych, zapewniających wykonanie 
zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację tego zadania 
z innych źródeł. 

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem rodzaju zadania, w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie określonym w konkursie. 

§ 4. Rozpatrywanie ofert 

1. W celu przeprowadzenia konkursu Burmistrz powołuje w drodze zarządzenia komisję 
konkursową. 

2. W skład komisji konkursowej wchodzi: 

1) dwóch przedstawicieli Rady, w zakresie działania których znajdują się zadania przeznaczone 
do realizacji przez kluby sportowe; 

2) merytoryczny pracownik Urzędu Miejskiego. 

3. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności: 
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1) przeprowadzenie postępowania konkursowego; 

2) przedłożenie wyników konkursu do zatwierdzenia Burmistrzowi. 

4. Szczegółowy zakres zadań oraz tryb pracy komisji konkursowej określa Regulamin 
zatwierdzony przez Burmistrza. 

5. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa bierze pod uwagę: 

1) zgodność oferty z zadaniami statutowymi klubu sportowego; 

2) wartość merytoryczną oferty; 

3) kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym wysokość udziału środków własnych klubu 
sportowego oraz oczekiwaną wysokość dotacji; 

4) możliwość realizacji zadania przez oferenta; 

5) dotychczasową współpracę klubu sportowego z gminą, w tym staranne i terminowe 
wywiązywanie się z zawartych w ciągu ostatnich 2 lat umów i porozumień. 

6. Z przebiegu rozstrzygnięcia konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

1) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej; 

2) liczbę zgłoszonych ofert, w tym spełniających warunki określone w § 3 ust. 3 i 4 oraz ofert 
odrzuconych; 

3) wskazanie najkorzystniejszej oferty, i propozycji wysokości dotacji; 

4) ewentualne uwagi członków komisji konkursowej; 

5) wzmiankę o odczytaniu protokołu; 

6) podpisy członków komisji konkursowej. 

7. Konkurs powinien być rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert. 

8. Wyniki konkursu doręcza się wnioskodawcom i ogłasza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej. 

9. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu z chwilą rozstrzygnięcia konkursu. 

§ 5. Umowa 

1. Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy gminą a klubem sportowym, którego oferta została wybrana. 

2. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Umowa powinna zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie stron umowy; 

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i sposób jego 
realizacji; 

3) wysokość dotacji przyznanej klubowi sportowemu na realizację zadania i warunki jej 
uruchomienia; 

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania; 

5) warunki przesunięcia środków w ramach dotacji; 

6) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji; 

7) sposób i termin rozliczenia dotacji; 

8) postanowienia dotyczące okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy; 

9) zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji lub niewłaściwie wykorzystanej dotacji; 
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10) postanowienia dotyczące wydatkowania dotacji zgodnie z przepisami o zamówieniach 
publicznych oraz o finansach publicznych. 

4. Dotacja powinna być wykorzystana w trakcie roku budżetowego, na który została 
przyznana. 

5. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż rok budżetowy. 

§ 6. Kontrola wykonania zadania i rozliczenie 

1. W trakcie realizacji zadania gmina ma prawo do oceny realizacji zadania, a w szczególności: 

1) żądania informacji o jego przebiegu; 

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania; 

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania; 

4) wglądu do dokumentacji księgowej oraz sporządzania kserokopii dokumentów. 

2. W przypadku stwierdzenia wydatkowania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem, pobranie 
nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych 
w przepisach o finansach publicznych. 

3. Po zakończeniu realizacji zadania, klub sportowy składa sprawozdanie z jego wykonania, 
w terminie 30 dni od dnia upływu okresu, na który została zawarta umowa. 

4. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. 

5. Sprawozdanie powinno zawierać: 

1) informację o przebiegu realizacji zadania; 

2) szczegółowe rozliczenie finansowe; 

3) oświadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz 
ustawą o finansach publicznych; 

4) inne istotne informacje o realizacji zadania. 

6. Informacja z rozliczenia dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie 
Informacji Publicznej, po zakończeniu roku budżetowego, nie później jednak, niż do 30 kwietnia 
następnego roku. 

7. Niewykorzystane przez klub sportowy środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu 
gminy na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych. 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Burmistrz Choroszczy w terminie do 30 kwietnia każdego roku, po roku, w którym nastąpiła 
realizacja zadań, przedstawia Radzie zbiorcze sprawozdanie z realizacji tych zadań przez kluby 
sportowe. 

2. Do postępowań w sprawie udzielenia dotacji na rozwój sportu wszczętych przed dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe. 

3. Zmiany niniejszych warunków następują w formie przewidzianej dla ich ustanowienia. 
338
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UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY MILEJCZYCE 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Milejczyce liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/ przeznaczonych do spożycia poza miejscem 

sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ i art. 12 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia  
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz. U z 2007 r., 
Nr 70, poz. 473 z późn. zmianami/ Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Milejczyce liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych 
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu z wyjątkiem piwa: 

1. przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży – 15, 

2. przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – 5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc Uchwała XVII/107/2000 Rady Gminy Milejczyce z dnia 23 sierpnia 2000 r. 
w sprawie zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu  
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do sprzedaży poza miejscem sprzedaży na terenie gminy 
Milejczyce 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego, 

Przewodniczący Rady  
Adam Fiłoc 
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UCHWAŁA NR III/12/10 RADY GMINY MILEJCZYCE 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie okreņlenia zasad usytuowania na terenie gminy Milejczyce miejsc sprzedaży i podawania napojów 
alkoholowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U 
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych nie może być prowadzona: 

a) na straganach i placach targowych 

b) na terenie kąpielisk i basenów 

c) na stadionach i innych obiektach sportowych podczas trwania imprez i zawodów 
sportowych 

d) na terenie krytych pływalni, w halach sportowych i innych obiektach sportowych 

§ 2. Sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych nie może być prowadzona w bezpośrednim 
sąsiedztwie: 

a) szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w rozumieniu ustawy o systemie oświaty 

b) innych zakładów i placówek opiekuńczo-wychowawczych: żłobka, internatu, bursy, świetlicy 
socjoterapeutycznej, wydzielonego placu zabaw dla dzieci 

c) kościołów 
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d) szpitali, ośrodków zdrowia. 

§ 3. Za bezpośrednie sąsiedztwo w rozumieniu niniejszej uchwały rozumie się odległość nie 
mniej niż 10m mierzoną od wejścia lub wyjścia z terenu chronionego do wejścia do punktu 
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, najkrótszą drogą, którą możliwe jest dotarcie do 
punktu. Odległość tę należy mierzyć wzdłuż osi dróg publicznych. 

§ 4. Dopuszcza się odstępstwo od ustaleń zawartych w § 1, w przypadku: 

a) wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż /podawanie napojów alkoholowych 
zgodnie z art.181 ust. 1 ustawy na terenie stadionu miejskiego i wiejskich boisk sportowych. 

b) miejsc sprzedaży/podawania napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa na terenie 
basenów i kąpielisk. 

c) miejsc mających wydzielony, niezależny od funkcji obiektu dostęp komunikacyjny. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady  
Adam Fiłoc 
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UCHWAŁA NR III/9/10 RADY GMINY NOWINKA 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Nowince oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 422, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia  
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 260, 
poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) uchwala się co następuje:  

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 
terenie gminy Nowinka, uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania. 

Tryb powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 2. 1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej „Zespołem” powołuje Wójt Gminy 
Nowinka w drodze zarządzenia. 

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek 
organizacyjnych działających na terenie Gminy: 

1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince; 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince; 

3) Komendy Powiatowej Policji w Augustowie; 

4) oświaty; 

5) ochrony zdrowia; 
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6) organizacji pozarządowych, w szczególności działających na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie; 

7) kuratorzy sądowi. 

3. W skład Zespołu wchodzić mogą prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Augustowie. 

4. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Nowinka, 
a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu. 

Tryb odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 3. Wójt Gminy Nowinka odwołuje członka Zespołu przed upływem kadencji: 

1) na jego wniosek; 

2) na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem; 

3) na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach; 

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 
przestępstwo skarbowe. 

Szczegółowe warunki funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  

§ 4. 1. Kadencja Zespołu trwa 3 lata. 

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Nowinka w terminie 30 dni od daty 
zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 4. 

3. Na pierwszym posiedzeniu Zespołu wybierany jest przewodniczący Zespołu spośród jego 
członków, większością głosów w głosowaniu jawnym. 

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu wybierany jest 
zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Zespołu, spośród jego członków większością głosów 
w głosowaniu jawnym. 

5. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy 
przewodniczącego i sekretarza Zespołu oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie 
organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Nowinka w drodze 
zarządzenia. 

6. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, a gdy jest to niemożliwe 
– zastępca przewodniczącego lub sekretarz, wskazując termin, miejsce oraz cel posiedzenia, o czym 
powiadamia na piśmie członków Zespołu, nie później niż 3 dni przed terminem posiedzenia. 

7. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby 
członków Zespołu. 

8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy 
miesiące. 

9. Prace Zespołu są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu Zespołu bierze udział co najmniej 
połowa jego członków. 

10. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, zawierający w szczególności: informację 
o składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu, opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte uchwały 
lub ustalenia. 

11. Zespół może powoływać grupy robocze na zasadach określonych w ustawie 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w celu rozwiązywania indywidualnych problemów 
związanych z występowaniem przemocy w rodzinie. 

12. Grupy robocze składają informacje Zespołowi o wynikach swej pracy. 
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13. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Nowinka 
sprawozdań z pracy Zespołu w terminach: 

- do 31 lipca roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie półroczne; 

- do 31 stycznia roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy  
– sprawozdanie roczne. 

14. Jawność posiedzenia Zespołu może zostać wyłączona na podstawie przepisów 
ustawowych. 

15. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków 
służbowych lub zawodowych. 

16. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowince. 

17. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nowince. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowinka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Pietrewicz 
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UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY NOWINKA 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie okreņlenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalnoņci pożytku publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci pożytku 

publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci 
statutowej tych organizacji 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. 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; 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) uchwala się , co następuje:  

§ 1. 1. Konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej łącznie podmiotami, projektów aktów prawa 
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwane dalej 
Konsultacjami, przeprowadza się po zamieszczeniu ogłoszenia o przeprowadzeniu Konsultacji przez 
Wójta Gminy Nowinka. 

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji powinno określać: 

1) cel konsultacji, 

2) przedmiot konsultacji, 

3) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, 

4) formy Konsultacji 

3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu Konsultacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji 
Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka. 
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§ 2. 1. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem co najmniej jednej z niżej podanych 
form: 

1) otwarte spotkanie z przedstawicielami podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1, 

2) zamieszczając na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka i na stronie internetowej gminy 
projektu aktu prawa miejscowego wraz z formularzem zgłaszania opinii z zaznaczeniem 
możliwości zgłaszania uwag drogą pisemną lub elektroniczną na wskazany adres e-mail. 

2. Z przeprowadzonych Konsultacji sporządza się protokół końcowy. 

3. Termin na wyrażanie opinii przez przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 1, 
nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu, bądź zamieszczenia ogłoszenia o którym 
mowa w ust.1 pkt 2. 

§ 3. 1. Opinie i uwagi przedstawicieli podmiotów zgłoszone w czasie konsultacji kierowane są do 
Wójta Gminy Nowinka. 

2. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze 
stanowiskiem Wójta Gminy Nowinka zamieszczane są na Portalu Internetowym, nie później niż 
w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Pietrewicz 
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UCHWAŁA NR II/14/10 RADY GMINY PUŃSK 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właņcicieli nieruchomoņci i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  

nieczystoņci ciekłych 

Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, 
poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, 
poz. 278)) oraz art. 40 ust. 1 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, 
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), uchwala sie co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr II/9/06 Rady Gminy Puńsk z dnia 5 grudnia 2006 roku w sprawie górnych 
stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, (Dziennik 
Urzędowy Województwa Podlaskiego Nr 303, poz. 3211, z 2008 r. Nr 47, poz. 450), w § 1 ust. 1 pkt 1, 
2 i 3 otrzymują brzmienie: 

1) „za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych z jednego 
pojemnika o objętości 120 dm3 - brutto 9,- zł, 

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych odpadów komunalnych – za 1 worek 
120 litrowy - brutto 9,- zł," 
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§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
Waldemar Krakowski 
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UCHWAŁA NR III/8/10 RADY GMINY AUGUSTÓW 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków lokalnego zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 9a, art. 9b, art. 9 c i art. 9 d ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 czerwca 2010 r. (tekst jednolity Dz. U.  
Nr 125, poz. 842) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 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; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28,  
poz. 146, Nr 106, poz. 675) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Lokalny Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy Augustów i ustala jego skład 
osobowy, na czas nieokreślony. 

§ 2. 1. Członek Lokalnego Zespołu Interdyscyplinarnego może być odwołany przez Wójta Gminy 
Augustów: 

- na jego wniosek; 

- na wniosek podmiotu, którego jest on przedstawicielem; 

- w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne 
przestępstwo skarbowe; 

- w przypadku niewywiązywania się z przyjętych obowiązków. 

2. Członkostwo również wygasa z przyczyn naturalnych. 

§ 3. 1. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego jest wybierany na pierwszym posiedzeniu 
zespołu spośród jego członków, zwykłą większością głosów, obecnych na posiedzeniu zespołu. 

2. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie 
rzadziej niż raz na kwartał. 

3. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej. 

4. Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

5. Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, stanowiącym 
integralną część gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych. 

6. Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 
podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu 
przeciwdziałanie temu zjawisku; 
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3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy 
w środowisku lokalnym; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

7. Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy 
w rodzinie; 

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 
wystąpieniem przemocy; 

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy 
oraz efektów tych działań. 

§ 4. 1. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w zakresie niezbędnym do 
realizacji zadań, mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących 
przemoc w rodzinie, dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych 
orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, 
których dane dotyczą. 

2. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do 
zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań, o których 
mowa w art. 9b ust. 2 i 3. Obowiązek ten rozciąga się także na okres po ustaniu członkostwa 
w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych. 

3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności, o których mowa w art. 9b ust. 2 i 3, 
członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych składają Wójtowi Gminy Augustów 
oświadczenie o następującej treści: 

 „Oņwiadczam, że zachowam poufnoņć informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji 
zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy 
o odpowiedzialnoņci karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu 
osobom nieuprawnionym.” 

4. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się 
w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą 
w rodzinie. 

5. Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych 
przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych ops, gminnych komisji rpa, Policji, oświaty i ochrony 
zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

6. Przedstawiciele podmiotów, o których mowa w pkt. 5 realizują procedurę „Niebieskiej 
Karty” w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach 
przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. 

7. Wszczęcie procedury „Niebieskiej „Karty” następuje przez wypełnienie formularza 
„Niebieska Karta” w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub 
zawodowych, uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub 
w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem 
przemocy w rodzinie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy  
Zdzisław Chmielewski 
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UCHWAŁA NR III/21/10 RADY GMINY BARGŁÓW KOŅCIELNY 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie okreņlenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatnoņci za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częņciowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, 
jak również trybu ich pobierania 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz.1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146,  
Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewniania opieki 
higienicznej zleconej przez lekarza, pielęgnacji oraz w miarę możliwości zapewniania kontaktów 
z otoczeniem, określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  
i i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.  

§ 2. Usługi opiekuńcze przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej, określającej okres 
przyznanej usługi, zakres świadczonych usług, miejsce świadczonych usług oraz wysokość 
odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca, a także miejsce i termin dokonywania wpłat za 
przyznane usługi.  

§ 3. Wysokość odpłatności za usługi opiekuńcze określa się w decyzji przyznającej usługi 
opiekuńcze, od 1 godziny w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby 
w rodzinie, w następującej wysokości:  

Dochód na osobę w rodzinie, na podstawie kryterium 
 dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 

 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności wyrażona w zł za 1 godzinę usługi 
Osoba samotnie gospodarująca Osoba w rodzinie 

do ≥ 120% nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyżej 120% do  ≥ 150 % 1,50 1,50 
powyżej 150% do ≥ 200 % 2,00 2,00 
powyżej 200% do ≥ 250 % 2,50 2,50 
powyżej 250% do ≥ 300 % 4,50 4,50 

powyżej 300% w całości w całości 

 

§ 4. Potrzeby w zakresie usług opiekuńczych, liczbę godzin, okres i miejsce ich świadczenia 
proponuje pracownik socjalny z uwzględnieniem osoby potrzebującej pomocy.  

§ 5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być częściowo lub w całości 
zwolnione od opłat na wniosek świadczeniobiorcy lub pracownika socjalnego, jeżeli:  

1) zobowiązany do opłat poniósł straty materialne w wyniku klęsk żywiołowych lub innych 
wypadków losowych;  

2) wystąpiły znaczne – powyżej 30 % miesięcznego dochodu – wydatki związane z kosztami 
leczenia i rehabilitacji.  

§ 6. Traci moc uchwała Nr V/35/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 lipca 2007 r. 
w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach 
zadań własnych Gminy Bargłów Kościelny, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, tryb ich pobierania oraz szczegółowych 
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności za te usługi (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego Nr 190, poz. 1928, Nr 232, poz. 2394).  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy 
Jan Romanowski 
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UCHWAŁA NR III/8/10 RADY GMINY SZUDZIAŁOWO 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy 

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt.1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568 i 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 , Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420,  
Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) - uchwala się,  
co następuje:  

§ 1. W Statucie Gminy przyjętym Uchwałą Nr III/25/03 Rady Gminy Szudziałowo z dnia  
28 stycznia 2003 r. (Dz. U. Woj. Podl. Nr 15. poz. 392) i Uchwałą Nr XXXI/163/10 Rady Gminy 
Szudziałowo z dnia 28 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106 poz. 1569) w § 41a wykreśla się 
w całości ust. 2. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej treści w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący  
Leszek Olchowik 
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UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY WYSZKI 

 z dnia 31 grudnia 2010 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 , 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, Nr 173, poz. 1218,  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r.  
Nr 27, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, 
z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1110, z 2006 r.  
Nr 227, poz. 1658 i z 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wyszkach stanowiącym załącznik do uchwały  
Nr XIV/157/04 Rady Gminy Wyszki z dnia 22 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 76, poz. 1186) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:  
 

„§ 2a. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru instytucji 
kultury prowadzonego przez organizatora." 

2) § 7 otrzymuje brzmienie:  
 
„§ 7. 1. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, z której przychody 
przeznaczone są na realizację celów statutowych i pokrywanie kosztów działalności 
bieżącej.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421591
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„2. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją 
zadań statutowych, " 
 

3) § 8 otrzymuje brzmienie:  
 

„§ 8.1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor.  
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt.  
3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:  
1) kierowanie bieżącą działalnością Biblioteki;  
2) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz; 
 3) zarządzanie majątkiem Biblioteki;  
4) zatrudnianie i zwalnianie pracowników;  
5) wydawanie instrukcji, zarządzeń i poleceń służbowych;  
6) ustalanie rocznego planu pracy oraz rocznego planu finansowego." 
 

4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
 

„2. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez 
Dyrektora."  

5) § 12 otrzymuje brzmienie:  
 

„§ 12. Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną częścią mienia oraz 
samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z Rozdziałem 3 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz według zasad określonych w ustawie z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223)." 

6) skreśla się § 13, 

7) § 14 otrzymuje brzmienie:  

„§ 14. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalany 
przez Dyrektora i zatwierdzany przez Radę Gminy. " 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyszki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 
Janusz Wyszyński 
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ZARZĄDZENIE NR 2/2011 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

 z dnia 14 stycznia 2011 r. 

w sprawie ustalenia ņredniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 
„Spokojna Przystań” w Garbarach 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.1) ), zarządza się co następuje: 

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 
„Spokojna Przystań” w Garbarach w roku 2011 na kwotę 2 075,32 zł (słownie: dwa tysiące 
siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści dwa groszy). 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

Marszałek Województwa  
Jarosław Zygmunt Dworzański 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362. 
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