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z dnia

w sprawie rvyboru metody i
komunalnvmi

Na podstawie art. 1g ust. 2 pk
marca 199() r. o samorz4dzie gminnyr
ust. I pkt. I orazart. 6k ust. I pkt. 1,
r- o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w
Gmirry Skarbimier z uchwala,co nastgp

$ l. Oplata za gospodarowanie
powstaj4cymi na nieruchomoSciach
zamieszkuj rlcych dan4 nieruchomod6.
ustalc,nej stawki, za trzeci;, czwarta' i
sz6st4 i kol{ne 20youstalonej stawki.

$.2. L Ustala sig stawkg oplaty za gr
nieruchomo$ci, na kt6rych zami"szkul
w spors6b selektywny w wysokoSci lg

2. Ustala sig wy2szq stawkg oplaty za g
nieruc.homo$ci, na kt6rych zamieszkuj4
i odbierane w spos6b selektyramy w

$ 3. Oplata za gospodarowanie
Sp6ldz;ielczego Grodk6w-tr osi6w w
wskazany indywidualny rachunek
terenie Gminy Skarbimierz.

S 4.2 dniem I stycznia20lgr.traci
w sprawie wybory metody ustalenia
ustalen.ia wysokoSci stawki tej
Skarbirnierz z dnia 17 czerwca 2016 r
ustaleniia oplaty zagospodarowanie
stawki

$ 5. Wykonanie uchwaly powierzasig W

$ 6. Ur:hwala wchodzi w zycie po
IJrzgdowym Woj ew6dztwa Opolsk iego, z

UQrr nr4 
)

EKT
UCHWALA

RADY SKARBIMIERZ

:nia oplaty za gospodarowanie odpadami
ustalenia stawki tej oplaty

i art. 40 ust. I oraz arl:..41 ust. I ustawy z dnia g
z. U" z 2018 r. poz.9g4 z p61n. zm.) oraz art. 6j.
a pkt I oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 wrze$ni a 1996
inach (Dz.lJ. z 2017 poz. l2g9 z p6hn. zm.) Rada

ni komunalnymi na terenie Gminy Skarbimierz
eszkalych, stanowi iloczyn liczby mieszkaric6w
zym za dwie pierwsze osoby oplata wynosi 100%
osobg oplata wynosi SA % ustalonej stawki, a za

odpadami komunalnymi od
y, jeLeli odpady s4 zbierane i

wlaScicieli

dobierane

larowanie odpadami komunalnymi od wlaScicieli
zkancy, je'eLi odpady komunalne nie s4 zbierane

tych miesigcznie.

i 25,00 zlotych miesigcznie.

komunalnymi jest uiszczana w kasie Banku
: Urzgdu Gminy Skarbimierz, przelewem na
lub wyznaczonego inkasenta dzialaj4cego na

gospodarowanie odpadami komunaln ymi oraz: Uchwala Nr XVllI4/2016 Rady Gminy
riaj4ca uchwalg w sprawie wyboru metody
komunalnymi oruz ustalenia wysokoSci tej

ala Nr VIII/54/2015 z dnia 4 wrzehrla2lt5r.

i Gminy Skarbimierz.

14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
obowi4zuj4c4 od dnia I stycznia2}lgr.

,L



Dotychczasowa stawka oplat za

13,00 zlotych miesigcznie je2eli odpady byly

i 20,00 ztotych miesigcznie jeZeli odpady nie byly

Z ,twagi na fakt podwyzszenia

podniesienia stawki oplaty za gospodarowanie

Zgodnie z art.6r ust.2 ustawy z dnia I

i porz4dku w gminach (Dz. U. z 2017 t' poz.

gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina

AZASADN

e odpadami komunalnymi wynosila

i odbierane w spos6b selektyvmy

i odbierane w spos6b selektywny.

ia uslug powstala konieoznoSd

ia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci

9 z p62n. zm.) z pobranych oplat za

a koszty funkcjonowania systenou.
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w sprawie wyboru metody i
komunalnvmi

Na podstawie art. 18 ust. 2
marca 1990 r. o samorz4dzie gminn
ust. I pkt. I oraz art. 6k ust. I pkt. l,
r. o vtrzyrnaniu czystoSci i porz4dku
Gminy Skarbimier z uchw ala, co nas

$ 1. Oplata za gospodarowanie
powstaj4cymi na nieruchomoSciach
zamieszkuj4cych dan4 nieruchomoSd.
100% ustalonej stawki, a za sz6sta t k

$ 2. 1. Ustala sig stawkg oplaty za
nieru,chomoSci, na kt6rych zamieszkuj
w spos6b selekrywny w wysoko6ci 14

2. Ustala sip wyzsz4 stawkg oplaty za
nieruchomo6ci, na kt6rych zamieszkuj4
i odbierane w spos6b selektyumy w wys

$ 3. Oplata za gospodarowanie
Sp6ldzielczego Grodk6w-tr osi6w w
wskazany indywidualny rachunek
terenie Gminy Skarbimierz.

5 4.2 dniem l stycznia 2019r. traci
w sprawie wybory metody ustalenia
ustalenia wysokoSci stawki tej
Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2016
ustalerda oplaty zagospodarowanie
stawki

$ 5. Wykonanie uchwaly powierza sig

$ 6. I-Ichwa,la wchodzi w 2ycie po
Urzgdowym Woj ew6dztwa Opolskiego,

UCHW

PROJEKT

Y SKARBIMIEM

oplaty za gospodarowanie odpadami
ustalenia stawki tej oplafy

pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzeSni a 1996
inach (Dz. IJ. z 2017 poz. l2g9 z p62n. zm.) Rada

i komunalnymi na terenie Gminy Skarbimierz
liczby mieszkaric6w
os6b oplata wynosi

stanowi iloczyn
,y czym za piEd pierwszych
nie ponosi sig oplat.

wanie odpadami komunalnymi od

i art. 40 ust. I oraz art.41 ust. I ustawy z dnia g
z. U. z 20lE r. poz. 994 z p6in. zm.) oraz art. 6j.

(f "*,t'c-ul)

ieszkafcy, jezeli odpacty s4 zbierane i
wlaScicieli

dobierane
tych miesigcznie.

ie odpadami komunalnymi od wlaScicieli
karicy, jezeli odpady komunalne nie s4 zbierane
i 25,00 zlotych miesiecznie.

i komunalnymi jest uiszczana w kasie Banku
bie Urzgdu Gminy Skarbimierz, przelewem na

lub wyznaczonego inkasenta dzialajqcego na

Nr VIII/54/2015 z dnia4 wrzeSnia 2015r.
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz

z Uchwala Nr XV/l 14/2016 Rady Gminy
eniaj4ca uchwalg w sprawie wyboru metody

komunalnymi oraz ustalenia wysokoSci tej

i Gminy Skarbimierz.

14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
obowi4zuj4c4 od dnia 0l stycznia 2019r.



Dotychczasowa stawka oplat za

13,00 zlotych miesigcznie jeheli odpady byly

i 20,00 zlotych miesigcznie jeZeli odpady nie byly

Z ruragi na fakt podwyZszenia koszt6w

podniesienia stawki oplaty za gospodarowanie

Zgodnie z art.6r ust.2 ustawy z dnia 13

i porz4dku w gminach (Dz. U. z 2017 t. poz.

gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina

UZASADN

e odpadami komunalnymi wynosila

i odbierane w spos6b selektyu'ny

i odbierane w spos6b selektywny.

ia uslug powstala koniec:znoSd

i komunalnymi.

ia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci

z p62n" zm.) z pobranych opl.at za

koszty funkcj onowania systemu.
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w strlrawie wzoru deklaracji o
kormunallnymi skladanej przez w

Napodstawie art. 18 ust, 2 pkt
1990r. o samorz4dzie gminnym
i ust, lb oraz art.6n ustawy z dnia I
w grninach (Dz. U. z 2017 r. poz. I
co nastgpu.je:

$ 1. Okresla sig wz6r deklaracji
komunalnymi, skladanej ptzez
Skarbimierz, stanowi4 cy zal1cznik do

$ 2. Deklaracje, o kt6rej mowa w
obowi4zani s4zlo2y6 w Urzqdzie Gmi
mowa w art. 6m ust. I i 2 ustawy
porz4dku w gminach (Dz. U. 22017 r.

$ 3. L Deklaracje, o kt6rej mowa w $ I

zloLy 6 o sobi6 cie w IJ rzedzie

przeslat na adres Urzedu Gmi

12, 4Sl -3 18 Skarbimierz;

3) przeslal w formie elektronicznei

elektronicznej Platformy Uslug Adm
jako z,alqcznik.

2. Formularz deklaracji wraz z

(w formacie docx, pdD na

www.skarbimierz.pl oraz jako formu

Skarbimierzu.

$ 4. Deklaracja przesylana w

1)

2)

podpisrem elektronicznym weryfikow pomocQ waZnego kwalifikowanego certyfikatu

UCHW

RADY

z dnia

SKARBIMIERZ

...2018r.

oplaty za gospodarowanie odpadami
i nieruchomo5ci poloionych na terenie Gminv
rbimierz

art. 40 ust. I i art. 4l ust. I ustawy z dnia g marca
z 2018 r. poz. 994 z p6in. zm.), art.6m ust. la

I995r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku
p62n. zm") Rada Gminy Skarbimierz uchwala

oplaty za gospodarowanie odpadami
polozonej na terenie Gminv

niniejszej uchwaly, wla$ciciele nieruchomoSci
Skarbimierz w terminie 14 dni od dnia, o kt6rym
a 13 vnzeinia 1996 r. o utr4rnaniu czystoSci i
1289 zp62n. zm.).

iciel nieruchomoSci obowi4zany jest:

w Skarbimierzu;

Skarbimierzu, Skarbimierz-Osiedle ul. parkowa

Urzgdu Gminy w Skarbim ierzu zapo5rednictwem

ji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl

ikami bgdzie dostgpny w aktyramym formacie

adresem

Gminy w

Urzgdu Gminy Skarbimierz pod

papierowej w IJrzgdzie

icznej musi byi opatrzona bezpiecznym



w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 18

z 2013 r. poz. 262 z p62n. zm.) lub podpisem

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

realizuj4cych zadaniapubliczne (Dz. U. 22014 t.

$ 5. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi

$ 6. Z dniem 1 stycznia 2019 roku traci moc

Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2016r. w spra

gospodarowanie odpadami komunalnymi sk

poloZonych na terenie Gminy Skarbimierz.

$ 7. Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 1

Urzgdowym Wojew6dztwa Opolskiego, z moc4

1r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.

ierdzonym profilem zaufanym eI'UAP

formatyzacji dzialalnoSci podmiot6w

1 I 14).

Skarbimierz.

Nr XV/11512016 Rady Gminy

deklaracji o wysokoSci oplily za

przez wla6cicieli nieruchomoSci

i od daty jej ogloszenia w Dziernniku

i4zywaniaod I stycznia 2019r. roku.



Zalqczniknr 1

do projektu Uchwaly Nr..
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

DEKLARAC WYSOKOSCT opnary
ODPADAMI KOMI]NALNYMIZA GOSPODAROW,4.N

nii lnie, komputerowo lub ie drukowanymi literami.
Ustawa z drna nl: wrze,lnia tg% t-. 

-o^ytoy*aniu 
czystoSci i porz4dku

1289 zpbtn" zm.)w gminach (Dz"IJ.tz20I7 r. poz"

ZLO

wlasciciele nierudhomosci zamieszkalych poloZonych na terenieGminy Skarbimierz

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomo$ci
pierwszego mieszkarica rub w terminie 14 dni od ania nastqpieniazmiaiy danych bqd4cych podstawq ustalenia wysokosci naleinejoplaty

Yy*!^Gyin1 w Skarbimierzu, skarbimierz-osiedle ul. parko wa 12,49-318 Skarbimierz

W6jt Gminy Skarbimierz

A DEKLA CJIA. OItOwI

Okolicznodci powoduj4ce obowi4zek

! Pienvsza deklaracia

Pola.iasne nale2
PodstafUa_pfe.v,rna:

Crgarr wlaqEuf_do
zlozer4q dg_lslarAqii



B. SKLADAJACY DEKI,ARA i"w kwadrat znakiem

! wlaSciciel

D wsp6lwlaSciciel

! sp6ldzielnia mieszrhaniowa/wsp6lnota

mieszkaniowa

uZytkownik wieczysty

najemca, dzierhawca

inny..

C. DANE SKI.,ADAJAC]EGO DEKLARACJE
C.1. RODZA.J SKI,ADAJACEGO DEKLARA ]J ', (zaznaczv,t, rvla5ciwv kwadrat znakiern X)

! osoba frzyczrn [-l osoba prawna D Je
os

lnostka organizacyj na nie pc,siadaj qca

lbowo6ci prawnei

C.2. DANE IDENTYFI KJ.CYJNE

Imie i nazwisko

Numer PESEL Id ikatorNIP/REGON

Imie oica In 9r atki

C.3. ADRES ZAMIESZ,]KANIA

Krai Woiew6dztwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

MieiscowoSC Kod pocztowv Pocrta

E-mail Telefi n

C.4. ADRES DO KORESPONDENCJI - wpisa,

w cze6ci C.3.
,j ieli jest inny niZ adres nieruc,homoilci

Krai Woiew6dztwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

MieiscowoSC Kod oocztowv Poczta

D. ADRES NIERUCHOMOSg NA KTOREJ PQWSTAJA ODPADY KOMUNALNE

Krai Woiew6dztwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr l,okalu

MieiscowoS6 Kod oocztowv Pocda





F. PODPIS SKI,ADAJACEGO DEKLARACJ

G. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:

Niniejsza deklaracja stranowi podstawg do w

z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca

w administracji (t. j. Dz, U.z20l8r.poz.1314

1. Zgodnie z art. 6r:i, ust. I ustawy z dnia 13 v

w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z p6in' z

do w6jta, burmistrza lub prezydenta miasta deklar

komunalnymi w terrriinie 14 dni od dnia zamiesz

lub powstaniu nu 6unrtj nieruchomoSci odpad6w k

2. Zgodnie z art. 6m rust. 2 ustaviy z dnia 13 r

w gminach (Dz. U. z:,2017 r. poz. 1289 zp6in' t

ustalenia wysoko3ci nalenej oplaty za gospt

w deklaracji ilofr:i odpad6w komunalnych

nieruchomoSci jest obowi1zany zloLryt now4 dek

Oplatg za gospodaro,wanie odpadami komunaln'

w kt6rym nast4pila z;.miana.

3. Zgodnie z art. 6i ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeSnii

(Dz. U. z20l1r. poi,:. 1289 zp6tin. zm') w przyl

mieszkaniec zamies:,lkuj e prz.ez czq(t miesi4ca,

w miesi4cu, w ktdrym nast4pila zmiana uiszcz

a w nowym miejsctt ;;zamieszkania - pocz4wszy ol

,JI

L9t

:p

zei

n.)

cir

lYylcllla ]y]uru YvJilrurr4wuziltSu ^a6uu[rE

i6 r. o postgpowaniu egizekuciyinym

'ifrn, zm.).

nia 1996 r. o utrzymaniu czyst<lSci i porz4dku

wla6 ciciel nieruchomo Sci j est ob owi qzany zloLry (

o wysokoSci ophaV za gospodarowanieodpadami

AL

rml

rzl

n.

lar

r na danej nieruchomoSci pierwsz,ego mi,sszkaica

nalnych.

inia 1996r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku

w przypadku zmiany danych bgd4cych podstaw4

,wanie odpadami komunalnymi lub olkreSlonej

.+^:^^"^L ,{.-^i niar"nhnmndni ur}adninial

l4 rlni nd dnie nasranien12 zmranv

I

m

w zmienionej wysokoSci uiszcza sig za miesi4c

ir6r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminacl

u, gdy w danym miesi4cu na danej nierur:homoSc

latg za gospodarowanie odpadami komunalnym

17 w gminie, w kt6rej dotychczas zamieszkiwal

::si4ca nastgpnego, po kt6rym nast4pila zrniana.

w4

miesi4c,

gminach

homoSci

rnalnymi

:szkiwal,



27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
i w sprawie swobodnego przeplywu takich

4. Z uwagi na to, 2e jest prowad

mieszkaf com zalicza sig zbieranie

5. W pr4.padku, gdy deklaracia

do deklaracji nalely dol4czyt

oplacie skarbowej zgodnie ustaw4 z

poz. 1628 ze zm.).

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2

posiada Pani/pan:

- prawo do wniesienia skargi do

. przetwarzanie danych osobowych pani
nie przysluguje pani/panu:

w zwi4zka z art. l7 ust. 3 lit. b) lub d)
prawo do przenoszenia danych osobol
na podstawie arf. 2l RODO prawo
prawn 4 pr zetw ar zania p anilp ana

o ochronie danych) (Dz.rJrz.UB I. f D 204
'w ramach czynnoSci wykonywanych na

administratorem pani/pana
.(9-3 1 8 S karb imierz-Osiedle, ut, parki
i.nspektorem ochrony danych

lzi1ltiew i9z radca p raw ny,
llani/Pana dane oso6ow e przetwarzane
wykonaniem czynnoSci z zakresu
Skarbimierz kt6rej pani/pan jest st
zi, nieruchomofici potoionej na terenie
Pani/Pana dane osobowe bgd4
zadaf ustawowych;
c'bowiqzek podania przez paniqlpana
niezbgdne w ramach sprawowania wladiv/ odniesieniu do pani/pana danvcir
zautomaty zowany, stosowanie do art. 5Z t

- na podstawie art. 15 RODO prawo do
na podstawie art. 16 RODO prawo do- na podstawie art. 1g RODO prawo
osobr:wych z zastrzeheniem pr4rpadk6

p *,,/,Ij:^"y:;':rl:';,

... 
l(yjadnienie: prawo do ograniczenia prz

w celu zrapewnienia korzystania ze Srodk6w
prawnej, lub z wwagi na wqine wzglgdy interesu Unii Europejskiej lub pafisn 

"'oUn[oiit ili.

lektywna zbi6rka w pojemnikach zhiorczych, to wszystkim

skladana przez pehtomocnika wladciciela nieruchomo$ci.

potwierdzaj qcy pehromocn ictwo. pelnomocni ctwo podlega
16 listopada 2006 r. o opla,cie skarbowej (tj. Dz.U. 22014 r.

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

:-,1i{f: " pr?5f.1, 
?_^em danych osobowych

.o-.u1 
u:lyl."lia dyrektyr,vy. 95 /46 IWE (og6lne rozporzqdzenie

16, str. l), dalej,,RODO,', infon ujg, ze:

ustawy o ulrzymaniu czystoSci i porzedku w gminach

osobowych jest llrzqd Gminy Skubimierx,
te L_174 04 6 6 0 0, ag@ karb imilrzp t ;

lrrydzte GmW Skarbimierz jest pan/pani Bogaslaw
I@net.pI

T.ltj:f"g: _6.ustr 
r.ut, c) RoDo w celu zwiqzanym z

1!!?!:^t .rcynuy-lryttmi ns rerenii eii"y
y:::_?,.0:::dmiotem jest o dbidi o dp addw ;;;*;;;:j

Skarbimierz
przez okres wymagany przepisami prawa i w celu realizacji

osobowych bezpoSrednio pani/pana dotycz4cych jest
rej powierzonej administratorowi.

decyzje nie bpda podejmowane w spos6b

do danych osobowych pani/pana dotycz4cych;
wania PanilPana danych osobowy"h --i

:?_:1 :O 
r*i stratora^ o gnniczeni a pr zetvt ar zania d anych

kt6rych mowa w art. l8 ust.2 p6pgi**.
Ochrony Danych Osobowych, gdy'unta Pani/Pan, Ze

doty czqcy ch namsza przepisy flOnd;

O-nr_awo do usunigcia danych osobowych;
o kt6rym mowa w art. 20 RODO:

wob ec pr zetw ar zania danych_ o s obowych, gdyZ p o d staw4
wych jest art.6 ust. 1 lit. c) RODO.

; je2eli w odniesieniu do danego administrqtora lub
r inspektora ochrony danych osobowvch.

nie mo2e skutkowat zrnianq postanowieri w zalqesie
6 int egr a I no i ci p o z o s t aly ch p) aw i dl ow o prz e kaz any ch

a nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
rawnej lub w celu ochro.ny praw, innej oiobyfizycznej lub



AZASADN

Zmiana plzedmliotowej Uchwaly, pod)

op\at za gospodarbwanie odpadami komunalnyrni

jest koniecznodci4 zriliany stawki

ie Gminy Skarbimierz.



lj, tjiF G,r;ii ;,j 
-i 

S i,fuifr #f *i Jiti
tfeuE. .*u*u:J:sflf*

w sprawie wzoru deklaracji o
kornunalnymi skladanej przez w

Na podstawie art. 1g ust. 2 pkt
1990r. o samorz4dzie gminnym (Dz.
i ust. lb oraz art.6n ustawy z drua I
w gminach (Dz. lJ. z 2017 r. poz. I
co nastgpuje:

$ 1. Okreila sig wz6r deklaracji
komumalnyrrni, skladanej przez
Skarbrimierz, stanowi4c y zal4czruk do n

$ 2. Dektznacje, o kt6rej mowa w
obowiqzani sqzlolyl w Urzgdzie Gmi
mowa w art. 6m ust. I i 2 ustawy z
porz4dku w gminach (Dz. U. 22017 r.

$ 3. 1 Deklaracje, o kt6rej mowa w $ I

zloLy 6 os obi6cie w IJ rzedzie

przeslad na adres Urzedu Gmi

12, 49 -318 Skarbimierz;

3) przeslad w formie elektronicznej

elektronicznej platformy Usfug Admi
jako zalqcznik.

2. For:mularz deklaracji wraz z

(w formacie docx, pdD na

www.skarbimierz.pl oraz jako

Skarbirmierzu.

$ 4. Deklaracja przesylana w formie
podpisem elektronicmym weryfftowany

1)

2)

v'QUCHW NR

RADY

z dnia

NY SKARBIMIERZ

2018r.

ci oplaty za gospodarowanie odpadami
nieruchomo$ci polotonych na terenie Gminv
bimierz

art. 40 ust. 1 i art. 4l ust. 1 ustawy z dnia g marca
z 2018 r. poz. 994 z p6Ln. zm.), art.6m ust. la
zeSnia 1996r. o utrzyrnaniu czystoSci i porz4dku
z p6in. zm.) Rada Gniny Skarbimierz uchwala

oplaty
nieruchomodci

za gospodarowanie odpadami
poloZonej na terenie Gminv

niniejszej uchwaly, wla6ciciele nieruchomoSci
Skarbimierz w terminie 14 dni od dni4 o kt6rym
a 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i
1289 zp62n. zm.).

juchwaly.

iciel nieruchomo6ci obowi4zany jest:

w Skarbimiena;

Skarbimierzu, Skarbinnierz-Osiedle ul. parkowa

rzgdu Gminy w Skarbimierzu zapoSrednictwem

ii Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl

i bgdzie dostgpny w aktywnym formacie

adresem

Gminy w

Urzgdu Gminy Skarbimierz pod

musi byi opatrzona bezpiecznym

w wersji papierowej w lJrugdzie

pomoc4 wa2nego kwalifikowanego certyf,rkatu



w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 18

z 2013 r. poz. 262 z p62n. zn.) lub podpisem

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

realizuj4cych zadania publiczne (Dz. U. 22074 t.

$ 5. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi

S 6. Z dniem I stycznia 2019 roku

Skarbimierz z dnia 17 czerwca 2016t. w spra

gospodarowanie odpadami kornunalnymi

poloZonych na terenie Gminy Skarbimierz.

$ 7. Uchwala wchodzi w ?ycie po uptywie I

Urzgdowym Woj ew6dztwa Opolskiego, z moc4

1r. o podpisie elektronicznym (Dz. U.

profilem zaufanym ePUAP

informatyz acji dzialalnoSci podnrLiot6w

I I 14).

Skarbimierz.

Nr XV/11512016 Rady GminY

deklaracji o wysokoSci opNaty za

przez wlaScicieli nieruchomoSci

daty jej ogloszenia w Dzienniku

ia od I stvcznia 2019r. roku.



Polar iasne
Podrstawa prawna:

Skladajeqv:

Ternnin skladania:

Zal4czniknr I
do projektu lJchwaly Nr......

Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

DEKLARAC.IA p WYSOKOSCT oprn,ry
zA GOSPODAROW4U+E ODPADAMI KOMUNALNYMT

wlaiciciele nigruchomosci zamieszkalyoh polo2onych na terenie
Gminy Skarbimierz

w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci
pierwszego mioszkarica lub w terminie 14 dni od dnia nast4pienia
Ai-y danych bgd4cych podstawq ustrrlenia wysokosci naieznejoplaty ,

un}d Gminy w skarbimiernt; skarbimieru-osiedle ul. parkowa 12,
49-318 Skarbinrierz

W6jt Gminy Skarbimierz

Miejsce skladania:

Orsan wlarici\^ry do
zloZe'rya$:klaracj!



B. SKLADAJACY DEKLARACJE kaznaazv| u ,la6 ciwv kwadrat zrakiem X)

! wlaSciciel

! wsp6lwlasciciel

! sp6ldzielnia mieszkaniowa/wsp6lnota

mieszkaniowa

uzytkownik wieczysty

najemca, dzier?awca

inny..

C. DANE SKI,ADAJACEGO DEKLARACJS
C.1. RODZAJ SKLADA.}ACEGO DEKLARA( JI (zaznacryt wla5ciwy kwadrat znakiem X)

! osoba frzyczna fl osoba prawna n rostka or ganizacyjna nie po r;iadaj qlca

bowoSci prawnei

C.2. DANE IDENTYFIKACYJNE

Imie i nazwisko

Numer PESEL Ide ty katorNIP/REGON

Imie oica Im nl
'tki

C.3. ADRES ZAMIESZ,KJ,IIIA

Krai Woiew6dztwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lohalu

MieiscowoSi Kod pocztowy Poczta

E-mail Telefo

C.4. ADRES D() KORITSiPONDENCJI - wpisad
w czeSci C.3.

Je eli jest inny nD adres nieruchomoSr:i

Krai Woiew6dzwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

MieiscowoSi Kod pocztowy Poczta

D. ADRES NIERUCHOIIOSCI NA KTOREJ ,OWSTAJA ODPADY KOMUNAI,NE

Krai Woiew6olztwo Powiat

Gmina Ulica Nr domu Nr lokalu

Mieiscowo$i Kod poczfowy Poczta





F. PODPIS SKI.ADAJACEGO DEKLARACJD

G. ADNOTACJE ORGANU

POUCZENIE:

Niniejsza deklaracja stanowi podstawg do wy

z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1

w administracji (t. j. Dz" U. z20t8r. poz.l3l4 z

L Zgodnie z art. 6m usrt. I ustawy z dnia 13 wr:

w gminach (Dz. U. zil"0l7 r.poz.1289 zp62n. zn

do w6jta, trurmistrza luLb prezydenta miasta deklara

komunalnymi w terrninie 14 dni od dnia zamieszki

lub powstania na danej nieruchomoSci odpad6w ko

2. Zgodnie z:, art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 w

w gminach (Dz. U. z 1il0l7 r. poz. 1289 z p6in. zr

ustalenia wysoko6ci naleznej oplaty za gospod

w deklaracji iloSci odpad6w komunalnych p

nieruchomoSci jest obr:wi4zany zlaZy( now4 deklz

Oplatg za gospodarowanie odpadami komunalnyt

w kt6rym nast4pila zmiana.

3. Zgodnie z art. 6i ust, 2 ustawy z dria 13 wrzeSnia

(Dz. U. 22017 r. poz'.. 1289 zp6in. zm.) w prrpa

mieszkaniec zamiesz:k.uje przez czgfi( miesi4ca,

w miesi4cu, w kt6ryrn nast4pila zmiana uiszcza

a w nowym miejscu:ramieszkania - pocz4wszy od

lta

)6r

p6

lSn

,J\

iE,

nia

1Ur

ivienia tytulu wykonawcze:go zg,odnie

i r. o postgpowaniu egzrekuc;'jnym

tn, zm.).

a 1996 r. o utrzymaniu czysto(ici i porz4dku

4aSciciel nieruchomo6ci j est obowi qzany zlo\ (

wysokoSci oplaty za gospodarowanie odpadami

na danej nieruchomo6ci pierwszego mieszkarica

I QQKr

) pr4rpadku zmiarry danych bgd4cych podstaw4

,-:^ ^l-^l^-: t,^*,,-^l-,,*; l,,l^ ^1.-6.fl^6^if

'acj

rir

99'

tku

plz

sig

w terminie 14 dni od dnia nastqpienia zmiany,

zmienionej wysokoSci liszcza sig za rniesi4c,

:. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w g,minach

gdy w danym miesi4cu na danej nieruchromoSci

w gminie, w kt6rej dotychczas zamiesizkiwa

iaca nasteoneso- oo kt6rvm nastaoila zmiana.



tI. Z uwagi na to, Ze iest

mieszkadcom zalicza sig zbieranie

W przypadku, gdy

do deklaracji naleZy

oplacie skarbowej zgodnie ustawa z
poz" 1628 ze zm.).

Zgodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporz4d
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronv
i w sprawie-swobodnego prz"pfy*u t"f.iJn
o ochronie danych) (Dz.rJrz.ijE f f D zOi.O

vv ramach czynnoSci wykonywanych na

administratorem pani/pana danych
4 9-3 I 8 Skarbimierz-Osiedle, ul. parki
inspektorem ochrony danych
Dziadkiewicz radco prawny,
Pani/Pana dane oso6owe przetwarzane
wykonaniem czynnoSci z zakresu
Skarbimierz kt6rej pani/pan jest
z n ieruch o molct p oloio nej na ierenie
Pani./Pana dane osobowe bgdq
zadari ustawowych;
obowiqzek podania przez paniq/pana 

t
niezbgdne w ramach sprawowania wladnrw odniesieniu do pani/pana danvcir
zautomatyzowany, stosowanie do art. j2 R
posiada Pani/pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo do

na podstawie art. 16 RODO prawo do- na podstawie art. lg RODO prawo
osobowych z zastrzeheniem nrzrroadk,

- prawo do wniesienia skargi do
przetw arzanie danych osobowych

nio przysluguje pani/panu:
w zwiqzku z art. 17 ust. 3 lit. b) Iub d)
prawo do przenoszenia danyctr osoboi
na podstawie art. 2l RODO prawo
prawnil przetwarzania pani/pana danvch

p T,/,$:y:i:;i::;.

W$:tieltiei s-korzystanie z prowa do sprost
loli?tych dzialari przez jednostkg oraz nie mone
informacii .

-." 
lfyiahnienie:, prowo do ograniczenia pri

w celu zttpewniemia korzystania ze irodi6w
prownej, lub z uwagi nawaine wzgtgdy interesu Unii EuropelsKreJ tub pahst*o 

"rto"t 
oiiniigi.

deklaracja j
dol1czyt

zbi6rka w pojemnikach zbiorczych, to wszystkim

przez pelnomocnika wlaSciciela nieruchomoSci,

lzaj4cy pelnomocnictwo. pehromocnictwo podlega
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tj. Dz.U. 22014 r.

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnja
Y_?::4tk:.zprzetw.arzaniemdanychosotol"yrt

T?:1r*ll o:':9:r s s / 4 6 lwE ("s6h" ;?p;,,Qd;,;
6, str. 1), dalej,,RODO"iintbrmul'g, ze:

astawJ) o uttzymanlu c:zystoflci i porzqdku w gminach

bowych jest Urzqd Gminy Skarbimierx,
te L_! 74 0 4 6 6 0 0, ug@S k ub tmiirzp l ;

Urzgdzie Gminy Skarbimierz iest Pan/Pani Bogaslaw
1@net.pI

podstawie art, 6 usl I lit c) RODO w celu zwiqza:nym z
.komunalnyml na terenii emny
jest otlbidr odpadfiw komunutnyih

le

odpadami
kt6rej przedmiotem

przez okres wymagany przepisami prawa i w celu realizacji

os.obowych bezpoSrednio panifana dotycz4cych jest
rej powierzonej administr"atorowi.

decyzje nie bpde podejmowane w spos6b

r danych osobowych pani/I,ana do8czacvch:
wania Pani/Pana danych osobowych ',: ' 

---'

ia od administratora ograligzgnia pr)etwarzania danych
t6rych mowa w art. 18 ust. 2 pgpg'***;
;gdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzra pani/pan, 2edotycz4cych narusza przepis, {Ofjd;

.prawo do usunigcia danych osobowych;
kt6rym mowa w art. 20 RODO:
wob e c pr zetw ar zaniu duly:[ 

rybowyctr, gdy2 p o dstawq
wych jest art, 6 ust I tit, t) RODO.

t, je2eli w odniesieniu do danego administratora lub
a inspektora ochrony donych oibowych.

nie mo2e skutkowat znianq postanowiefi w zalqesiet int e gr alnoi ci p oz o st aly c h p) aw dt ow o prz ekaz any ch

nie ma zastos
rwnej lubw c chowltwania'

v--^ rr--:: t-" fizYcznej lub



IJZASADIN

oplatza

Zmiana rtowej tJbhwaly, podf'k

odpadar4i komunalnYrlni
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'\' dla z.;Lrirtr()\\ c-f:t() laOpAtrzen ja N $ OtiC
ttia sciclitiu u Grnirrir-. isklrbiruiurz

usta\\'\ z dltiit lJ nrarca 1990r. o sanrorz-alclzic
tr 't.c t.nt.) oraz ilr1.2-+ ust.6 ustarrr z clnia 7
zellu \\ rvodg i z.biororr r.nr odpru\\ ai.lzaniLl
Lc tn1,) Itoda (jrninl' ljltarbjrnicr.z uchrr.ula e o
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W zwiqzku ze zmian4 pr.zepisor,v ustaru,y

zaopatrzertll w. wo d g i zb i orourym oclpr.ou,acl zarr i r

7,LZn )
Poz,44$ ffi-yfy dla zbiolowego zaopatr-zenia rv r

zatu,ierdza Pafist\ iowe. Zgodnie z art. 24 ust. 6

dla jednej, wybranych lnb u'szystkich tar.yl'owycl

pr-zekazuj e plzedsigbiolstwu wodoci4gowo-kanal

XXVil/19512017 Rady Ciminy Skar:bimielz z

przedluzenia czasu obor,r'i4zywania dotlrch

u'odg i zbiolorvego oclprorvadzauia fciek6\\' nrl

r'6wnieZ doplaty w rvysokoSci jak rv pr.ojekcie

norvymi legulacjami, w chwili wejScia w zycie Ta

zbiorowego odprowadzenia Sciel<6rv zatrvierdzo

r'rryd an4 ptzez Regionalnego D5,1sk1. r a 7,aru4cltt

gludnia 2019 L. dotychczasor,va uohrryala lraci ur

doplaty clo Sciek6\,v i tvod1, 1a clot),chczasow)/111

uchwaly.

Uwzglgdniaj 4c powyzsze uwar.ultkou'ani a

UZASAD}{I

Ilt

zii

t

nia 7 cz,envca 200I r'. o :2bisy11.,1,1,11i

ekr5rr, (.icdnolitv teltsr: Dz.U.22.018 r.

i z bi olorve go oclprorvacl z,-:r'ri t-t Sc i el< (r u,

lminy llloze poclj4i uchu,alg o cloplacie

rp oclbiorc6rv ushtg, a doplatE gllirrer

yjnen-rLr, Na poclstar.r'ie Uclrr,,,a.lv irir-

27 listolrada 2017 lohn r.v .sltrai.r,ie

tar.yf dla zbiorou'ego zaopalrzenia u,

nie Cnrinl, Sl<arbimielz, ltlzeclhtzono

ejszej rrclrrvaly. Jednak w zwitlz,kv z

clla zbiororvego zaopatrzenia w woclq. i

Dec1,zjt1 nl WIt.ilET.0l 0.6'f .201 tj.pf(

ar'lci Wodne.i r+,e \\/r'oc,tar.riLt clcr 3l

zwiq;1-i{rl z potr,1,Zszym. ab1, utt'zvtnrli

nje r.riezbgclne .iesL pocl jq:cie niniejszej

e r.rchrvaly jest zasadne.



w sprawic! wyrazenia

Moniki

Na poclstawie art. lg
$minoyrr (tekst jednolity: Dz.
2l sierpnia 1997 t a
2204 zp6i.zn.) orazw
31.05.2007 r. .w sprawie
Slrarbimier4 a tal<ze zb
wlasnodi Gminy Skarbinrierz
lat4 uchwal4 Nr DV93l2002
uc,lrrraly 1r{r V{VB1/2007 z
nieruehomo6ci gruntowych,
qydzierlawiania lub najmu na
Gminy Skarbimierz z dnia 03.
31.05,2A07 f,. w sprawie
stanowi4cych wtasno$i
divhszy nt?trzy lata, Rada

trVyraza sig zgodE na dz.iaN

udziafu w prawie wlasno$ci
oznaczonych jako:

dziatkanr22S ark. m. 1,

dziatkanr2T5 mk. nr. I.

W5rkonanie uchwaty powierza

Uchwala wchodzi w ,Lyciez

{

nieruchomofei

Projekt nr

I.{r
Gminy $karbimierz

dnia 10 grudnia ?$18 rr.

dzial sp*dku tl2 utlzialu w prarvie vlasno6ci
otonej w obrgbio przylosie, $nina ()lszana, na wsez
bez obawi4zku splnty.

wi4cych r,vlasno$d Gminy Skarbimierz oraz ich
dlu2szy ni:i tzy lata, uchwalq Nr XXVUIZg/2013 Radv
13r. w sprawie zrriany, uchwaly Nr VII/gll2002 z dnia
enia zasad nabywania nieruchomoSci gruntowych,

oraz ieh wydzierzawiania lub najmu na okres
uchwala co nastgpuje:

$1

1990

13 ust
: DZ,

ucrzwar4 Nr vlligt/2007 Rady cminy skarbimierz z dnia
lenia zasad. nabywania nieruchornojci przlz Gmiugi obci4zania nieruchomo$ci gnurtowych, stanowiqcyoh
ich wydzierzawianialub najmu na okres dluzszy niLttzy

Gminy Skarbimierz z dtiu A6.g9.2gAT r. wsprawie aniany
31,A5.2QA7 r. \ry sprawie okreslernz zasad. nabywania

fia. tzecz Moniki Mickiewic.z bez obowiqzku splaty I2
rmo$ci polozonych w obrqbie przylesie, gnrina Olszanka"

4600 ha, KW OPlB/000{i2410/3.
00 ha, KW OPIB0000Z410/3.

$2
djtowi Gnriny Skarbimierz.

$3

fl+guuiti



IJdzial wynosz4cy 112 we

oznaczorrew ewidencji gnrnt6w nr 225 o pow' 0'

w obrgbie Przylesie w gminie Olszanka, Gmin Ska

Sadu sygn.. akt' I Ns 58tll7 zdnia 13 sierpnia 201

I Cywilny, po zmarlym Kazimierzu Nowaku' kt

Pgpice. Przedmiotowe nieruchomoSci poloZone

Skarbimierz.
Pan Kazimierz Nowak bYl d

wsp6lwlaScicielk4 pozostztle czqSci w/w

Zgodnie z art. 13 ust' 2a ustawY o

nieruchomoSci stanowiqcr:j wlasno5i gminy dok

gm1ny.

nieruchomoSci stanowi4cych dziatki

ha, nr 275 o Pow' 0,0300 ha, Pol'oZone

ierz nabylana p o dstawie P o stanowieni a

S4du Rejonowego w Brzegu WYdziat

ostatnim miej scem zamieszkaniLl byly

obszarem administracYjnYm GminY

Moniki Mickiewicz, kt6rrr jest

nieruchomoSciami, darowiznY

jej organ wykonawczy za zgod4 tadY



! ;ii;,: ;i' ;i"':ii-.i i/ SffASr$ gF,,i gsiig
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w sprawie: przyjgcia programu
na 2019 rok

_. Na podstawie art. lg ust.2
U.t..Dz.U.. z 20l9r. poz.994 z p6in.zm)
wychowaniu w trzeZwo6ci i przeciwd)iJa
Gminy Skarbimierz u c h w ui u 

"o 
nu.tu.,

Przyjmuje sig program profilaktyki i Rozwii
na20l9 rok, stanowi1cy czg36 dminnej Stra

PROFILAKTYKI I
ALKOHOLOWYCH

I. litan problem6w alkoholowych

. Na terenie Gminy na dzieri 30 listopada
mgbcztyzn i 4078 kobiet .W grupach wieicow
w wieku proctukcyjnym /18_64 tiU 1oru, tOOi

. Sprzeda| napoj6w alkoholowych
afkoholowe do 4,5 %o zawartofici atkoholu
wyj4tkiem piwa) zawartoSci alkoholu oraz
alkoholu / i 4 plac6wkach gastronomiczn
alkohcrlowe do 4,5 yo zawafto6ci alkoholu
wyj4tkiem piwa) zawartoSci alkoholu oraz
alkohc,lu /.

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminny
uczni6w, w tym szkoly podstawowej 57i
public:znego lj3 dzieii oraz 164 dzieci przed
programy profi mlodszyth i

I(omenda
kt6rych trudno iril jffi,
doSwiadczen ie instytucj i zaj muj 4cych s ig
b ardzo p ow azry_m czynn i k i em 

"1"V1" 
i" 

" 
g'"1" y,"

Pomoc_4 (iOPS objgto r6wniezoro-Uy ,
Komisji w 2017r. wplynglo tS wnioskOw aj.
odwykowemu wobec osoby uzaleznion"j oa
odwykowe i wyslano do S4du.

II. Harmonogram zadal do realizacji

l.Zwigliszenie dostgpnoSci pomocy teraneu
l/ udzlielanie informacji czlonkom rodzin u;
2/ prow.adzenie i bieZ4ce utrzyrnanie punktu

rodzin
3/ dofinansowanie punktu pomocy psychote

alkoholowyrn
c) informowanie czlonk6w rodzin o zagroken
d) inforrnowanie o formach pomocy Siiadczr

a)wczesne wykrywanie zagrohert alkoholow
b)dokonywan ie przezpracownikdw socjaln

UCHW

dnia 8 marca 1990r.
i ust.5 ustawy z dnia
Q.t.Dz.U.z 20t6r. poz.

s1

Problem6w Alkoholowych Gminy Skarbimierz
wtqzywania problem6w ispolecznych jak niZej :

PROJ'*, 40
y Gminy Skarbimierz
Ia .........................r.

ia Problem6w Alkoholowych Gminy Skarbimierz

OGRAM
ZW|AZYWANIA PROBI EMOW
INY SKARBIMIERZ NA 2019 rok

Tf11\i1g 10J2. ":6ll."l stale i czasowo / w tym 3e14
,,,!31 

"!:)?::,, 
p:!'y:,, g lg mto dzie2 n _ t i l^u, sis ; *.byi.i renciSci lpowyzej 65l.nt{) .

sig_w 17 sklepach iw.rryr w 17 sprzedaje sig napoje

::1ip::d"J. s1e ngoje al :ohorowe o d 4,i o/, ao rcv, p,
sprzedaje sig napoje alkoholowe powyzej t}r/" )i*^i.S;,

uracja, bar i kawiarnia/ y ty. 4 
-spiedaje 

sig napoje
W 2 sOtzedaie sie nannie alL^h^t^,,,^ ^) A E-n/sprzedaje sig napoje alkoholowe od 4,5'yo ai tS;l"iz

sig napoje alkoholowe powyzej lg%o zawartoScj

zk6l do kt6rego na dzieri 30.09.20 I gr. uczgszcza l4cznie 799oraz gimnazjum 5l uczni6,w w Skarbimierzu i przedszkola
la niepublicznego), Gminny Zesp6l s"toi .""f iri:;ffiil.

1:e 
d.anVmi dotycz4cymi caiego powiatu, na podstawie

terelie gminy. Natomiast * op*"iu o,ygnuly spoleczne,
alkohoIizrnu oraz wiedzg kryminologicrna]aitorrofizrn jest

zanym.? wi elom a n egatywnymi zj awi skam i spolecznymi.
.alkoholowym /na poctstawi-e diagnozy Lr."rrti6ii.'n"ta. o zastosowaniu obowi4zku poddania sig leJzeniuu, 13 wniosk6w skierowano na przy*uro*j leczenie

i rehabilitacyjnej dla os6b uzaleZnionych od alkoholu
rych od alkoholu

Itacyjnego dla os6b uzale2nionych oraz czlonk6w ich

rmy alhoholowe pomocy psychospolecznej i prawnej,
zinie
alkoholowym poprzezi

innych uzalehniefi wystgpuj 4cych w rodzinach
;y sytuacji w rodzinacir dotknigtych problemem

wynikaj4cych z choroby alkoholowei

o samorz4dzie gminnyn
26 paldziemika l9g2r.o
487 z p6Zn. zn.) Rada

narzecz czlonk6w tych roelzin



2/wspieranie dzialalnoSci mieisc pomocy dla ofiar
3/pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci

4/dzialalnoSi Komisji Profilal<ryki i Rozwi4zywania Prob

a/opiniowanie wniosk6w o wydanie zezwoleri na

b/udziat czlonk6w Komisji w posiedzeniach i kontrolac
najnizszego wynagrodzenia pracownik6w wg
diete i zwrot koszt6w doiazdu

c /przeprowadzanie wywiad6w Srodowiskowych - wyn

d/przygotowanie dokumentacji zwi4zanei z postEpowan

w zakesie uzaleZnienia od alkoholu

3.Prowadzenie profilaktycznej dzialalnoSci in
problem 6w alkoholowych i przeciwd zialania na rkomani
prowadzenie pozalekcyjnych zaig(' sportowych
uczestnicz4cych w pozalekcyinych programach opieku

l/prowadzenie i finansowanie program6w profi
2/wsp6lorganizowanie i finansowanie zaj gi profi
3 /przeprowadzenie konkursdrw zwi4zanych z profi
4/podejmowanie dzia\afi edukacyjnych skierowanyoh do

kontrolnych i interwencyjrrych majqcych na celu o

i przestrzeganie zakazu sprzedaZy alkoholu osobom

5/organizowanie program6w edukacyjno- kabaretowych
przeciwalkoholowej

6/ dofinansowanie imprez z zal<resuprofilaktyki, im
- rekeacyjnych

4.Wspomaganie dzialalno6ci instytucii, stowarzyszef i
problem6w alkoholowyctt

1 I realizacja program6w profi laktycznych wyianianych
2/ dofinansowanie pozalekcyjnych zaj96 sportowych dla

sportowe/
3 | dziatalno 6 ci i nforrn acyj no - ed uk acyj na /p omo ce

4/ szkolenia czlonk6w komisji i r62nych grup spoleczn

nauczycieli i sprzedawcdw alkoholu
5/ organizowanie wypoczynku dla dzieci w sezonie letn

5. Podejmowanie interwencjf, w zwi4zkrt z naruszeniem
oraz wystgpowanie przed s4dem w charakterze
l/przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i

alkoholowych a w szczeg6lnoSci :

a) sprzeda|y alkoholu osobom nieletnim
b) sprzedaZy alkoholu osobom nietrzelwym

2/ podejrnowanie interwencji w przypadku zlamania
i reklamy napoj6w alkoholowych

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organ
spolecznej

III. Preliminarz koszt6w realizacji programu na 2019 rok

1 . Przeciwdzialanie narkomanii
2.Wydatki zwi4zane z realizowaniem

statutowych zadafi

3. Wynagrod zenia i pochod ne

od wynagrodzeti

og6lem

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Skarbi

$3

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia z moc4 obow

20.000 zl

69.300 zl

t8.700 il

108.000 zl

rodzinie
n z problemem alkoholowYm
Alkoholowych

i6w alkoholowych,
ie - wynagrodzenie w wysoko5ci l0%

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, stanowi4ce

ie wg odrgbnej umowy - zlecenia

m wraz z zasigganiem opinii bieglego

i edul<acyjnej w zakresie rozwi4zywania
szczeg6lnoSci dla dzieci i mlordzieiy ,, w tym

khe dzialafi na rzecz doZywiania dzieci
rychowawczych i socjoterapeutycznyr:h
szkolach podstawowych i ponadpodstalvowych
/wycieczki szkolne/
h o low 4 i antyuzalehni eniowq

awc6w napoj6w alkoholowych oraz dz:.ialafi

ie dostgpno6ci napoj 6w alkoholowych
I 8 roku Zycia

rozrywkowo- rekreacyjnych o tematlyce

oraz zajgt pozalekcyjnych spottowo

fizycznych, sluZ4cej rozwi4zyrvaniu

mlo dzieZy, doroslych I w ar szlaty, zawody

materialy edukacyjno - informacyjne/
izuj4cy ch programy profi I aktyczne, m. in.

lvym

pisdw okreSlonych w artl3ll/i 15 ustawy
publicznego

korzystania z zezwolenia na sprzeda? napoj6w

prolnocJr

ie i finansowanie centr6w integracji

$2

od dnia I stycznia 2019r.



Uzasadnienie:

Zgadnie z art.4r.l. pkt. 2 ustaw

trzeLwoSci i przeciwdzialaniu

prolilaktykq, i r ozwi1zyw aniem

os6b uzaleznionych od alkoholu na

Realizacja zadan, ptowadzona j
rozoviEzywania problern6w a

r ozw iqzywani a problem6w sp o

dnia 26 pafldziemika 1982r. o wychowaniu w
izmowi prowadzenie dziatah zwipzanych z

alkoholowych oraz integracji spolecznej

do zadan wlasnych g,min.

postaci gminnego programu profilaktyki i

ych, stanowi4cego czE(;6 strategii

, uchwalonego corocznie przezradg grniny.



IT{S"ET fi fuI!HY SKARBtTYIIERU

woj. opotskis

UCIIWALA Nr ....

Rady Gminy

z dnia
I

lr
w sprawie: uchwdlenia Gminnego Programu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
(.1. Dz.U. z20l8r. poz.99t4 zp62n.zm.) orazart.
ptzeciwdzialaniu narkomanii (i.t. Dz.U. z

Skarbimierz :

Uchwala Gminny Program Przeciwdzi aNania

stanowi4cy zal4cznik do niniej szej uchwaly.

Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gmi

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjgcia, z

$1.

$2.

$3.

PRoJnrr: 44

terz

iajtaniaNarkomanii na 2019 rok

1990 roku o samorz4dzie gminnym
3 ustawv z dnia29lipca 2005 roku o

poz.783 z p6in.zm.) Rada Gminy

ii dla Gminy Skarbimierzna20l9 rok,

1 stycznia 20t9 r.



GMINNY PROGRAM

Wstgp

wczesnegct r ozpoznaw ania
narkotyk6w i substancji psy"hoak

,Aktem prawnym, na podstawie,
jest Gmirany program przeciw
gminy wynikaj4ce z art. l0 ustawv(tj. D2.U.2017.783). Zgodnie z ir
narkomaniiii wykonuje sig przez
gowstrzymywanie sig od spozywania
infor:macyjn4, ograni"zani"

I. Diagnoza sytuacii
Pod pojgciem uzywania narkotyk6w i
celac,h inmych niz medyczne
zaka:,zanych przez prawo migd7,
uSf,v.a1e, trudno jest zatem oceni6
nrm :ntekorzystnych konsekwencji :
instytucji dzialaj1cych na terenie
kazdym so,tectwie. Skala tego zja
najczgSciej marihuany, na tzw.
problem6w zwi4zany ch ze zjawiskiem
wplyw. narkotyk6w i dopaiaczy 

"u 
i.

oczyrviste .jest, ze narkoiyki sq zja
obowi4zuj4oym w naszym kraju sy
wplywaj4cych na rozw6j patotogii w
uzywania okazyjnego oraz uzale2nj
dzialania w tym zakresie ,.guil;;;;
narkormanii, kt6ry naklada na organy jr
w zal;"oaeniach zawartych w piogrul
Gmini.e Skarbimierz oparte gl6wnie
profilzrktyc zny ch i interwenci ach

III. Grupa docelowa.
Adresatami programu sQ wszyscy miesz.
mlodzie| szkolna, rodziny os6b iotknigt
t;.:d59* psychoakty.ny"h orut prr"iit
dzialaj 1cy ch na r ze cz rc zw iqzy iania

Celem nadrzgdnym Gminnego progra
zmieruajqcych do ograniczinia uziw,
Zadania ujgte w programie oUlimu szczeg6lnoSci prowadzenie 

- 
prohlaktycznel

Zal1cznik do Uchwaly .... . . .../ .........1 .

Rady Gminy Skarbimier.z
z dnia

DLA
/,8 CIW D ZIAI,ANIA NARK OMANII
NY SKARBIMIERZ

ROK 2019

rrowadzi sig realizacj g clzialafi na szczeblulokalnym
I"1f"3*ii.^ frogram przedstawi a zadania wlasneia 29 lipca 2005 r. o przeciwd ziaraniu narkomanii
-tej ustawy zadania w zakresie prze:ciwdzialania
rowiednie ksztaltowanie polityki spolecznej,
tancji narkotycznych, dzalalnoSi wychowawcz4 ido substancji tego typu a tak2e umiejgtnoSci
rkazuj4cych na prawdopodobieristwo r^;W;;;
oraz postgpowania z osobami uzaleznionyrni.

l*"jj psychoaktywnych rozumie sig stosowanie wdnych Srodk6w farnnakologicznych czynnych,. Uzywanie narkotykriw jesi nieGgahe i 
"rirtor wystgpowania tego izjawiska oraz zwiazunuih ,

uzyreK. w ostatnim okresie ro5nie takze skala

.o_"::li::r...llog"otakzeoceniikryminorogicznyrodzaju przestgpstwa pomimo iv"r, t*ErJJi
negatywnym spolecznie i penalizowanym wprawnym oraz nios4 ze sobl szereg zagro2eft

noSci lokalnej. Skala problem6w wynikajacych z
narkotyk6w jest na.tyle duZa i'pow"azna, Ze
w4 z dnia 29 lipca 2005r. o pr"r.i*d zjalanja

,"k 
:uTolr-4dr1 teryroria ll"go ruaiiupoOoUr," i utzeciwdzialania alkoholizmowi. Dziilana te wszeroko rozumianych akcjach i kampaniach

rych w konla.etnych pnzypadkach.

;y Gminy Skarbimierz, aw szczeg6lnoSci
problemem narkomanii, osoby r:ialeznione od
iele sluzb, instytucji, or ganizicji p ozi4dowy ch
n6w uzaleitniert.

iwdzialania Narkomanii jest podjecie dzialan
rtyk6w. 

-oraz zwiEzanych z tym-problem6w.



spoleczeristwa o szltodliwoSci jak4 niesie za sob4 t

dzieci i mlodzieZy popruez prowadzenie zqE6

dzialalnoSci informacyjne.i, edukacyjnej, wYC

dzialalnoSci kulturalnej .

II. Podstawowe cele Proglramu:
a) podejmowanie dziatefi maj4cych na cel

monitorowanie skali zjawiska na terenie

narkotyczny ch , mthaszcz;aprzez pracq profila

b) realizowarie dzialah il zakresu edukacji

rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkt

pedagogom szkolnyn, rodzicom) (Kampania

Lainteresowanym tematem zagt oheft zwiqzany ch

znakiuzalehnieniaorazinlbrmowanieodostgpny
c) uSwiadamianie spolec:zeristwa do i
edukacyjny ch oraz profilzrktycznych w
odurzaj4cych.
d) stworzenie lokalnego systemu dzialah

na terenie gminy skali potencjalnego

czynnik6w prowadz4cych do tzalebnienia'
e) stworzenie systemu przeciwdzialania

wsp6lpracy r6znych instytucj i, stowarzyszen,

program6w edukacji zdrowotnej'
f) organizowanie alternatlrwnych miejsc i form

imlodzieZy aw szczeg6lrroSci z grup pod

g) wypracowanie wSr6d dzieci, rrftodzie?y, c

tt*t otytO* i innych uZywek poprzezwdraZanie

III. Prowa dz enie profilakty cznei dzialalno 5 ci i

w zakresie rorwi4zywanLia problem6w narko

mlodzieZy poprzezz
a) re alizowanie pro gtam i,w profilaktycznych w
b) zakup material6w informacyjno - edukac

piofrlaktycznychiteraperntycznychwszkolach,
c) upowszechnianie material6w edukacyjnych

ulotki,
d) organizowanie szkolef, spotkafi

narkomani4.
e) dofinansowywanie istniej4cych
profilaktyc zno - wychowaw czY ch -

f) dofinansowywanie kolonii, p6lkolonii letnich

dzieci i mlo dzi eZy zagt ozonych narkomani4.

g) organizowanie i finanLsowanie szkolen z

narkotykowych dla pedagog6w szkolnych,

do pracy profiiaktyc znej z rr*odzie?4.

h) organizowanie szkoleri w zakresie

poszczeg6lnych grup zirwodowych z terenu

spolecznej, pracownikow oSwiatY.

i) promowanie zdrowego stylu Zycia wolnego

spgdzania czasv wolnego poprzez organizow

dzieci, rrlo dzietY, doro slYch'

zalekcyjnych sporlowo-rekreacyjnych,

pobieganie uzaleZnieniom pctprzez
subiitancjiredukcjg dostgPnoSci do

w Srodowisku lokalnYm.

i polegaj4cej na sYstematYcnrym 1

( m.in. nauczycielom,
zachowaj Trzelv'rY LImYst)

i uwraZliwienia na wozesne

pomocy.
h kampanii i Przedsiqwzigd

uzaleZnienia od narkotyk6w i Srodk6w

adekwatnych do istniej4cego

narkomani4 w celu wYeliminowania

wczej polegaj4cej na informowaniu

.omania, organizacjg wolnego czasu dla

poprzez nawiqzanie rraerytot'ycznel

nizacji spolecznych w celu reithzacir

go spgdzania czasu wolnego dlar dzieci

ryzyka.
doroslych racjonalnych postaw wobec

izacj e pro gram6w pr o fi I aktyc zny ch.

jnej, edukaryjnej i szkolerriowej
w szczegllnoSci wSr6d dzieci i

h dla dzieci, mlodzieZY, rodzic(rw,

oraz material6w do prowadzenia zaig('

kultury,
tematyce antynarkotykowe.i tj' plakaty,

laktyki i rozwi4zywania problem6w z

nych oraz prowadzenie w nich zajg6

owych oraz oboz6w terapeutycznych dla

profi laktyk i i r ozwiqzywania pro blem6w

ieli, wychowawc6w, kt6re s4 niezbgdne

a problem6w narkomanii dla

otyk6w orazr62nych fonm aktywnego

imprez sportowych i rekreacyjnych dla



IV. Wspomaganie dzialafi instytucj
slu24cych r ozw i4zywaniu problem
uzal,einionym i ich rodzinom pop
a) vrsp6ipraca ze sluzba zdrowia
dostarczanie material6w o tematvce
b) w'sp6lpraca z policj4 poptzez
dokonywania kontroli miej sc szczeg6l
tj. szkoly itp.,
c) wr;p6lpracaze szkolami w zakresie

Y.Zadania programu i spos6b ich
a) zwigkszenie dostgpnoSci pomocy te
os6b zagroZonych uzaleznieniem
b) pr,owadzenie program6w profi laktyc
c) szrlrokie informowanie
i reirabilitacyjnej dla os6b u
material6w edukacyj nych
d) udzielanie rodzinom, w kt6rych
praw.nej

e) finansouranie oboz6w terapeut
profi Jlaktyc znym, socj oterapeutycznym
f) wsp6lpraca oraz przeplyw informac
sig pomoc4 socjaln4, medyczn4,pra

VI. Monitorowanie stanu problem
W6jt Gminy sprawuje na bieZ4co
dzialania zmierzaj 4ce do o si4gnig ci a
a) liczba os6b obj gtych terapi4 i lecze
b) liczba os6b objgtych dzialaniami
c) lic:zba dzieci, mLodzie|y i doroslych
i info.rmacyjnymi.

VII. lRealizacja Programu
Koordynacjg przedsigwziEl zwiqzan
przeciw dzialania narkomanii za
Rozwi4zywania Problem6w Alkoho

VII. llinansowanie
2r6dlem finansowania zadaf Gmi
finans;owe pochodz4ce z oplat za
alkoh,olowych w 20IBr. og6lny plan
pr zeciw dzialania narkomanii.

VIII. Podmiofy uczestnicz4ce w rea
1. GnrLinny OSrodek Pomocy Spolecznej
2. Grnrinna Komisja Rozwiqzywania
3. Zespolem Interdyscyplinarnym ds.
4. Strtr21 Gnninn4
4. Podmioty nieposiadaj 4ce osobowoSci
rcalizlj 4 zaclartia wynikaj 4ce z ustawy o

cji pozarz4dowych i os6b .fizy czny ch
rkomanii, udzielanie pomocy spolecznej osobom

merytoryczna dla lekarzy rodzinnych otaz
ykowej,
zenia wsp6lnych dzialait profilaktycznych w celu

zonych na dzialalnoSi dealer6w narkotykowvch

profilaktycznych.

rehabilitacyjnej dla os6b uzaleznionych i
cji
ycznej i

mo2liwoSciach korzystania pomocy terapeutycznej
ych od narkotyk6w poprzez upowszechnianie

problem narkomanii pomocy psychospolecznej i

t6rych celem jest prowadzenie zajg6 o charckterze

nad realizacj4 prograrnu i podejmuje niezbgdne
Wznaczonych w programie poprzezi

Yfr,
iEdzry instytucjami i organizacjami zajmuj4cymi

ogrcznE.

tykowych

profi I aktyc zny m| edukacyj nymi

P rueciwdzialania Narkomanii sa Srodki
z zezwolenia na sprzedaZ napoj6w

wynosi 20.000:zt na realizacjg programu

Gminnego Programu:

w Alkohololyych.
w dzialania Przemocy w Ro dzinie

nej, osoby ftzyczne,prawne, kt6re

,- realizacjq zadafi wlasnych Gminy z zaf<resu
niniejszym programie prowadzi Gminna Komisia

iw dzialani:u narkom ani i.



Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z
przeciwdziaianie narkomanii naleZy do zadait
zawarlych w ustawie dotycz4cej programu
Przeciwdzialania Narkomanii. Gminny P

czgS6 gminnej strategii r<>zwiEzywania prob

r6wniez Program Profilaktyki Alkoholowej.
Projekt Programu zostal om6wiony i pozytyw
Rozwi4zywania Problem6w Alkoholowych w

dnia 29 li r. o przeciwdzialaniu narkomanii,
ch gminy. W6jt w celu rehlizacji zadafr

manii, opracowuje projekt Programu
corocznie stanowi integraln4

Lecznych, w sklad kt6{ego wchodzi

przez Gmilnn4 Komisjg



*."iT G irii iii ; tl i*:.ir,*ii';;iil;::"r
w*i" *;+*5skia

[.lchrvnla
ll.atlt'
z dnia

ru, .spra*'ie ,, I,rogr:lrnu w,sprilprncl,
pozarz4dou,l.rni i inny
publiczncgo na rok 2(l

Na podslau'ir: alr. ltj u.st 2 plit,l 5 us
(t.i. Dz t.l. z- l0l8 r, poz.<)c)4 z.po!.n..n-r
2 003 r, o clzialalnr-rsc i po2r tltu llutrl iczrr
piretr. zm. ) Ilrrd rr G rn i lrv Sl<n l.b inrir-r.z

Proqtirnr oklc(la cclc. lirnrrv. z.

z. organiz:ac'jurni plou adzacr rni dzi.tla
d zi al a lno,tc i rr s1 clz-c z-acla ri Dr.rb I i c ztn c:l

l. Ilekrt-rir u' Progrunric.icst. tloua o:
a) ustau,ic - naleZv prz.ez I

o clzialalnosci po2.r,tliLr pr
poz. -150 z pirzn.z-nt ).

grninie - nalez1, przr'z l0 r0z
podmiotach pr'ogrilmu - nl
podrrit-rt1' plorvarlzace rlzial i

ustil\v_v o dzialtrlnoici poZvrli
d ) dotacji -- nalc,z-r, l..rrz-ez- [()

o llrransaclr publicznr.ch-
e ) lirrnkursic - nalc.zr, r)tz.e'L

rv art. I -l ustau,r,' Lr clzialnlnoi
t) f rybie ltozirlioukursolr,\'ru

r,rstn\\ _\ rl clzirrliihiofci ;rrizi'tit

3. \\/spolplacir gurinl'
Lrsta\\'v o dzialal nosci

i or-getrizacj i ol.rejr

poz.r'11i1 publiczr

L Gl6rvn),1p celeur lrrogrrlnru.ic.st zaper
przi:z Gntiug Skarbirtrierz- poprzez rvl
i innlch poclnriot6n' plovvadzacvch
z-asadach i rr' l'brnri.rch r::l;re sklrtr ch rr
llcrZt-tku prrtrl icz.nego i o solontirli:rcic..

bt
c)

r,rojekr 12/
iny Sklrtrimierz

ny' Skartrinric'rz z {)rgitIi?-itcjiltn i

rn io I il rrr i ;l rorvrrdz4c.r.rn i tlziala I lrosti pot.l' t li u
9"

'/. cltria I lll:u'ua 1990 r.

zrvitlzku z irr'(. -ia rrsl

(l Silntr)r Zitr.lz-ic gr n irrrrr nr
I Lr:;tuu'r z dniir l.l lirvictniir

Dr-l i t.2i)1 3 r'.. irrrz.4-i{) zlo i o \\'()l()r1ttu'iacic 1t.j
rvnla co nnstg;lu.jc:

)\

ui
pr

ozdzirrl l
non'ieniir ugrilne

$l
()ftlZ

j 
1;crzltku

'lltl\

zun'llcc
nego

Zal<rcs pr-z-q-dlili()10\\_\ u,sr:rt!lprrtlcr
publiczue_uo. rr' zalir.esie irr.ori.H<lzerrie

ustil\\r'z clniir l-l liiyicruiir l()l).1 r..

irr rvo[rnlariacic (1.i, l)z.LI. z ]t-]lBr.

t'lt l
,-) r

,rai,

pr
rL)

Cnrine SJ<arbinrierz.
przez to ro zLr tni er' organ izac j c poz_nrzqelo rr. c
i poTr tltr pulllicz-nego. o littirl,clr uto\\,r1 \\

I III]C

iu't. l

Iu
ID

liczncgo i o riolontariacic
trrttiec (l()tacJg \v r()zulrietriLr alt. l.: I usla\1\

r.rnriec ol\\,al't)' koriliurri olert. o krtin'm l)tLrrlil
1,lk Lr llrhl icznc'grr i o *'ol orriariacic.
t.\ przct ltr |trztrrtricd tr'1.b olilr-slttnr r.i nrl. i 9lt
iczncgtt i o ri crlcrntnliacie

zaclttnia ptrblicznc. tr litor^_r ch lritlrt rt ar.t.-l Lrsr. I

o rlolontariaciu.

I i c e I'ektt'u tleBo \\ .t'ko Lt.l lrtrn ia zadari pu bl i cz,nvch
ic it iclr rc-alizac.i'r^ orgtnizac_ii pozirrzador.,'t'ch
tluic pr,rzl tliLr pulrlicznr'Br). \\' s;zczcgtilnoSci nn
rl'ie z ihriil l-l krrictnil l(l()-l r. tr clzialiilnoSci



\\/spdllpraca samot'z-4clu gtnitrnego z otianiznc.iIIrri 1

zasadach okt'c-$lonr clt rr art. .5 r-tst. 3 Llsra\\.\' o clzirtli

2. Celern szcze$6lou'i'm .iest:
a ) nvi q k szetli r- tlk []'wn o Sci rn i esz-k irtic ir lr

pe hri ej szcnrr.r zrrspok qi r'-lri u pol Lze li.

bI upon'szeclrnienic- spol'tll i reklcirc'iI ui
c ) rqto vlszechrticrtic altt v rr'ue go t Lytr Lr 2-t'c

tl) ptopagouanii: zdron-r'g() stvl tt z)'ciil,

llozrlziirl
Zns:ttll rvspril

i o utrlorttariacic' ( crbe.inrtri4cycli ponroctticzoic. st

uczciw4 ktuliureDcjq.liarvnof c i pil1'tncrst\\'() ),

Rozclzial
Zaklts przednt

Zakres pt'zedttrioltrs'r' (ittt'l'r' Skar'trhnier:z z poclnri

rv sz-cze gtlI ni,r(ci zadattia pLrbl iczrte z nastqpui t1c ltch
ai uporlszcc:hnianir- kttlttu'i' iiz-1'czncli i spo

h1 plofi [alttvka i 1tt'z-er:irt'clzialattie aIlioltoIi:

Itozdzial
Fornrl' rr sfltil

Wsptilpracar ta nlo2e nlicc charaktcl'tinatutltr'-t i irt
I . Fonn1" lvspitlpracy tl charaktct'zd liltattsttt*\'ttr

a) powie'rzeltic. rt'vkonatlia zadattria tr I'trz-

jego re.aliZac'ii.

b) rvspicranie. zadania \\'raz z utlz-ic-lcnict

realiz.arci i.

Srodki tinansorve z- Pfograntu s4 pl'zcznaczollc r\

okleSlont'c [r pod tn i otr\rr,.

2. Fo rm,l' rvs piltprac 1' grozit li tt atrsd n'ei obu'i m u.i iJ :

il ) \\'zai 11 nr n4 i ll lbfl riac.i c o Pliln o$'nn1' ch

b) konsulto\vania z crrgattizacialni polar
rv errt. -i ust,-'l ustil\tv o clzialalno$ci
plolclitirrv aktrir'i uornratl'rvn1'clt u d

statutrl\.{cj t1'ch orgarrizacj i.
c ) l uti zi el cirie- ponrocl' olga tl i z-ac)'.i nej.

d) udziclen[- l]olttocy rv pozvskin'aniu S

z innr ch zrircicl niZ dotircia Crninr.
eI cloradzrrvo i udziclanie polnoct tnerl'l

publicz-ne .

$r

$(,

ti:u

li
tt.

110

S kalbinri clz. sl trlacc

zicci i tttlotlzieTr.
icl rn ie-szkarico rt.

zqtlor'l't,r1ri .iest rceIizou'arta fta
i poz5 tku ;litLrlicz-tic;:o

rr rrlSc stt'ott, cl'u'lit1'rr trcls('.

i pr ogt'atnu obe.intorl'ac Lrqrlzri e

vi i rtirrltontiltrii.

nansow\,

lr4.
zieleniem clotac.i i tia l't transoh'att iu'

ttzt cltt l-tt)att.sotr,an ie "icgtr

r oltle$lone zadania. a nie clltl

runkach dzialalnoSci.
s'r'mi oraz. prtdnriotami rvvn-iieuionvtut

:u puhlicznego i o \vol()nltrriticie-

inuch rltrt5'c:z:.tctcli clzi alaliosci

klrvci i t'z-eczctrvc.i. l

ow linansort-t,clt tta rcaiizirr-:ie zaclati

,i potlttriototl realizuiq*'trl zarlania



Pli or1'tc-torv1' rrr i zad ani Inr i prrzcrvi rl z i a

L Zaclauia z z-aliresu ltulturl. liz-r,czuc.j

I ) rozrvi.ianie rd2nlch d.r.scr
dzieci. rrilociz-ic.zv i clolosl'

- str.v'orzc.nic svstt'uru sz]ioI
- lutntoc.ji r,r(r.tirl clz.ieci j nr

ztlrr)rrriu ljz\ czrrcgo i llstc
3 ) plo;-ragclrr,iu-ric. i rrrrrvaltrn i

Poprzez t'ri gunizac'.i g irrrp
itn pre'z eil ir osirl'r nic'pc-l nrr

3 ) yrrorvrclzcrrie. stalq .iziala
4 ) organ izi,rc.ia czasu \volneg

i nahirc,j i lctrrich' aktr.rvr.r
5 I upo*'szcchn.i atric trn'1,sr-r.li

2, Zaclania z z-alirc.su lllolilll,tvki i prze
podnoszenic' Sr.r'iaclomr'rici nijcsz.liirr
nrofilalitt'lri.

Oltres rv^a l iza c'i i l) r'ourarn u rr,spir lpracl.
i inrrvrni llodnriottirni rv lozunrjcrrirr I

i o \volontarincir,. obeirrluic rok l0l9

I)rogratnr rrsqlolprac;' Gnrini Skarbi
podmiotanti \\' rozlllnieniu plzepi
i u wolontaliacie nir lolt l0|9 reulizoria
z rv/rv organizac'iarui. ktt5Le \\'\,glij{\, 0r\

\Yvsoko(d $r'odli6rv p

\\/r,r;okosc S rotlliir rr I r nili rstr\vyc lr przczr

zaplanorvanvcli u hLrcl2ccie Cnrin1' Ska

uztlzial 5

Priorr tc ztdarirl;rubliczue

$7
i tlo rcalizac.ii u' rtrltu l0l 9 sa:

t etru.ji i -spol'tu ir[r,":-ininiur:c:

li sI)()r't0\\'\ c11 lttlltf7.cz nlasr)\\.c szkrrIcniu' sl)0tl()\\ c
;lr l.,tzcz:
la u' to2ru uh rlr scvplinach sptrt-tu.
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go.
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'/5 lrtorvvclr . r'ulileac.r,luvcb i turyslrczu5 ch . \\ r\nt
pl' rvn yclr

i ri zall'esis. -*c-kc,j i sportqrli'1ch nit tcr cnjc (inrint.
icci i rnloclzic'z\', \\' i)tn \\'czasic li:r'ji zilrror,r vclr
:n'l\' s|crlziilriA cZAstr".

litr rr ltego tn,bu I c -
ziuleuia irlli.ohrrliznrorr i i ria rl, orrrau i i obe_itnu,jue:c

szc'roktr rozrrrtriariejgrttirrr i pros'adzenic

zial 6
Okles ieacji plogrirrnu
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sos Lrstalr \ o clzialalrrr'rf ci ptrZ.t'tltrr puLrliczncro

zrl '7

rc
R

izac.ji progrirnru

|ie
/, 7- rrt.genizltcjaLnti pozaru-ilt[l$,r.rni r innr.nri
Llsta\n. c,r ilzialltlnosci pozr,tkrr pu['rliczticgo

ic 1-r,-r p lzez p od1:i s:rrr i.. sl c)s() \\,nvcll Lrmtirr
l*onkttrs oftcrt.

zdz.irl fi
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zdzial 9

S posrih rerr lizaej i I) roglir nl u



$ lt
l. Pl'aco\\'nik rtrr'r11ot'1'czttv irclptlrvicclzialtl\ za za

ktrntrolE rrer\t0r)'cztrq nad realiz-ac.ii1 z.atlltti pttLri

popl'zez:
1 ) c- gzcr krvorvani c 1tt'z-r-'st rz-e gatri tt post a l'l (r\\' i c

ni It i u' i szvnr ltrcr g.rirt n it-.

2 ) occ:u1. c tekt 1'rvnoSci . rze'tc I noSc i i i rtkttSc i

2. W1'znaczolry lll'aco\vni k R u- I'e ratrt Fi nausort e' go s p

zadari pub I ic zu 1'c I t llrzez or-q itl'li zac'] e ptlz.atza dos'c 1l

l) arralizc.' i occ'ttq plzedltladartr-ch prz.u'z ot'g

2) egzekrvos'anie od oLganizac-ii w1'laSnieti.

lub u1'ko t'z--t'stan )rc h n i r--z gtlcltti e 7 Ll ll) o\+ rl

ldoztlzial {

Sposdh hvorzeniil ;lrogrirntu i

Pr,ogrtrrti t\\'orz-()llY .icst ptzcz rtsltttzalte r.lsobl' Urzc

podle gac hg'dzie k ortsul tac' i ont z ttt'gtatri zat'.i ant i poza

NL llli ll.'lt)10 Rirdt' (lnrirr5 Skarbinrierz z tlniit l.j
sptlso blr lutus tt lttt tt'tr tt i a z tr lgarr i zac' i attr i poza rz-iid
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Przepisy ustawy o pozytku publ

jedrrostel,l samorzqdowych do

z or ganiztacjamt pozarzqdowym

pozvtku publicznego.

W zwiqzku z powyhszym zostal

ZIec,anie zadah publicznych

o kt6rych mowa w afi.3 ust

o d:zialalno6ci pozytku publi

zasadach okre6lonych w pro

i o wolontariacie.

W programie przyjEli6my

sportowe. W trakcie przeprow

2adne wnioski.

Uzas nlent

ym, art.5 ust.1 obliguj4 organy stanowi4ce

walenia rocznego programu wsp6lpracy

innymi jednostkami dzialaj4cymi w sferze

gotowany projekt uchwaty na2019 rok.

nizacjom pozarz4dowym i podmiotom,

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r-oku

i wolontariacie odbywa6 sig bgdzie na

ie i ustawie o pozytku publicznym

realizowane gl6wnie przez stowarzyszenia

nie wptynglych konsultacji programu



r ., ; ii ;i:; ii;: .j;-{r."situ: #ii,:;i.r'
;;:c;, fi [] ii :i-iii,.':

UCHWALA Nr ...
Rady Gminy Ska

z dnia

w sprawie ustalenia diet clla czlonk6w oragn

pomocniczych oraz czlonkom rady osiedla

Na podstawie art.37b ust.2 ustaw

grninnyrn (t.j.Dz,U, z2Al8r. poz.994 zp62n.
co nastgpuje:

$1
1. Czlonkorn organu wykonawczego jed

czlonkom zarzydv osiedla Skarbirnierz

50,00z,t miesigczniie.

Miesigczn4 dietg wyplaca sig zaudzia\
Podstaw4 do wyptraty jest lista obecn

2.

3.

$2
1. Czlonkom

2. Podstaw4

rady osiedla przysluguje di
do wyplaty jest lista obecn

$3
Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi

$4
Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni o
Urzgdowyrn Woj ew 6 dztw a Opolskiego.

PRorEKr /j

konawczych jednostek

nia 8 marca 1990r. o samorz4dlzie

Skarbimierz uchwalaRada Gminy

pomocniczej, rady soleckiej i
iedle ustala sig dietg w wysokoSci

iedzeniu organu.

iedzenia.

wysokoSci 1 00,0021 na kwartal.

iedzenia.

Skarbirnierz.

ogloszenia w Dzienniku

1-.,j., ,o*



Uzasadnienie

Projekt uchwaly zostal
organ6w j odnostek pomo cnic zy ch.
organ6w, a tym samym dzialalnoil(,

zw i4zku z mal1 aktywnoSci4 w pracach
za sig diety, aby uaktywnil, dzialalnoSd

ek pomocniczych.



ry spraryie ustanowienia wieloletniego pr?ogramu
20t9-2023

Na podsiawie art. r g ust. 2 pkr r5 usta\w z crnia g marcr.. poz. 9942p6;in. znr.) oraz an. l7,,ri. 2 pkt4 i art, I

lpgl.:a"j (ti. Dz. U.3 ZltS .. pnr. l-s 0B z potn. zrdnia 15 pa2dziernika 20lg r. rr ''5-pl**i. 
usrunor,.ien

szkole i rv domu" na lata 2019_2023 t i..1. V p. z2lnastgpuje:

s\ I'

Uch*ala sig program oslo'or*, ..posilek ry szkolc
do niniejszej uchrvaly.

hs 2'

Wykonanie uchr.valy porvierza sig W6jtou,i Grninv

I-ICHW
Radl'Gmin1'

z dnia l0 g

s\ 4'

stycznia l0l9 r.

s\ 3.

'l'raci moc Uchrvala Nr XXXIV/232,t2014 Rad;r, Gnri
:"1:lg9! ugo progrmu oslonow ego nvlak ru, i e Oozy*v
20 I 4.20?0.

Uchrvala rvchodzi u.2r,cie z dnicnr I

ur.
r. I U.z20lg

zw I P:mocY
inistrdw zieloletnrego rz4dorvego programu ,,posilek w'. poz, I007) Rada Gminy Bianice u"h*ulu. 

"o

NR
rbimien

2018 r.

ego ,,Posilek ry szkole iw domuil na llata

u'- na lara 2019-2023. ktory stanowi z-al4czstik

arbimierz z dnia 2l lutego 2AAr. w Sprawie
..Pomoc gminy w zakresie doZywiania,ha lata



a
J

3. 
floSram przewiduje udzielenie
1) posilek

?l Sw-iadczenie pienigzne na zakutr
r ) swradczenie rzeczowe w postac
Program jest elementem polityki s
1.) poprawy poziomu zi"i^ i"ili
chorych,, niepelnosprawnych i sat
z)t poprawa stanu zdrowi a dzieci,
3) ksztaltowanie zdrowych na

,,POSItr-EK W S

I. Gminny program oslonowy
,,Programem'r. i, Jest programem

:ry|:.^.j doty cz4cy m r ealizacji
spolecznej, o kt6rycir *o*u *
ll:ryg*st opracow any i prz
Y{e Ministr6w u"rr*uia- il.-'i
w-ielo letniego rz4dowego
P1o8r,1m t,gdzie' r"ulrlro*uiy
mieszkaric6w Gminy Skarbimi

t.l,.t Programu jest zapewnieni
osoD cloroslych, zwlas zcza starsz,v
Celem programu jest r6wniez wtworzenie warunk6w umoZliwiaiz
szkole.

Ocena s

t.

2.

4.

L

2.

y?018 r. na terenie Gminy I
Byla to pomoc udzielona na
pr zepr ow adzony ch wywi ad ach i
rormne Swiadczenia pienigznego
w formie positrk6w skorzystit'
wydanych decyziiadminist"r...,;"n

mozrwoSc zabezpieczenia poc
rodztn. Osoby starsze, chorel ni
emerytalnych i rentowych, z\
!IU*. Wobec tego objgcie po
oroZ os6b doroslych, zwlaizcza chorych lub niepeinorpru*ffi T",ii5;ffi,

Zal1cznikdo uchwaly M
Rady Gminy Skarbimierz
zdnia 10 grudnia20lgr.

GRAM OSI,ONOWY
LE I W DOMU" NA I,ATA 2019-2023

$1
wa prawna programu

w szkole i w dornLu,, na lata.. uzrwrv r w oorlru.. na lata 2019_2023, zwany daleiwym w rozumieniu aft. 17 ust" 2 nkt I nerqrrn,pkt 4 ustawy o pomocy

ill?Tff I ? iifl f *::: ::Yh*;;;; r' ;'## i:fi ::iust. 1 pkt3 ipkt 14 
-- "-?4\vvvrur w z:dK're

,tz.ez. Rarte rl'-i--. J:ltly o pomocy spolecznej.,:T:,:\r:**y" jT*:uil*i,*",i"ri#,"i,ilriu,uprzez
;"s#:l f ":"^*l:':.y:!:1 ?3 ".':' 

;";;;: T:ii:htfi;l"l::r*li w do:rnu,,* ru," i',or'i_iort.
2019-2023 i obejmowa 6 bgdzie ,r"i_ zasiggiem

$2
CeI Programu

,ffi .flff;Tr; ji:f,:*.,: *: !:'- oraz obj eci e pomocat:9,Tn..ho.sp^rawnych i r r-;;;;.
#;ilE,:"::-.**i' ;,*t, lo'oio*"*": poprzezspozywani e przez uczni6w p or'r.u' iJffi; I ""rrif :;

wjednej ztrzechfonn:

u lub zywnoSci
ct6w.ZywnoSciowych.

I gmmy w zakresie:
iskich dochodach, os(rb doroslych, zwlaszcza starszych-

iezy i os6b doroslych,
wreruowvch.

$3
arunkuj 4ca realizacj g programu

rerz wsparciem w zal<resie dohywianiaobjgto 192 osoby
yft Hi"T*y ̂ :Tl:, : "ddililj"y,h po uprzednioskowych przez*;r:"y,\"-4ffiff; 

."i rH,":Tl;*oX-lr"^'"."'::-::1l^",r."r:lze"r"gnJllmiastzpomocy
osoby tcr6re uzyst uty pomo;";;##'ff'n"fi"T::

3,1* "1.?.il1l?::1 
jl:lwn i niererno sprawnych

ffil;'lll?;.I,j:5: :r."5i" i; ;,*;5#?,'#Ji;;
pottzeb, a tym samvm nno^r!,,olL- li^l u'^""'oJ'q
,he ,rrzrrrnrrio oi^ "^]{i 

pogarczajl standard zyciaprawne utr zy muj 4 si g b ardzo c zg-sto, ;i:kil;; ;:r:;znacznq czES6 przezna.czaj4 nu i.orrty f."r.rriu i--rufiuo
11"_.i, 

i mko dziezy, zgtaszii 4cy ci iiliJ zi edzen i a nn o lr.i,
ztect 7 m
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3. W zwiqzku z wymogiem wieloletniego
lata 2019 -2023 z,asadne j est wprowadze

pozwoli na zab<=zpieczenie podsta
Zycia oraz stan zdrowia.

Koordynatorem JProgramu :na szczeblu
Program realizowany bgdzie przez

Zakres podmiotowy i

1.

2.

samorz4dow4 jerdnostkg pomocy sl
jednostkami organizacyjnymi gminy
przedszkolami prowadzonymi przez
prowadz4cymi sz:koly lub przedszkola
Skarbimierz.

3. Podmiotami realizuj4cymi program w
podstawowe.

1. Ze Srodk6w przekazywanych w ramac
osobom spelniaj4cym warunki otrzymani
o pomocy spolecz:nej oraz spelniajEcym
kt6rym mowa w art. 8 ww. ustawy:
1) dzieciom do czasu podjgcia nauki w r

2) uczniomdo czasu ukoriczenia szkolv
3) osobom i rodzjinom znajduj4cym sig
marca 2004 r. o pomocy spol
niepelnosprawnym.
- w formie posilku, Swiadczenia pieni
rzeczowego w postaci produkt6w Zywnr
Gmina Skarbimie.r z mo Le zor ganizow a,c
W szczeg6lnie uz;asadnionych pr:
kt6rych mowa w ust. I powyhej, a

2.
3.

lub przedszkola informuje O$rodek
pomocy w formie posilku.

4.

5.

Przyznanie pomocy, o kt6rej mowa w
sprawie i ustalenia sytuacji rodziny w dro
Liczba dzieci i uczni6w, kt6rym udziela
przel<roczy 6 20% liczby uczni6w i dzieci

!9renu Gminy Skarbimierz w poprzednim
liczby z miesi4ca ozerwca.

potrzeb Zyr,vieniowych, poprawiaj4c poziom ich

owego programu,,Posilek w szkole i w domu,, na
iniej szego pro gramu oslonowego.

Podmioty rea Program

ek Pomocy Spolecznej w Skrubimierzu jako
:j 

- 
we wsp6lpracy z innymi samorz4do*y-i

jest W6jt Gminy Skarbimierz.

la, szkoly podstawowe ontz szkoiami lub
samorz4dy gminne albo innymi podmiotami

aczgszczaj4 dzieci irrrtodziezz terenu Gminy

oSwiaty s4 organy prowadz4ce publiczne szkoly

miotowy Programu

rogramu Gmina Skarbimierz udziela wsrparcia
mocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca2004t.

um dochodowe wwysokoSci ls)%kryterium, o

podstawowej,
podstawowej,

cjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12
szczeg6lnoSci osobom starsz.ym, chorym i

nazakup posilku lub zywnoSci albo Swiadczenia

iz posilk6w dla os6b wskazanych w ust. I pkt 3.
gdy uczeri albo dziecko nie spelnLia wymagaf, o
i zjedzeniaposilku, odpowiednio dyrektor szkoly
polecznej w Skarbim ierzu o potrzebie udzielenia

nie wymaga wydania decyzji adrnLinistracyjnej w
rodzinnego wywiadu Srodowiskovvego.
pomocy w spos6b wskazany w ust. 3, nie mohe
:ymuj4cych posilek w szkolach i przedszkol.ach zmuJ4cych posdek w szkolach i przedszkolach z

i4cu kalendarzowym, a w rniesi4cu wzesniu tej



1.

2.

Program jest finansowanv z
otrzymanej w ramach dortnz

Roczn4 informacjg o reali

paristwa;

stycznia nastgpnego roku.
rntormacj a, ta uwzglgdnia
7'1 rzeczywist4 liczbg os6b
korzystaj 

4c y ch z p omo cy;
2) koszty realizacjipomocy
11 roszt posilk6w:
4) Iiczbgposilk6w;
5) rcdzajposilku;
6) koszt dowozu posilk6w dl
r 1 trczbE os6b, kt6rym dowie
8) Sredni kosztjednego posi
9) wielkoSi Srodk6w wvdatl
1 0)liczbg zasilk6w celowych;
Il)koszt Swiadczeri r7.ec7,,', ^

3.

4.

l)inne koszty og6lem.
mrormacj e b E dq pr zekazy w ane
Zastosowana meioda ewaluz
r ealizacji programu coro cznie

111$nVch 
cTh{ S-karbimierz oraz dotacj jzbudzetupafstwa

ra programu ,,posilek w szkore i w domu,,"n 
^t^rizo-ig";iiz.

$6

X'inansowanie programu

$7
Monitoring prograrnu

w6jt przekazuje do wojewody w terminie do 20
dane z Gminy Skurbimierz.

pomoc4 w ramach programu w podziale na grupy os6b

w tym ze jrodk6w wlasnych i z dotacjibudzetu pa6stwa;

b doroslych;
posilek;

na zasilki celowe w ramach rcalizacjipomocy;

og61em, w tym ze Srodk6w wlasnych i z dotacji budzetu

taci elektronicznei.
t 

nT,..- ^lltt: -ilo{ciow? 
i j akoSci ow4 sprawozdaniana koniec rcarizacjiprogramu.' vv+ Dpr'iwoz.arna z



w sprawie okrcslenia zasad zlvrotu rvydatkrirv za
albo dwiadczenia r;zeczowrefIo rv postaci prorluktrirv
objgtych pomoca spoleczn4 ,w ramach rvielole
"Posilek rv szkole i ry domu,n na lata 20lg-202l,

Na podstau.ie an. lg ust. 2 pkt. 15 trstar
sanrorz4dzie gnrinnym (Dz. U. z 20l gr.. poz.994 ze zn
z dnia l2 nrarca 2004r. o pontoc), spoleczne.i (Dz. IJ. z
zwiqzku z Uchnalq Nr I40 Raclt, Minisrrorv z dnia t 5
ustanowienia wieloletniego rz4dol\.ego pro,qranlu,,
lata 20t 9-2023 (M. p., rok 201g. poz, 1007) Rada Gnri
nastgpu;ie:

$ r.

Ustala sig nastgpui4ce zasad1,. z\\,rotu r\.\
posilku albo Swiadczenia rzeczo\rego \\, postaci
dzieci i mlodzieZ.v oraz os6b rloroslych /nroclul
Uchrvale Nr 140 Rad;, Ministr6rv z dnia 15

r.rstanowieni a rvi eloletn i e go rzado rvc. go program u
lata 2019.2023 (ir4. p.. rok 201g. poz. | 007)

lDochdd 0s0by sanro|nie
na osobg
r),terium
rt, afl:. g

i--^. , 't c'll'

ur,. -rlyu!, alonrocy spolecznej.J v PvrrrvlJ JPuteczr

.do 150%

'porq'zej t50%
I

,{ I
- Projekt /J3

I

a w formie posilku

no5ciorvy'ch dla os6b

ego prograrnu

dnia 8 nrarca t 990r. o

.96 ust.2 i ust.4 ustawv

8r.. poz. 1508 ze zm.). w

iernika 2018r. w sprawie

w szkole i w domu,' na

karbimierz uchwala. co

Srviadczenia rv formie

prod zy'wnoiciouych dla

2/ wskazanych w w
ika 2018r. w sprawie

"Posi szkole i rv dq6y,, 63

UCHWAI"A Nr.........

Rad.r' G miny rv Skarbimierz

z dnia l0 grudnia 20lg

ri
pa:Ld

0%

100% z
udziel

u B,arto6ci



Wykonanie uchrtall,powierza sie W

Traci moc Uchrrala Nr XXXIV/I] t.12

ll'iil \\. sp1.41yis okr.sl";i;';;#;
w.fo rmie po.iu,u uruo 

-s*ilfflji:;
:;:lll.: l.qo prosranrem rrspieran i a fi rw zakr"-sie aojy*ianiu;; #;r;:li;

Uchwala wchodzi rv Zycie

Urzgclowy,m Wojervodztr+a

2019r,

po upll,rvie

Opolskiego,

$2.

Gminl' Skarbimiez.

$:.
rd1'Gnrin_v Skarbirnierz z dnia2l lutego 2014r. wttt'datkon' na Srviadczenia tr, >qk,ooi^1^_-
iO \\' DOstaci nrnrilrl,r:u'postaci produkr6

lo gmin wzakresie

od dnia ogloszenia w Dzienniku
oborviqzujqcq od dnja I stycznia



Prawo do Swiadczeri z pomocy spolecznej przysluguje
osoby samotnie gospodaruj4cej lub doch6d-na oro69"*
dochodowego, o kt6rym mowa odpowiednio w art. g
spolecznej. Kryterium to od drua I pa2dziernika 201fll-.
samotnie gospodaruj 1cej araz 529 zlna osobg w rodzinie
7 dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kry
Swiadczeri pienigZnych z pomocy spolecznej _ Dz.-tJ - z 201
Uchwal4 Nr 140 Rady Ministr6w z dnia i5
yzqdowy program "Posilek w szkole i w domu'i nalata2}ll
Wskazany program przewiduje udzielanie wsparcia w
spelniaj4cym kryterium dochodowe w wysoko6 "i tSO N
8 ust. 1, ust. 2 ustawy o pomocy spolecznej.
Nfgzy podkreSlid, Le w przypuaku funt ionowania pro
wieloletniego programu wspieranizr finansowego gmin r
paristwa w zakresie do|ywiattra,, na lata ZO!+_iOZO
dochodowe w wys. 150 %kryterium okreSlonego w ustawi
byljealizowany w latach 2014 - 20rg, od 1 sty-cznia2}rk.
Jednakze zgodnie z art. 96 ust. 2 ustawy o pomocy spolecl
rzeczow4 podtegaj4 zwrotowi, jeheli doch6d ,ru orobe *.
zwrotu wydatk6w przel<racza kryterium dochodowe. Z
artykulu ustawy rada gminy okreSla zasady zwrotu
spolecznej.
Wobec powy2szego po dj g cie sto sownej uchwaly j est

Wyk. Joanna Wrgbiak

dnia 27 listopada 20 1 8r.

i rodzinom, jeheli doch6d
nie przekracza kryterium
li2ustawyopomocy

kwoty: 701 z, dla osoby
nqdzenie Rady Mini str6w
dochodowych oraz kwot

poz. 1358).
8r. ustanowiono wieloletni

23.

ie dozywiania osobom
um, o kt6rym mowa w art.

sprawie ustanowienia
doZywiania ,,Pomoc

ywalo tak2e kryterium
spolecznej. Program

kontynuacji.
wydatki na zasilki i pomoc
nie osoby zobowi4zanej do
iezust.4przywolanego
za Swiadczenia z pomocy

w



n spraryie Dod,,i:li.:::;'i'i:iffi &Ti:"rll?;objs ry,ch wiebretni ni ; ffi ';:";

Na podstau,ie art.

gminntrrrp (Dz. U.

200;4r. o promocy

Uchu,afq Nr 140

18 usr. ? pkr. t5 u

z 20 f 8r.. poz. 994

spolecznej (Dz. U,

Rady Ministr6r+,

nastgpuje:

W1'konanie uchw,al), porvierza sig W6jton.i

ustanotvienia rviefoletniego rz4dorvego
2019,.202r. (M. p., rok 201g. poz. t(

Po-d-rvyzsza sig do 150..%kr-v,teriunr docho

ffT,"".,t":1,",,t:znei 
dta ."i6ru n;;rii;;postacl zasilku celo 

'-" vtz)l'ltd
,.t,uu ir-i-u'iy" ilil l,r.-,: j ffi : 

- 

if #l:
11lfl1ye: prosr€mu ..posil r ,_ ,*5r.1,zastlku celolego.

Traci moc uchr,vala

Uchrvala nichodzi rrwo;,*oo'*uffi 
, :1,:l :'', L: jl[ff 

, r!1

lv
Gr

rl

LIC
Rad
zdr

,A NR
in1'Skarbimierz
grudnia 20lg r.

tr1, Skarbimierz.

3.

,rPosi

$r.

e. o kt6rym mowa lv art.

i,1li.2f .f 
urego 20t4 r. Nr XXXIV/2 33t2014 walqc,vch do przyznania zasif ku ;; ;il;';osilkurnu rvspierania finar

nra na lara 2014_202;ru*rego 
gmin rv zakresie

od dnia ogloszenia
rd dnia I stycznia rotiurfl'tntiku 

urzgdowym

do prz.yzriania
b tyrvnoSci dla os6bu ayrv[osci dla os

szliole i ,r;Jlilr-J strtrr rv zalrresie dotywiania

.r z dnia g marca t990r. o samorzqdzie
art. 8 ust. f trstaw) z dnia 12 marca

)t6r., poz. l50g ze

ia t5 pazdzier,,,u, il/rr.-,;Til,:
"Posilek u,szkole i u,domu,,na fata
Crniin.y Skarbimierz uchu,ala, co




