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Nr XIII.96.2020 

INY SLUBICE 


z dnia (utego 2020 r. 

w sprawie: zamiaru przeksztalcenia Szk Iy Podstawowej w Swiniarach. 

Na podstawie art. 89 ust. 1 i ust. 9 w zwillzku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 12019 poz. 1148 ze zm. I ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 
h ustawy z dnia 8 marc a 1990 roku 0 sJnorzlldzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze 
zm.2), Rada Gminy Siubice uchwala, co J astypuje: 

§1 

1. 	 Zamierza siy przeksztalci6 z dIl1iem 31 sierpnia 2020r. Szkoly Podstawowllw 
Swiniarach 0 strukturze organizadyjnej klas I-VIII z oddzialem przedszkolnym, w 
Szkoly Filialnll w Swiniarach 0 strJkturze klas I-III z oddzialem przedszkolnym. 

2. 	 Szkola Filialna w Swiniarach zos~anie w1llczona w struktury organizacyjnll Szkoly 

Podstawowej im. Ojca Swiytego J+ a Pawla II w Slubica~h. 
3. 	 Obw6d szkolny przeksztalconej Szkoly Podstawowej w Swiniarach zostanie w1llczony 

do obwodu Szkoly Podstawowej inl. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach. 
4. 	 Uczniom klas IV-VIII przeksztalcbnej Szkoly Podstawowej w Swiniarach zapewnia 

siy kontynuowanie dalszej nauki \w Szkole Podstawowej im. Ojca Swiytego Jana 
Pawla II w Slubicach. 

§2 

Zobowillzuje siy i upowaZnia W6jta Gm'ny Slubice do dokonania czynnosci niezbydnych 
do przeprowadzenia przeksztalcenia Szko?, Podstawowej w Swiniarach, w szczeg6lnosci do 
zawiadomienia 0 zamiarze przeksztalcenia szkoly rodzic6w/opiekun6w prawnych uczni6w, 
Mazowieckiego Kuratora Oswiaty, Zwillz~i Zawodowe, oraz wystllPienia do Mazowieckiego 

Kuratora Oswiaty 0 opini~ w sprawie prze1sztalCeni. szkoly, 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem pod' cia i podlega ogloszeniu na stronie intemetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej, ogloszen Urzydu Gminy Slubice oraz w Szkole 

Podstawowej w Swiniarach Pr:;rc g(,j Rady 

Jalllls::,ewski 
lZmiany ustawy ogloszone w Dz. U. z 018 r. pOJ ' 2245 oraz z 2019 r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 

1818, poz. 2197 i poz. 2248. / 

2 Zmiany ustawy ogloszone w Dz. U. 019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i 

poz. 1815. I 
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UZASFNIENIE 

Na podstawie art. 89 ustawy z dnia If ,grudnia 2016r. Prawo oswiatowe (Dz.U. z 2019 
poz. 1148 ze zm.), szkola publiczna, moz3bl c przeksztalcona z koncem roku szkolnego przez 
organ prowadz'!cy szkoly, po zape . niu przez ten organ uczniom mozliwosci 
kontynuowania nauki w innej szkole publi znej tego samego typu. Organ prowadz'!cy jest 
obowi¥any, co najmniej na 6 miesiycy przed terminem przeksztalcenia, zawiadomic 0 

zamiarze przeksztalcenia szkoly: rodzic6w uczni6w, wlasciwego kuratora oswiaty, oraz organ 
wykonawczy jednostki samorz'!du terytorihlnego wlasciwej do prowadzania szk61 danego 

typu. Zgodnie z art. 89 ust. 3 wyzej J kazanej ustawy szkola lub plac6wka publiczna 

prowadzona przez jednostky samorz'!du Iterytorialnego moze zostac przeksztalcona po 
uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oswi ty. 

Stosownie do powyzszych wymog6w oraz art. 19 ustawy 0 zwi¥kach zawodowych, 
po podjyciu Uchwaly Rady Gminy Slubice w sprawie zarniaru przeksztalcenia Szkoly 
Podstawowej w Swiniarach, poinformow l . zostan,! pisemnie do dnia 28 lutego 2020r. 
rodzice uczni6w tej szkoly, Mazowiecki Kurator Oswiaty - z prosb,! 0 wydanie opinii, 
Zwi'}.Zki zawodowe - z prosb,! 0 wydanie 0 inii. 

Podjycie uchwaly 0 zarniarze prz ksztalcenia Szkoly Podstawowej w Swiniarach 
wynika z nastypuj,!cych przyczyn: 

1 )niska liczebnosc klas; 

2) brak pelnowymiarowej sali gimnr Stycznej; 

3) wysokie koszty utrzymania w ko tekscie otrzymanej subwencji oswiatowej; 

4) tendencja zapisywania dzieci do zkoly w Slubicach 

G16wn,! przeslank'! uzasadniaj,!c,! rzeksztalcenie Szkoly Podstawowej w Swiniar ach 
jest niewielka liczba dzieci uczyszczaj'!cyc P. do Szkoly. 

Obw6d Szkoly Podstawowej w Swiniarach obejmuje miejscowosci: luliszew, 
Leon6w, Nowosiadlo, Nowy Wi,!czemin, ~ . ady, Swiniary oraz Wi'!czemin Polski. 

Wedlug danych z rejestru mieszl ·anc6w gminy, w miejscowosciach wchodz'!c ych 
w sklad obwodu liczba zameldowanych l lI"odzonych w latach 2010-2019 przedstawia siy jak 
mzeJ. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Razem w 

miejscowosci 

IuIiszew 4 3 4 2 7 3 0 3 4 2 32 

Leon6w 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 

Nowy 1 3 0 0 0 5 1 2 1 2 15 
Wi'!czemin 

Sady 2 2 0 2 2 0 1 1 3 2 15 

Swiniary 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 6 

Wi'!czemin 2 0 0 3 0 2 1 2 0 3 13 
Polski 

Razem w 9 8 4 8 9 14 4 9 9 10 84 
roku 
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Z przedstawionej tabeli wynika, ze do szkoly nie przybyly lub nie przyb~d,!, 

z miejscowosci Leon6w, dzieci z siedmiu rocznik6w,z miejscowosci Swiniary dzieci z 
szesciu rocznik6w, z miejscowosci Wi'!czemin Polski dzieci z czterech rocznik6w oraz z 
miejscowosci Nowy Wi'!czemin dzieci z trzech . rocznik6w. W Leonowie na dziesi~6 

analizowanych lat jest zameldowanych troje dzieci a w Swiniarach szescioro dzieci. 
Najwi~ksza liczba dzieci zameldowana jest w miejscowosci luliszew. Og6lna liczba dzieci 
zameldowanych w obwodzie szkoly urodzonych w latach 2010-2019 jedynie w roku 2015 
przekracza liczb~ dziesi~6 a w roku 2019 jest r6wna 10. W pozostalych osmiu latach liczba 
dzieci z poszczegolnych rocznik6w jest mniejsza niz 10, zameldowani urodzeni w 2012 i 
2016 roku to czworo dzieci w obwodzie. 

W roku szkolnym 2016/2017 w poszczeg6lnych klasach szkoly wg stanu na dzien 30 
wrzesnia 2016r.liczba uczni6w przedstawiala si~ nast~puj,!co: 

"
0 " I II III IV V VI VII VIII OgOlemw 

VI 
oddzialacb 

5 6 9 8 8 5 10 - - 46 

W roku szkolnym 2017/2018 w poszczeg6lnych klasach szkoly wg stanu na dzien 30 
wrzesnia 2017r. liczba uczni6w przedstawiala siy nastypuj,!co: 

0" I II III IV V VI VII VIII Ogolem w 
" 

VII 
oddzialacb 

9 1 6 9 8 8 7 8 - 47 

W roku szkolnym 2018/2019 w poszczeg6lnych klasach szkoly wg stanu na dzien 30 
wrzesnia 2018r. liczba uczni6w przedstawiala si~ nast~puj,!co: 

0" I II III IV V VI VII VIII Ogolem w 
" 

VITI 
oddzialach 

13 5 1 6 9 8 8 7 9 53 
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13 

W roku szkolnym 20 I 9/2020w POSZr egOlnYCh klasach szkoly wg stanu na dzien 30 
wrzesnia 2019r. liczba uczni6w przedstawia iy nastypuj~co: 

0" I II III N V VI VII VIII Ogolemw
" 

VITI 
oddzialach 

4 5 1 6 9 7 9 7 48 

Z powyzszego wynika, ze utworzf~ie osmioklasowej szkoly nie mialo wiykszego 
wplywu na wzrost liczby uczni6w, a sre~a uczni6w w oddziale szkolnym waha siy od 
6,62w roku szkolnym 2018/2019 do 6 w row szkolnym 201912020. 

Ponizsza tabela przedstawia liczby dzieci w poszczeg6lnych latach szkolnych, wg 

ewidencji ludnosci w odniesieniu do obwodu szkoly, a w latach szkolnych 2016-2019 

faktyczn~ liczby uczni6w. I 

I 

Rok Rok Rok RO~ Rok Rok Rok Rok Rok 

szkolny szkolny szkolny szk lny szkolny szkolny szkolny szkolny szkolny 

2016/20 2017120 2018/20 201 b/20 2020/20 2021120 2022/20 2023/20 2024/20 
17 18 19 20 I 21 22 23 24 25 

KLASY KLASY KLASY KLASY KLASY KLASY KLASY KLASY KLASY 
I 

O-VI O-VII O-VIII O-VjIII O-VIII O-VIII O-VIII O-VIII O-VIII 

1 Liczba 2010-11 2011-9 2012-5 201P-8 2014-12 2015-15 2016-4 2017-10 2018-9 

dzieci w 2011-9 2012-5 2013-8 20 4-12 2015-15 2016-4 2017-10 2018-9 2019-10 
,,0" 

2 Liczba 54 65 74 66 65 71 75 72 74 

ucznl6w 

szkole 

3 Liczba 5 9 l3 13 - - - - -
dzieci w 
,,0" wg. 

SIO 

4 Liczba 46 47 53 48 - - - - -
uczni6w 

szkole 

wg. SIO 

R6mica( -8 -18 -21 - 18 

2-4) 

I 
Z przedstawionych danych wynika, ze pozyskane dane demograficzne me 

odzwierciedlaj~ rzeczywistej liczby uczni6w, kt6ra znajduje siy W oddzialach szkolnych 
dane por6wnywane W latach szkolny?h 2916/2017; 2017/2018; 2018/2019; 201912020. Wielu 
rodzic6w wybiera Szkoly im. Ojca Swiy~ego J~a Pawla II w Slubicach, w roku szkolnym 
2016/2017 z obwodu Szkoly Podstawowej w Swiniarach do ww. szkoly uczestniczylo - 8 
dzieci; w roku szkolnym 2017/2018 - uc~estniczylo 11 dzieci; W roku szkolnym 201812019 

uczestniczylo 10 dzieci; w roku SzkO±ym 2019/2020 uczestniczy 12 dzieci. W dwoch 
kolejnych latach szkolnych 0 (jmuj~cych funkcjonowanie osmioklasowej 
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szkolypodstawowej, do Szkoly Podstawowej w Swiniarach nie uczyszczalo odpowiednio 21 i 

18 uczni6w zameldowanych w obwodzie szkoly. Wskazane wielkosci to nieomal jedna 
czwarta uczni6w zameldowanych w obwodzie. 

Niska liczebnosc uczni6w w klasach wynika z demografii oraz, co naleZy podkreslic,z 
indywidualnych decyzji rodzic6w, wybierajqcych miejsce edukacji swoich dzieci. W roku 
szkolnym 2019/2020 do Szkoly Podstawowej im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach 

uczyszcza 12 dzieci z obwodu Szkoly Podstawowej w Swiniarach. Rodzice coraz czysciej 
wybierajq Szkoly Podstawowq im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach, poniewaZ baza 

szkoly jest bardzo dobrze wyposaZona, szkola posiada saly gimnastycznq, plac zabaw, sale 

lekcyjne tematyczne, pracownie komputerowq z dostypem do Intemetu, dobrze wyposaZonq 
biblioteky szkolnq, szatniy.Uczniowie mogq korzystac z kompleksu sportowego Orlik, kt6re 
jest usytuowane obok szkoly, oraz z pelnowymiarowego boiska pilkarskiego. W Szkole 

Podstawowej im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach funkcjonuje bardzo dobrze 
wyposaZony blok zywieniowy z kuchniq i stol6wkq. 

Uczniowie przeksztalcanej szkoly bydq dowozeni transportem organizowanym przez 

Gminy. Dzieci bydq zabierane z wyznaczonych miejsc i bydq wysiadaly w pelni bezpiecznym 
miejscu to jest na placu przed szkolq w Slubicach. W trakcie dowozu zapewniona bydzie 

opieka nad uczniami. Ponadto, uczniowie objyci zostanq opiekq w swietlicy szkolnej w czasie 
oczekiwania na autobus, Gmina dolozy wszelkich staran aby dzieci mialy mozliwosc powrotu 

do domu bezposrednio po zajyciach szkolnych. Na dzien dzisiejszy do Szkoly Podstawowej w 
Swiniarach dowozonych jest 29 uczni6w. 

Utrzymywanie tak nielicznych oddzial6w szkolnych wplywa niekorzystnie na rozw6j 

dziecka. W obecnym systemie prawnym mamy 8 klas szkoly podstawowej, gdzie po jej 
ukonczeniu dzieci bydq wybierac nauky w szkolach ponadpodstawowych. W szkolach 

srednich nie bydzie oddzial6w kilkuosobowych, bydq one znacznie liczniejsze, dziecko 
zmierzy siy z duzymi trudnosciami w przystosowaniu do nowych warunk6w. Mala liczba 

uczni6w w szkole bardzo utrudnia wlasciwq realizacjy procesu dydaktycznego, nie 
gwarantuje optymalnego poziomu nauczania. W znacznym stopniu utrudnia wprowadzenie 

metod aktywizujqcych, czysto wyklucza pracy w grupach. Nie rna odpowiednich warunk6w 

do uczniowskiej wsp6lpracy i rywalizacji, a w konsekwencji do ksztaltowania wlasciwych 

postaw. W tak malych oddzialach trudniej 0 funkcjonowanie wsp6lzawodnictwa. Baza 
sportowo-rekreacyjna jest zbyt mala, aby umozliwic wlasciwy rozw6j ruchowy dzieci. W 

szkole nie rna sali gimnastycznej, szkola dysponujejedynie zaadoptowanympomieszczeniem 
w sqsiednim budynku OSP. Z tego wzgl((du, jak r6wniez ze wzglydu na malq liczby dzieci 
niemozliwe jest prowadzenie zajyc wychowania fizycznego w zakresie zespolowych gier 
sportowych, co za tym idzie wlasciwej realizacji podstawy programowej. 

W wyniku przeksztalcenia Szkoly Podstawowej w Swiniarach w Filiy Szkoly 
Podstawowej w Slubicach wyrainej poprawie ulegnq warunki prowadzenia zajyc wychowania 
fizycznego, poniewaZ Szkola Podstawowa im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach 

dysponuje salq gimnastycZllq oraz uczniowiekorzystajq z kompleksu sportowego Orlik, oraz 
pelnowymiarowego boiska pilkarskiego, warunki rozwoju uczni6w siy poprawiq. 

Dotychczasowy obw6d szkoly podstawowej w Swiniarach przejmie szkola 
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podstawowa im. Ojca Swit(tego Jana Pawla II w Slubicach. Po przeksztalceniu Szkoly 

uczniowie z klas IV-VIII bt(dq. kontynuowali naukt( w Szkole Podstawowej im. Ojca Swit(tego 

Jana Pawla II w Slubicach. 

Nauka w Szkole Podstawowej im. dca Swit(tego Jana Pawla II w Slubicach bt(dzie 

odbywae sit( w systemie jednozmianowym Z dzieemi bt(dzie pracowala wykwalifikowana 
kadra, w bardzo dobrych warunkach lokalo"ITch z dobrze wyposaZonymi salami lekcyjnymi, 
pracowniami, zapleczem opiekuilczo-zywierhowym oraz sportowo-rekreacyjnym. 

Rada Gminy zgadza siy, ze szkola )est miejscem spotkafl spolecznosci lokalnej oraz 
stanowi dla mieszkaflc6w swoiste cent~ kultury, dlatego tez nie rna zamiaru likwidacji 

szkoly, tylko jej przeksztalcenie. 

Zgodnie z art. 95 ust. 2, 3 i 4 ustawy Prawo oswiatowe "w przypadkach 

uzasadnionych miejscowymi warunkami, m~gq bye tworzone szkoly podstawowe obejmujq.ce 
strukturq. organizacyjnq klasy I-III albp klasy I-IV.W przypadkach uzasadnionych 

miejscowymi warunkami, mogq bye tworzone szkoly podstawowe filialne obejmujqce
I 

strukturq. organizacyjnq klasy I-III alba ~lasy I-IV.Szkola filialnajest podporzqdkowana 
organizacyjnie szkole podstawowej obejmujq.cej strukturq organizacyjnq. klasy I-VIII". 

W przeksztalcanej szkole wg. SIO /stan na 30 wrzesnia 2019r. subwencjonowanych 
etat6w jest - 12,72: niesubwencjonowanych etat6w jest - 0,59. CZyse nauczycieli bt(dzie 
kontynuowala zatrudnienie w Szkole filialnej, inni bt(dq. mogli skorzystae z prawa do 
emerytury, nauczycielskiego swiadczenia kompensacyjnego, pozostali w miart( mozliwosci 
mogq maleic zatrudnienie w pozostalycJ -plac6wkach oswiatowych na terenie Gminy. W 

szkole zatrudnionych jest 2 pracownik6r obslugi i administracji. Pracownicy w miart( 
mozliwosci mogq. maleic r6wniez zatrudnienie w innych palc6wkach na terenie gminy, lub 

I 
otrzymajq. przyslugujq.ce im odprawy alba ibt(dq. kontynuowac zatrudnienie w szkole filialnej. 

Poza czynnikami opisanymi wyzej nalezy r6wniez wspomniec 0 nakladach 

finansowych na oswiatt( na terenie Gminy. 

Razem wszystkie SUbwend a Srodki wlasne % srodk6w 
wydatki wlasnych w 
(subwencja budzecie 
+wlasne) 

ROK2018 6557216,04 zl 3919 83 r ,00 zl 2 637 379,04 zl 50,3% 
I 

7216551,00 zl 4 194 486,00 zl ROK2019 
I 

3 022 065,00 zl 54,1% 

I 
DliZe naklady wlasnych srodk6w finansowych ponoszonych przez Gminy Slubice na 

biezqce utrzymanie szk61 nie pozwalajq. na inwestowanie w utrzymanie i rozw6j 
infrastruktury gminnej, co powoduje niezfdowolenie spolecme. 

W celu formalnego zainicjowania procesu przeksztalcenia Szkoly niezbt(dne jest 
podjycie przez Radt( Gminy Slubice I uchwaly 0 zamiarze przeksztalcenia Szkoly 
Podstawowej w Swiniarach, w terminie umozliwiajq.cym przekazanie stosownej informacj i 
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rodzicomlopiekunom prawnym uczni6w, Zwiqzkom Zawodowym oraz Mazowieckiemu 

Kuratorowi Oswiaty w celu wyra.zenia opinii w przedmiotowej sprawie. 

Procedura przeksztalcenia szkoly podstawowej w Swiniarach 0 strukturze 

organizacyjnej I-III wraz z oddzialem przedszkolnym podlegl,,! organizacyjnie szkole 

podstawowej im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach rozpoczyna siy od podjycia 
uchwaly intencyjnej, wyra.zaj,,!cejwyzej wymienione zamiary.Uchwala ta jednoczesnie 

upowai:nia W6jta Gminy Slubice do podjycia dalszych czynnosci niezbydnych do 
przeprowadzenia procesu przeksztalcenia przewidzianego w art. 89 ustawy Prawo oswiatowe. 

Wobec powyzszego, zawiadomienie 0 zamiarze przeksztalcenia Szkoly Podstawowej 

w Swiniarach jako samodzielnej jednostki w Szkoly Filialn,,! 0 strukturze organizacyjnej 

oddzial6w I-III wraz z oddzialem przedszkolnym, podlegl,,! organizacyjnie Szkole 

Podstawowej im. Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach nast<'!Pi na podstawie niniejszej 

uchwaly w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020r. 

Przeksztalcenie Szkoly Podstawowej w Swiniarach w szkoly Filialn,,! jest zasadne ze 

wzglyd6w organizacyjnych, przy czym nie zmieni dostypnosci do edukacji najrnlodszym 

uczniom, kt6rzy nadal byd,,! mogli korzystac z nauki w tym samym miejscu~. w Swiniarach. 

Natomiast dzieci z klas IV-VIII byd,,! mogly kontynuowac nauky w Szkole Podstawowej im. 
Ojca Swiytego Jana Pawla II w Slubicach, gdzie byd,,! mialy zapewniony dow6z wraz z 

opiek,,!. 

Zgodnie z art. 29 pkt 1 ustawy Prawo oswiatowe wyra.zenie zamiaru przeksztalcenia 

Szkoly nalezy do uprawnieit rady gminy - w tym przypadku Rady Gminy Slubice. 

Ostateczna decyzja 0 przeksztalceniu palc6wki wymagac bydzie odrybnej uchwaly 

Rady Gminy. 

1'/1011 Jarlllszewski 
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UCHWAł"A Nr XlII.95.2020 

RADY GMINY SŁUBICE 


z dnia'" lutego 2020 r. 


w sprawie: zamiaru likwidacji Sz~oly Podstawowej im. Władysława Jagiełły 

w Piolrkówku. 

Na podstawie art. 89 ust. l w zwi",ku z art. 29 ust. 1 pkt l ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 poz. 1148 ze zm') oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o saroor:;.ądzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. pOL 506 ze zm.') 
Rada Gminy Słubiee uchwała, co następUje: 

• 
§ł 

Wyraża się zamiar likwidacji z dniem 31 sierpnia 2020r. Szkoly Podstawowej z oddziałem 
przedszkolnym 1m. Władyslawa Jagielly VI Piotrkówku. 

§2 

Uczniom likwidowanej szkoły zapewni:,. się możliwość kontynuowania nauki w Szkole 
Podsmwowej im. Ojca Świętego Jaoa PawIa II w Słubicach. 

§3 

Zobowiązuje się i upoważnia Wójta Gl1jliny Słubice do dokonania czynności niezbędnych 
do przeprowadzenia likwidacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrk6wku, 
w szczególności do zawiadomienia o zamiarze likwidacji szkoły rodziców/opickW1ÓW 

prawnych uCll1i6w~ Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Związki Zawodowej oraz wystąpienia 
• do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji s7J<oły. 

§4 

Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie inLemetowej 
Gminy Słubice Oraz w SzkoleBiuletynu Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urz 

Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku. 

tZmiany ustawy ogłoszone w Dz. U. 'L 2018 r. poz, ornz x 2019 r. poz, 1078, poz. 1680, poz.. 1681, poz. . 

18l8. POL 2197 i poz, 224&. 

l Zmiany ustawy ogłoswne w Dz. U Z 20191. póz. 5 ; zm,: Dz. V. z 2019 To poz, 13M, poz, 1571. poz, 1696 i 

poz, 1815. 
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UZASADNIENIE 


Na podsta""ie art. 89 usta\\'}' z dnia ł 4grudnia 2016r, Prawo OŚ'ł.1atowe (Dz.U. z 20 J9 , 

poz. 1148 ze zm,), s7.koła publ1czna, może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez 
organ prowadzący szkołę, po zape,",~niu przez ten organ uczniom moźHwości 
kontjllUOwania nauki w jnnej szkole publicznej tego samego typu. Organ prowadzący jest 

obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy prled terminem likvtidacji, zawiadomić o zamiarze 
likwidacji szkoły: rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty. oraz organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzania szkół danego typu. 

Zgodnie z art 89 ust. 3 wyżej wskazanej ustawy szkoła lub placówka publiczna 
prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego może zostać zlikwidowana po 

uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oś'Wi~y, 

• 
Stosov.nie do pov.yższych wymogów oraz art. 19 ustawy o związkach zawodowych, 

po podjęciu przez Radę Gminy Słubice' uchwały w sprawie zamiaru Hkwidac.jj Szkoły 

Podstawowej im. \\'1adysława Jagiełły w Piotrkówku. poinfonnowani zostaną pisemnie do 

dnia 28 lutego 2Q20r. rod.oice uczniów tej !'koły, Ma:wwiecki Kurator Oświaty - z prośbą o 

wydanie opinii, oraz związki zawodowe - z prośbą o wydanie opinii 

Podjęcie uchwały °zamiarze likwi'la<;ji Szkoly Podstawowej im. Władysława Jagiełły 
w Piotrk6wku wynika z następujących prz~czyn: 

l) niska liczebność klas; 

2) brak pełnowymiarowej sali gimnłłstycznej; 

3) "'1'sokie koszty utrzymania w kontekście otrzymanej subwencji osv.iatowej; 

4) odległość od obiektu szkoły w Słubicach; 

5) tendencja zapisywania dzieci do szkoły w Słubieach. 

• Główną przesłanką uzasadniającą likwidację Szkoły Podstawowej im. Władysława 

Jagiełły w Piotrkówku jest niev.ielka liczba dzieci uczęs7-czających do Szkoły; odległość 

placówki od Szkoły Podstawowej im, Ojca Świętego Jana Pawia II w Słubicach (4,5 km) fakt, 

ze uczniowie zamieszkali w obwodzie są dowo:zeni do szkoły w Piotrkówku. a w wielu 

przypadkach rodzice zapisują dzieci do szkoly w Słubicach. 

Obwód Szkoły Podstawowej im, Władysława Jagiełły w Piotrkówku obejmuje 

miejscowości: Piotrkówek, Rybaki, Zyck Nowy oraz Zyck Polski. 

Według danych z rejestru mieszkańców gminy, w miejscowościach wchodzących 

w skład obwodu liczba zameldowanych urodzonych w latach 2010-2019 przedstawia się jak 
niżej. 
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Z przedstawionej tabeli wynika, ŹJ! do szkoły nie przybyły lub lUe prqbędą, 

z miejscowości Rybaki, dzieci z pięciu roczników a z miejscowości Zyck Nowy dzieci z 

trzech roczników. W Rybakach na dziesięć analizowanych lat jest zameldowanych pięcioro 
dzieci, a w Zycku Nowym dwanaścioro dzieci. Miejscowo~ Rybaki jest najbardziej oddalona 

od obiektu szkoły w Piotrkówku. Największa liczba dzieci zameldo\\-anajcst w miejscowości 

Piotrkówek, która graniczy z miejscowością Słubice. Ogólna liczba dzieci zameldowanych w 

obwodzie szkoły urodzonych w latach 2010-2019 jedynie w latach 2010, 2014 i 2017 

przekracza liczbę dziesięć a w roku 2011 jest m\Vtl8 10, W pozostałych sześciu latach liczba 

dzieci z posl,czcg61nych roczników jest mniejsza niż 10) zameJdowani urodzeni w 2015 roku 
to troje dzieci w obwodzie, 

W roku szkolnym 2016/2017 w poszczególnych klasach szkoły wg stanu na dzicó 30 

września 2016r. liczba uczniów pi.l.edstawiala się następująco: 

W roku szkolnyro 201712018 w poszczególnych klasach szkoły wg stanu na dzień 30 

wl'ześnia 2017r.liczba uczniów przedsta\1tiała się następująco: 

W roko szkolnyro 201812019 w poszczególnych klasach szkoły wg stanu na dzień 30 
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\\oTLeśnia 201Sr. liczba uczniów pr.ledsta\\'iała się następująco: 

W roku szkolnym 2019i2020w poszczególnych klasach szkoły wg stanu na dzień 30 
'ł-TZeśnia 2019t. liczba uczniów przedstawia się następująco: 

• 
Z powyźszego ~'Yl1ika, 'iJ:: ut:v.ro~e ośmioklasowej szkoły nie miało większego 

wpływu na. wzrost liczby uczniów, a średnip- uczniów w oddziale s7J<oln)'m waha się od 5,875 
w roku szkolnym 2018/2019 do 5,25 wrolql szkolnym 201912020, 

Ponizsza tabela przedstawia Ilczhę dzieci w poszczególnych lataeh szkolnych, wg 
, 

ewidencji ludności w odoiesieniu do obwodu szkoły, a w latach szkolnych 2016-2019 
faktyczną liczbę uczniów . 

• 
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Z pu.edstawionych danych \\'Ynika, Ze dane demograficzne nie odzwierciedlają 

rzeezywistej liczby uczniów, która majduje się w oddziałach szkolnych - dane porównywane 
w lataeh szkolnych 2016/2017; 2017/2018; 201812019; 201912020, Wielu rodziców wybiera 
Szkołę im, Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, w roku szkolnym 201612017 z obwodu 
Szkoły Podstawowej im, Władysława Jagiełły w Piotrkówku do ww, szkoły uczestniczyło 
14 dzieci; w roku szkolnym 20 17I20l8 .~ uczestniczyło 22 dzieci; w roku szkolnym 
2018/2019 uczestniczyło 22 dzieci; w roku szkolnym 201912020 uczestniczy 21 dzieci.W 
dwóch kolejnych latach szkolnych obejmujących ftlllkcjonowanie ośmioklasowej szkoły 

podstawowej, do Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w PiotrkówKU nie 
uczęszczało odPO\\1ednio 26 j 25 uczniów zameldowanych w obwodzie szkoły, Wskazane 
wielkości to nieomal jedna trlecia uczniów zameldowanych w obwodzie. 

Niska liczebność uczniów wynika z demografii oraz, co należy podkreślić,z 

ind)"\\idualnych decyzji rodziców, ,-"ybierąjących miejsce edukacji swoich dzieci. W roku 
szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej im, Ojca Śv.ięlego Jana Pawła II w Słubicach 
uczęszcza 21 dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Pioltkówku. " 
Rodzic," coraz częściej wybierają Szkołę Podstawową im, Ojca Śv.iętego Jana Pawła II w 
Słubicach, ponieważ baza szkoły jest bardzo dobrze "')'posaZona, szkoła posiada salę 

gimnastyczną, boisko. plac zabaw, sale lekcyjne tematyczne, pracownie komputerową z 
dostępem do Internetu, dobrze wyposażoną bibliotekę szkolną, szatnię. Uczniowie mogą 
korzystać z kompleksu sportowego Orlik,i pełnov.')'ITl.iarowego boiska piłkarskiego które są 
usy1uowane obok szkoły, W Szkole Podstawowej im, Ojca Świętego Jana Pawła 11 w 
Słubicach funkcjonuje bardzo dobrze wyposażony blok żywieniowy z kuchnią i stołówką, 

Szkola Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Piotrkówku nic posiada bloku 

rywieniowego. Posiłki dla uczniów szkoły i dzieci z oddziału przedszkolnego są 

przygotowywane w stołówce szkoły w Słubicach i dowolone do szkoły w Piotrkówku. 
Dożywianiem w szkole w roku szkolnym 201812019 objętych było 39 dzieci (61,9% ogólnej 
liczby) , a w roku szkolnym 201912020 - 27 dzieci (49,09%), Biorąc po uwagę liczbę dni 
nauki wynoszącą odpowiednio 175 i t77 dni w anaHzowanym okresie dla zapewnienia 
uczniom dożywóania naJeżalo zużyć w roku szkolnym 2018/2019 - 13650 jednorazowych ;:t 
opzkowań, w roku szkolnym 2019/2020 9558 jednorazowych opakowań, Zuży1c 

opakowania stanowią odpady zmieszane, które nie są odpadami biodegradowalnymi. 
Konieczność korzystania z nich nie jest obojętna dla środowiska i klimatu. Nawet przy 
największych staraniach związanych z zapeMlieniem sprawności dowozu posiłków(czas 
dowozu, zabezpieczenie przed utartą ciepł.) nigdy jakość dowożonych po.ilków nie będzie 
taka sama jak przy wydawanych bezpośrednio w stołówce szkolnej, Spożywanie posiłków z 
wykorzystaniem naczyń jednorazowych może rodzić złe nawyki i jest ruewątpliwe mniej 
przyjemnc od spozywania posiłków z VIt)'korzystaruem naczyń kuchennych. 

Uczniowie likwidowanej szkoły będą dowożeni do Szkoły Podstawowej w Słubicach 
transportem organizowanym przez Gminę, Dzieci będą zabierane z vqznaczonych miejsc i 
będą wysiadały w polni bezpieczn)m miejscu to jest na placo przed szkołą w Słubieach, W 
trakcie dowozu zapewniona będzie opieka nad uczniami. Ponadto, uczniowie objęci zostaną 
opieką w świetlicy szkolnej w czasie oczekiwania na autobus, Gmina doloty wszelkich starań 
aby dzieci miały mo:t:1iwość pOV.TOtu do domu bezpośrednio po zajęciach szkolnych. Na dzień 
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dzisiejszy do Szkoły Podstawowej im. Wła~ysława Jagiełły w Piotrkówku dowożonych jest 
30 ucmiów. Uwzgll:<lniając odległość likwidowanej szkoły od Szkoły Podstawowej im. Ojca. , 

• 

Swię!ego Jana Pawła II w Słubicach (4,5km) czas dowozu wydluży się o 5 minut. 

Utrzymywanie tak nielicznych oddziałów szkolnych wpływa niekorzystnie na rozwój 
dziecka. W obecnym systemie prawnym mamy 8 klas szkoły podstawowej, gdzie po jej 
ukończeniu dzieci będą wybierać naukę 'W szkołach ponadpodstawowych. W szkołach 

średnich nie będzie oddziałów kHkuosobowych, będą one znacznie liczniejsze, dziecko 
zmierzy się z duzyrnl trudnościami w przystosowaniu do nowych warunków. Mała liczba 
uczniów w szkole bardzo utrudnia właściwą realizację procesu dydaktycznego, nie 
gwarantuje optymalnego poziomu nauczania. W znacznym stopniu utrudnia wprowadzenie 

metod aktywizujących, często wyklucza pracę w grupach. Nie ma odpowiednich warunków 
do uczniowskiej współpracy i rYWalizacji, a w konsekwencji do kształtowania właściwych 
postaw. W tak małych oddziałach trudniej o funkcjonowanie współ7.awodnictwa. Baza 
sportowo-rekreacyjna jest zbyt mała, aby umożliwić właściwy rozwój rucho'Wj' dzieci. Szkoła 

dysponuje małą salką gimnastyczną. Z tego względu jak równiez ze wzg!ędu na małą liczbę 
dzieci - memoz1iwe jest prowadzenie zajęć wychownnia fizycznego w zakresie zespołowych 

• 

gier sportowych, co za tym idzie właściwej realizacji podstawy programowej. 

Zagwarantowanie uczniom Szkoły Podstawowej w Piotrkówku mozliwości 

kontynuacji nauki w Szkole Podstawowe.i w Słubicach spowoduje~ Ze wyraźnej poprawie 
ulegną warunki prowadzenia zajęć \vychowania fizyC'.tnego. ponic'haZ" Szkoła Podstawowa 

lm. Ojca Świętego Jana Pawła II w SłUbicach dysponuje salą gimnastyczną, uczniowie 
korzystają z komplebu sportowego Orłikoraz pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, a 
mniejsze dzieci z dużego placu zabaw, warUnki rozwoju uczniów się poprawią. 

Gmina planuje w miejscu dotychczasowej szkoły otworzyć żłobek~ który 

przeznaczony byłby dla mieszkańców Gminy, a w przypadku wolnych miejsc również dla 
dzieci z poza terenu Gminy.Przystąpienie do realizacji tego zamiaru poprzedzone zostanie 
szczegółową analizą potrzeb w tym zakresie, 

Nauka w Szkole Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach będzie 
odbywać się w systemie .tednozmianowy,m. Z dziećmi będzie pracowała wykwalifikowana 
kadra, w bardzo dobrych warunkach lokalowych z dobrze \\'yposatonymi salami lekcyjnymi, 
pracowniami, zapleczem oplekunczo-żyv.rieniowym oraz sportowo-rekreaC}jnym. 

Vllikwidowanej szkole wg. stanu na 30 września 2019r. etatów subwencjonowanych 
jest - Ił ,10; etatów niesubwencyjnyeh jest - 0,65. Część nauczycieli będzie mogla skorzystać 
z prdwa do emerytury~ nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, pozostali w miarę 

mo1.:liwosci mogą znaleźe zatrudnienie W, pozostałych placówkach oświatowych na terenie 
Gminy, W szkole zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi i administracji. Pracownicy w 
miarę moniwośd mogą znaleźć również zatrudnienie w innych palcówkach na terenie gminy, 

lub otrzymają przysługuj ące im odprawy. 

Poza czynnikami opisanymi wyzej naleŹ)' również wspomnieć o nakładach 

finansoVv)'ch na oświatę na terenie Gminy. 
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Dute nakłady własnych środków finansowych ponoszonych przez Gminę Słubice na 
bieżące utrzymanie szkół nie pozwalają na inwestowanie w utrzymanie i rozwój 
infrastruktury gminnej, co powoduje niezadowolenie społeezne. 

W celu formalnego zainicjowania procesu likv.'idowania Szkoły niezbędne jest 
podjęcie przez Radę Gminy Słubice uchwały o zamiane likwidacji Szkoły Podstawowej im. 

Władysława Jagiełły w Piotrkówku, w tenninie wnoźliwiającym przekazanie stosowan~ 
infonnacji rodzicom/opiekunom prawnym uezniów, Związkom Zawodowym oraz 
Mazov.-ieckiemu Kuratoro-wi OŚ""laty w celu wyr~enia opinii w przedmiotowej sprawie. 

Procedura likv.idacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrków,," 

rozpoezyna się od podjęcia uchwały intencyjnej, wyrażająeej wyżej wymienione zamiary. 

Uchwala ta jednoeześnie upoważnia Wójta Gminy Slubice do podjęcia dalszych czynności 
niezbędnych do przeprowadzenia procesu likwidacji przewidzianego w art. 89 uslawy Prawo 
oświatowe, 

Wobee powyższego; zawiadomienie o zamiarze likwidaeji Szkoły Podstawowej im. 
Wl-ddyslawa Jagiełły w Piotrków,," nastąpi na podstawie niniejszej uchwały 

w nieprzekra"".aln}1U terminie do dnia 28 lutego 2020" 

Likwidaga Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Piotrków,," z.asadna jest 

ze względów organiZ'4Cyjnych. dzieci będą mogły kontynuować naukę w Szkole Podstawowej 
im, Ojca Świętego Jana Pawła II w Słubicach, gdzie będą miały zapc\\nlony dowóz vvraz: z 

opieką· 

Zgodnie z art, 29 pkt l ustawy Prawo oświatowe wyrażenie zamiaru likwidacji Szkoły 
należy do uprawnień rady gminy - w tym przypadku Rady Gminy Słubice. 

Ostateczna decyzja o likwidacji palcówki wymagać będzie odrębnej uchwaly Rady 

Gminy. 

'9n ' 'źący Rady
Prz.cWo( , 

. ZeJlon Jww5zewski 
.' 

1/ 
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UcbwalalNr XIII.94.2020 
Rady Gminy Słubice 

z. dnia 7 lutego 2020 roku 
I 

w.prawie: ogłoszeni. tekstu jednolitejl!o Statutu Gminy Slublce 

Na podstawie art.t6 ust. 3 ustaWy z dnla 20 lipca 2000 [. o ogłaszaniu aktów 
nonnatywnyeh i niektórych innych aktów pia"nych (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 l. uchwala się. 
co następuje: 

§1. Postanawia się ogłosić tekst jednolity Statutu Gminy Słubice, stanowiący załącznik do 
uch""ły Nr V!3312003 Rady Gminy Słubice z dni. 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy 
Słubice (Oz.Urz. woj. Mazowieckiego z 2003 r. Nr 73 poz. I 939ze zm') 

• 
§2.LOgłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy Słubice, 
które stano'lNi załącznik do niniejszej uchwały. 

2. Obwieszczenie~ o którym mowa w ust. l , podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

§3, Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice. 

§4. Uchwala wchodzi w życie z dniem ~jęcia. 

ady 

/ 
l• 

JZmiany uchwały opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 2004 r.,Nr.194, poz. 
51.57, z2oo6 r., Nr.136, poz. 4487, z 2009 r.,Nr.123. poz. 3627, z 2011 r., Nr.109, poz. 3478, z 2015 r., poz. 539, 
z2018 L, pozo J 1156, z 2019 r,. poz. i5026 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z art16 ust.3 usta\'\o)' z dnia 20 lipca 2000 r. O ogłaszaniu aktów nonnatyv.,rnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz,U. z 2019 r. poz. 1461) teksty jednolite aktów 

normatyvlnych innych niz ustawa ogł+sza organ właściwy do wydania aktu prawa 
miejscowego,Podejmowana przez Radę Gminy Słubice na podstawie art 18 ust,2 pkt l ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gtninnym (tekst jedn.:Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze 

zm,)uchwała stanowi akt prawa miejscowego, 

Uchwalą nr Nr VI3312003 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu 
Gminy Słubice (Dz.Ucz. woj. Mazowie~kiego z 2003 r. Nr 73 poz. 1939) Rada Gminy Słubice 

przyjęła Statut, który następnie został zmieniony 7 uchwałami: 


l) Nr XVlJllO!2004 Rady Gminy Słubice z dnia 29 curwca 2004 r. (Dz.Ucz. Woj. 


• 
Mazowieckiego z 2004 r.,Nr.I94, poz. 5157); 

2) Nr XXXVI2l7/06 Rady Gminy Słubice z dnia 25 maja 2006 r. (Dz.Urz. Woj. Mazowieckiego 
z 2006 r., Nr, 136, poz. 4487); 

3) Nr XXVJ!I44i2009 Rady Gminy Słubice z dnia 25 curwca 2009 r. (Oz.Urz. Woj. 

• 

Mazowieckiego z 2009 r.,Nr.123, poz. 3627); 
4) Nr IW1412010 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2010 r. (Dz.Un. Woj. Mazowieckiego z 

20 II r., Nr. 109, poz. 3478); 
5) Nr 1l.8.2014 Rady Gminy Słubice z dnia 8 grudnia 2014 r. (Dz.Un. Woj. Mazowieckiego z 

2015 r., poz. 539); 
6) Nr XLII.237.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 14 listopada 2018 r. (Dz. lin. Woj. 

Mazowieckiego z 2018 r.,poz. 11156); 
7) Nr X1.71.2019 Rady Gminy Słubice z dnia 28li,topada 2019 r. (Dz.Ucz. Woj. Mazowieckiego 

z 2019 r., poz. 15026): 

W myśl aft 16 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów nonnatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych organ "'Ydający dany akt normatywny (w tym akt prawa miej,oowegol powinien 

ogłaszać tekst jednolity nie rzadziej ni! rąz na 12 miesięcy, jeteli akt ten był nowelizowany. 
Innymi słowy. oznacza to~ t.e ogłoszenie tekstu jednolitego powinno następować co namnicj 
raz na rok, o Ile dany akt normatywny został znowelizowany, przy czym nie jest istotna liczba 
tych nowelizacji. Ostatnia nowelizacja p~mjotowego aktu prawa miejscowego weszła w 

życie27grudnia 2019 r. 

W związku z PO"'Yższym należy ogłosić .tekst jednolity uchwały w sprawie Statutu Gminy 

Słubice. 

Niniejsza uchwała stanowi akt praWd miejscowego, Stosownie do aft 16 ust 4 ustawy o 

oglaszaniu aktów nomlaty",nych i niektór'ych innych aktów prawnych tekst jednolity podlega 
ogłoszeniu w fonnie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym akt. nonnatywny 

ogłoszono. (/ 

( 

PrLcwod,(r1C:'-' Rady 

Sir/?!t'il'j" ,Ji;rlt!.~~U. ~,t! 



Załqcznik do Uchwały Nr XlJI.94_1010 
Rady Gminy Słubice 

z dnia 7 lutego 2010 roku 

OBWlESZCZENIE 

RADY GMINY SŁUBICE 


Z dni. 7 lutego 2020 roku 


w sprawie: ogloszenia jednolitego tekstu Statutu Gminy Słubice 

• 

l. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktów 
normatywnyem niektórych innych aktów p",v.nych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) oglasza się 
w załączniku do obwieszczeni. tekst jednolity Statutu Gminy Słubice, stanowiący załącznik 
do uchwały Nr V/3312003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Słubice (Dz. 
Urz. Woj. Maz. z dnia 15 marea2003 r" Nr 73 poz, 1939) z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych: 

1) 	 uchwaląNr XVIIllOi2004 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2004 r. 
zmieniającej uchwałę Nr V133i200, Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2003 r,w 
sprnwie Statutu Gminy Słubice (D~,Urz. Woj, MOl. z 2004 L, Nr,194, poz. 5157); 

2) 	 uchwalą Nr XXXVI217/06 Rady qminy Słubice z dnia 25 maja 2006 r, zmieniającej 
uchv.'aly Nr V/33/2003 Rady Gminy Słubice z dnia 26 Mego 2003 r,w sprawie Statutu 
Gminy Słubice (Dz,Urz. Woj, M""1\\óeckiego z 2006 r" NrJ 36, poz, 4487); 

3) uchwałą Nr XXVI/144/2009 RJl,dy Gminy Słubice z dnia 25 czerwca 2009 r, 
zmieniającej uchwałę Nr V/33/200~ Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2003 r.w 
spra\\Óe Statutu Gminy Słubice (Dz.Crz. Woj. Mazowieckiego z 2009 r., Nr.123, poz. 
3627); 

4) uchwałą Nr 1II114/2010 Rady Gm~y Słubice z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniającej 
uchwałę Nr V/3J12003 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2003 r,w sprawie Statutu 
Gminy Słubice (Dz.Un. Woj, Maz~wieckiego z 2011 r" Nr, 109, poz, 3478); 

• 
5) uchwałą Nr 11.8,2014 Rady Gminy Słubice z dnia 8 grudnia 2014 L zmieniającej 

uchwałę Nr V/331200J Rady Gminy Słubice z dnia 26lutegQ 2003 r.w sprawie Statutu 
Gminy Słubice (Dz.Un, Woj. Maz<iwieckiego z 2015 L, poz. 539); 

6) 	 uchwałą Nr XLIL231,2018 Rady Gminy Słubice z dnia 14 listopada 2018 r, 
zmieniającej uchwałę Nr V!331200~ Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2003 LW 

sprawie Statutu Gminy Słubice (Dz,Cn. Woj. Mazowieckiego z 2018 L, poz, 11156); 
7) 	 uchwałą NrXL7L2019 Rady Gmirly Słubice z dnia 28 listopada 2019 r, 7.micniającej 

uchwałę Nr V /33/2003 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2003 r, w sprawie Statutu 
Gminy Słubice (Dz,Un, Woj. Mazo\\Óeckicgo z 201 9 r" poz. 15026); 

2. Podany Wz..ałączniku do niniejszego obWieszczenia tekst jednolity usta\vy nie obejmuje: 
l) 	§ 3 i § 4ucbwałyNr XVIII 10/20041 Rady Gminy Słubice z dnia 29 czerwca 2004 r. 

zmieniającej uchwalę Nr Vl33i200~ Rady Gmluy Słubice z dnia 26 lutego 2003 r,w 
sprawie Statutu Gminy Słubice (l!)z,Urz, Woj, MOl, z 2004 r, Nr,I94, poz, 5157), 
które stanowią: 
,,§3, Wykonanie uchwały powierza ~ię Wójtowi Gminy Słubice, 



Załącznik do Obwieszczenia 
Rady Gminy Słubice 

z dnia 7 lutego 2020 roku. 

STATUT GMINY SŁUBICE 
Tekst jednolity 

• Rozdział I. Postanowienia ogólne 
, 

§l 
Statut określa: 

l) ustrój Gminy Słubice, 
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek 

pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek 
w pracach Rady Gminy, 

3) zasady powoływania jednostek organizacyjnych Gminy, 
4) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy Słubice i jej 

organów, 

• 

5) zasady działania klubów radnych Rady Gminy Słubice, 


6) podstawowe zasady dział~nia organu wykonawczego Gminy, 

7) zasady dostępu i korzystahia z dokumentów organów gminy, 

8) publikowanie przepisów gminnych . 


§2 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: , 
l) Gminie - należy przez to:rozumieć Gminę Słubice, 


2) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Słubice, 

3) komisji - należy przez to!rozumieć komisje Rady Gminy Słubice,
, 
4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną 

Rady Gminy Słubice, , 
5) organie wykonawczym-' należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Słubice, 

6) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Słubice. 



Rozdział II. Gmina 

§3 

I. 	 Gmina Słubice jest podstawpwą jednostką lokalnego samorządu 

terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na SWOIm . 	 , 
terytonum. 

2. 	 Wszystkie osoby, które na stale ~amieszkują na obszarze Gminy, z mocy 
ustawy o samorządzie gminnym, $tanowią gminną wspólnotę samorządową, 
realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz 
poprLez swe organy . 

• l. Gmina położona jest w powiecie [płockim, w województwie mazowieckim i 
obejmuje obszar 95,68 km2 

, 

2. 	 Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr I do 
Statutu. 

3. 	 W Gminie mogą być tworzoneje<iłnostki pomocnicze: sołectwa. 
4. 	 Organ wykonawczy prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy. 

§ 4a' 

• 
l. Herbem Gminy jest znak na tm;czy dwudzielnej w skos w polu górnym 

czerwonym mieczsrebrny międziy dwoma złotymi półksiężycami, w polu 
dolnym niebieskim trzy klasy !llote wwachlarz. Pola oddzielone pasem 
falistym w skos koloru srebrnego. 

2. 	Prawo używania herbu Gminy Słubice bez ograniczeń przysługuje organom 
Gminy,urzędowi Gminy Słubice'oraz jednostkom organizacyjnym Gminy. 

3. Flagę gminy stanowi płat prostok!ątny o proporcjach 5:8, dwudzielny pasem 
falistymsrebrnym w skos w poluj górnym czerwonym miecz srebrny między 
dwoma zlotymipółksiężycami, '" polu dolnym niebieskim trzy kłosy złote w 
wachlarz. . 

4. Flaga Gminy 	Słubice może być pmieszczona na budynkach oraz obiektach 
należących doGminy, a także w innych miejscach w czasie uroczystości dla 
podkreślenia jej podnioslegocharakteru. 

5 . Wzór herbu i flagi stanowi załączoik nr 1 a do Statutu. 

1dOOlUly prz,,;z §Juchwały nr XV1:110!2004 z dui ... 29 C1'.etwca 2004 r. zmieniającej uchwalę Nr V/33!2003 Rady Gmin)' 
Słubice z dn;" 26 lutego 2003 f w sprawie Sta(;;tu GmidY Shlbice (DLU" Woj,lty1az., Nc 194 poz. :s I :'i1),kt6ra weszła w J:ycic 
19 sierpnia 2004 L 



3) siedzibę władz, 	 I 
4) nazwę jednostki pomocniczej. I

pO 
Zakres działania i organizację jednostki pomocniczej określa Rada po 
przeprowadzeniu konsultacji z miesz~ańcami w drodze statutu. 

§łl 

l. Rada w ramach budżetu , może określić wysokośćgmIny środków 
finansowych wydzielonych do: dyspozycji jednostek pomocniczych na 
realizację zadań spoczywających ba tych jednostkach. 

• 
2. Rada odrębną uchwałą może przekazać sołectwu wyodrębnioną cześć 

mienia komunalnego, którą zarządza sołectwo, korzysta Z niej oraz 
rozporządza pochod74cymi z nlej dochodami w zakresie i na zasadach 
określonych w statucie sołectwa. 

3. 	 Dla środków fmansowych, o których mowa w ust. l nie są otwierane 
odrębne rachunki bankowe. 

§ 12 

l. 	Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach 
określonych w statutach tych jednostek. 

2. 	 Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

. § 13 

l. 	Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej jest 
każdorazowo zawiadamiany o Z>1'Yczajnych sesjach Rady. • 	

. 

2. 	 3 Przewodniczący organu wy~onawczego jednostki pomocniCL.ej jest 
zapraszany douczestnictwa w qbradach sesji, w tym przypadku nie ma 
zastosowania zapis ust. l. 

3. 	 Przewodniczący może zabierać /510s na sesjach, nie ma jednak prawa do 
udziału w głosowaniu. 

4. 	 W przypadkach, o których mowa w ust.2, przewodniczącemu organu 
wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta, której wysokość 
ustala Rada. 

~-~-~._.._
) w bum:erJu ustalonym w §l pktl uchwały Nr Hlf14i4Ó\O z dn:a30 gmdnia 2010 L zmiemąjącej uchwalę Nr V/33/2003 
RlxJy Gminy Sluoice z dnia 26 lutego 2003 r '" 5pm't'ii~ $latuUl (irr.luy Slł.:':llre (Dz.U.Woj.Mul _, Nr 109 P!}:t_, 3478),k\ÓfS 
weszła w Zycie 9 lipca 2011 f. 

http:pomocniCL.ej


! 
! 
§
, 

16 
, 

l, Rada działa na sesjach, poprfez swoje komisje oraz przez organ 
wykonawczy wykonujący jej uchwały. 

2, Organ wykonawczy i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, kt6rej 
składają sprawozdania ze swojej działalności. 

§ 17 

• 

l, Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym: 
I) w pierwszym roku kadenej i Wciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia, 

nie później jednak niż na ostatniej sesji w roku, 
2) w latach następnych na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok 

objęty planem, 
2, Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy, 

§ lS'skreś/ony 

§ 19 

• 

l, Rada powołuje następujące stałe komisje: 
l) Rewizyjną, 

la)'Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, 
2)Planowania Gospodarczego, :lnfrastruktury, Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska, Budżetu i Finan,J,sw, 
3) Oświaty, Kultury, Sportu, Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia, 

Opieki Społecznej i Mieszkalpictwa, 
2, "Radny zobowiązany jest być cz!pnkiem co najmniej w jednej stałej komisji 

Rady, alenie więcej jednak niż dwóch komisji stalych, 
3. W czasie trwania kadencji Rada może powoływać doraźne komisje do 

v,ykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania, 
4, Skład komisji doraźnych tworzą przedstawiciele wszystkich komisji stałych, 

1 skreślony przez §l pknuchwaly Nr n.8.20l4 z duia 8, gnH.lnia 2014 r zmloolająctj uchwalę Nr Vf3J!200J Rady Gminy 

Slubice Ł drua 26 lutego 2003 r w sprawie Stalutu Gmil>V Slubi(;1: (Dz.U.Woj.MaL, Nr.15 pOL 539), która weszla w życic 5 
lutegu 2015 r. . 
f dodan:y paez §l pkt2Jit. a uchwały ni XUL237 .20 18 li dnia 14 lis:opada 2018 r. zmieniającej uchwalę Nr Vf3J!200J 
Rady Gminy Słubice z dnj(l26 IIJtego 2003 r w sprawie Stalutu Gminy Słubice {D.\U.Woj.Maz., pOL 111!i6).ktćra ...e8/.1a w 
życie 4 grudnia 20 I Br. . 
9"" brzmieniu ustalonym w §I pk12litb uchwały nr X~1I,2J7.2018 z dnia 14 listopada 2(118 L zmieniającej t:cllwalę :r-<r 
V/33/2003 Rady Gniny Slubk.;: z dnie 26 lulegu 2003; r w spmv.ie Statutu Cminy Stu':lice (Dz.li.Woj.MuL, poz.! J 156). 
która 'We~ll! w zycie -1 grudnia 20Hk 



ip4
, 

1. 	 Do obowiązków wiceprzewo.jniczącego na1eży wykonywanie zadań 
zastrzeżonych przez ustawę lup Statut dla Pr..-.ewodniczącego w razie 
wakatu na funkcji PrzewodnicZl/cego, a także w przypadku konieczności 
podjęcia przez Radę niezl'-'Iocznych działań pod nieobecność 
Przewodniczącego lub wynikają4ego z różnych przyczyn braku moZliwości 
działania Przewodniczącego. 

2. 	 Konieczność podjęcia niezwloc'fIlych działań wymaga stwierdzenia przez 
Radę w pierwszym punkcie iporządku obrad Sesji zwołanej przez 
Wiceprzewodniczącego. 

3. 	 Postanowienia ust. 2 nie <iotyczą przypadków, gdy na funkcji 
Przewodnicz.ącego rady v"ystęp~e wakat. 

• 	 I§ 25 

W razie jednoczesnego odwiHania radnych pełniących funkcję 
Przewodniczącego oraz Wiceprze~odniczącego Rady lub wygaśnięcia ich 
mandatu prawo zwolania sesji w ce'u dokonania wyboru Przewodniczącego i 
Wiceprzewodniczącego przysługuje I)ajstarszemu Radnemu. 

,§ 26 

I. 	Przewodniczący oraz Wiceprzel"0dniczący Rady koordynują z ramienta 
Rady prace komisji Rady. . 

2. 	 Podziału zadań w zakresie, ~ którym mowa w ust. I, dokonuje 
Przewodniczący Rady. 

• 	 §27 

Obsługę rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu Gminy, zatrudniony na 
stanowisku d.s. obsługi Rady. 

§ 28 

I. 	 Rada rozpatruje na sesjach i ro~strzyga o wszystkich sprawach należących 
do jej kompetencji, określonych w ustawie o saroorz.ądzie gminnym oraz w 
innych ustawach. 

2. 	 Rada zajmuje merytoryczne stanpwisko w sprawach związanych z realiz.acją 
kompetencji stanowiących i kon~olnych w formie uchwał. 

3. 	 Oprócz uchwał Rada może podejmować: 

3) postanowienia proceduralne, . 




I 
, 

6. Materiały .dotyczące sesji poświęc1nej uchwlde~~u .b~dżetu i sp.rawozdani~ z 
wykonama budżetu przesyła SIę J;adnym naJpoZl1.eJ na 14 dnI przed sesją, 
Sesje zwołuje się w trybie OkreŚlotym w ust. 4. 

7, 	 W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w usI. 4 i 6, Rada moźe, 
podjąć uchwałę o odroczeniu se,\ii i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. 
Wniosek o odroczenie sesji mo~e być zgłoszony przez radnego tylko na 
początku obrad, przed głosowani~m nad ewentualnym wnioskiem o zmianę 
porządku obrad. 

8, 	 Zawiadomienie o tenninie, miejs,u i prLedmiocie obrad Rady powinno być 
podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty· 

'§31! • 

• 
!. Przed każdą sesją Przewodniczącr Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala 

listę osób zaproszonych na sesję. I 
2. 	 W sesjach Rady uczestniczą W~jt Gminy, a z głosem doradczym jego 

zastępca oraz Sekretarz i Skarbni~ Gminy. 
3. 	 Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych 

jednostek organizacyjnych podlellających kontroli Rady. 

§32 

Organ wykonawczy obowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy 
technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. 

§ 33'6skreślony 

§ 34 " skreślony 
§35• 	

, 

I. 	Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. 
2. 	 Na wniosek Przewodniczącego 6brad bądź radnego, Rada może postanowić 

o przerwaniu sesji i kontynuowainiu obrad w innym wyznaczonym tenninie 
na kolejnym posiedzeniu tej samfj sesji. 

3. 	 O przerwaniu sesji w trybie prz~idzianym w ust. 2 Rada może postanowić 
w szczególności ze względu na biemożliwość wyczerpania porządku obrad 
lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskanla dodatkowych 

!~ $~llony pr;:el, § l pkt.5 uchwaty nr XLlL237.2QJS z'dr:ia 14 listopada 20 l g L zmieniającej uchwalę Nr Vi33!200J Rady 
Gminy Sbbice 1: dnia 26 lutego 2003 r w sprawie StatUlO Gminy Sruhke (DJ:,U,Woj.Maz., poL11156), która WCS2ru w tycie 
4 grudnia 20Hk 
!7 skreślony pacz §ł p;U 5 uchwaty nr XLll.237,20IS z,dnin 14 listoplda 2018 L zmieniającej uchwalę Nr V/33f2003 Rady 
GMiny Slubkc l, dnia 26 ,ulego 2003 r w sprawie SlIltu'.h ('.<toiny $lubicc (DLU. Woj.\.łaz" poz;.11156).któta weszła w::ydc 
4 grudnla2011k 
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§40 


l. 	 Po otwarciu sesji przewodnicz4cy Rady stawia pytanie o ewentualne 
wnioski w sprawie zmiany projektju porządku obrad. 

2. 	 Z wnioskiem o uzupełnienie lub :;mtianę w projekcie porządku obrad może 
wystąpić Radny, a także Wójt. : 

3. 	 Przewodniczący Rady poddaje ~d glosowanie przedstawione wnioski, o 
których mowa w ust. 2. . 

4. 	 "Porządek obrad uzupełnia się o wnioski, które uzyskały w glosowaniu 
jawnymbezwzględna większość głosów ustawowego składu rady. 

:§ 41 

l 
Porządek obrad obejmuje w szczególmości:l • I) przyjęcie protokołu Z obrad popr4'dniej sesji, 

2) sprawozdanie Wójta O podjętycj1 działaniach w okresie międzysesyjnym 


zwłaszcza z wykonania uchwał R~dy, 
3) rozpatrzenie projektów uchwał i l10djęcie uchwał lub zajęcie stanowiska, 
4) interpelacje i zapytania radnych, 
5) odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, 
6) wolne wnioski i informacje. 

§42 

l. Sprawozdanie, o którym mowa w § 41 pkt 2, składa Wójt lub wyznaczona 
przez niego osoba 

• 
2.Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub 

sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje . 

§43 

l. Interpelacje i zapytania kierowane są do Wójta. 
l 2. Interpelacje dotyczą spraw gminaej wspólnoty o zasadniczym charakterze. 
l 3. Interpelacja powinna zawierać :krótkie przedstawienie stanu faktycznego. 

będącego jej przedmiotem oraz Wynikające zeń pytania . 
4. 	 Interpelacje składa się w formie :Ustnej w trakcie obrad rady lub pisemnej w 

okresie między sesjami na ręce! Przewodniczącego Rady. Przewodniczący 
niezwłocznie przekazuje interpelację adresatowi. 

5. 	 Na interpelacje zgłoszone ustnie udzielana jest odpowiedź w tej samej 
formie, w miarę możliwości w cZasie jej zgłoszenia. 

J~ Wbrzrnier.iu ustalonym w §1 pkt 2 uchwary nr X:XXV/217/06 z dr.ia 25 maja 2006 r. mlieniajqce:j uchw!lt~ Nr VlJJ/200J 
Rady Gminy Sll,lbice z dnia 26 hltego 2003 r w sprawi.tt Stat;.!1U Gmky Slubice (DLU.Woj.Maz., Nd)6 po.: 44&7), która 
weszła wt.yCłc 30 hpca 2006 f. 
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4. 	 Postanowienia ust. 2 i 3 stosuj~ się odpowiednio do osób spo?'!! Rady 
zaproszonych na sesję i do publiczności. 

5. 	 Po uprzednim ostrzeżeniu Przewo~niczący Rady może nakazać opuszczenie 
sali tym osobom spośród publiq,zności, które swoim zachowaniem lub 
wystąpieniami zakłócają porządek-obrad bądź naruszają powagę sesji. 

§47 
I 

Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokołu sesji 
wystąpienie radnego zgłoszone na pi..~mie, lecz nie 'wygłoszone w toku obrad, 
informując o tym Radę. 

§48 

• l. Przewodniczący Rady udziela gło~u poza kolejnością w sprawie wniosków 
natmy formalnej, w szczególności dotyczących: 
l) stwierdzenia quorum, 

2) zmiany porządku obrad, 

3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów, 

4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów, 

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwaly, 

6) zarządzenia przerwy, 

7jodesłania projektu uchwaly do komisji, 

8) przeliczenia głosów, 


9) przestrzegania regulaminu obrąd. 

2. 	 Wnioski formalne Przewodni~zący Rady poddaje pod dyskusję po 

dopuszczeniu jednego głosu "za':' i jednego głosu "przeciwko" wnioskowi, 
po czym poddaje sprawę pod glo$owanie . 

• 	 §49 

l. 	Sprawy osobowe Rada rozpatruj'! w obecności zainteresowanego. Rada 
może jednak postanowić inaczej. 

2. 	 Postanowienie usL I nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej 
nieobecności zainteresowanego 'la sesji. 

§50 

l. 	 Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W 
razie potrzeby zarządza przerw~ w celu umożliwienia właściwej Komisji, 
Klubowi lub organowi wykonawczemu ustosunkowania się do zgłoszonych 
w czasie debaty wniosków,: a jeśli zaistnieje taka konieczność 
przygotowania poprawek w rozplllrywanym dokumencie. 



l) 	numer, datę i mIejSCe odb~ania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i 
zakończenia oraz wskazywąć numery uchwał, imię i nazwisko 
Przewodniczącego obrad i pro~kolanta, 

2) stwierdzenie prawomocności siedzenia, 

3) imiona i nazwiska nieobec, yeh członków Rady z ewentualnym 


podaniem przyczyn nieobecnosci, 
4) odnotowanie przyjęcia protokqłu z poprzedniej sesji, 
5) ustalony porządek obrad, ' 
6) przebieg obrad, a w szczegól'1ości treŚĆ wystąpień albo ich streszczenie, 

• 

teksty zgłoszonych, jak róWnież uchwalonych wniosków, a nadto 
odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych v.ystąpień, 

7) przebieg głosowania z wyszcz~gólnieniem liczby głosów: "za", 
"przeciw!' i "wstrzymujących~~ oraz głosów niewaŻ!lych, 

8) wskazanie wniesienia prze~, radnego zdania odrębnego do treści 
uchwały, 

9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół. 

§56 

I, 	W trakcie obrad lub nie później !)iż na najbli:r,szej sesji radni mogą zgłaszać 
poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu 
rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta 
przesłuchaniu taśmy magnetofonQwej z nagraniem przebiegu sesji. 

2. 	 Jeżeli wniosek wskazany w ust. l, nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca 
może wnieść sprzeciw do Rady, , 

3. 	 Rada może podjąć uchwałę o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po 
rozpatrzeniu sprzeciwu, o któryrrl mowa w ust. 2 . 

• 
 . § 57 


I. 	 Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi 
numerowi sesji w obecnej kaden~ji i oznaczeniem roku kalendarzowego. 

2. 	 Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę 
zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, 
usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty 
złożone na ręce Przewodniczącego Rady. 

3. 	 Odpis protokołu z sesji wraz 'z kopiami uchwał Przewodniczący Rady 
doręcza Wójtowi najpó7J1iej w ciiągu 7 dni od dnia zakończenia sesji. 

4. 	 Wyciągi z protokołu z sesji or"iZ kopie uchwal Wójt Gminy doręcza tym 
jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, 
wynikających z tych dokumentów, 

l 



4) określenie organów, któremu IIowierza się wykonanie uchwały, 
S) termin wejścia w życie, ewerjtualnie czas obowiązywania oraz sposób 

publikacji. i 
: 

§61a" 

I. 	W przypadku, gdy przeprowad~e głosowania za pomocą elektronicznego 
systemuglosowania umożliwiając~go sporządzenie i utrwalenie imiennego 
wykazu glosowań radnychnie jest możliwe z przYczYn technicznych, 
przeprowadza się głosowanje jawne imienne. Wskazany przez 
przewodniczącego sekretarz obr~d wyCzYluje kolejno nazwiska radnych 
iodnotowuje w protokole CzY . radny oddał głos "za", "przeciw" lub 
"wstrzymuję się". 

• 
2. Rejestr imiennych głosowań prowadzony jest na stanowisku ds. obsługi rady 

gmmy . 
3. Wyniki glosowania jawnego, bezpośrednio po głosowaniu, ogłasza 

przewodniczącyobrad. 

i§ 62 

I. 	 Ilekroć przepisy prawa ustąnawiają wymóg działania Rady po 
zaopiniowaniu jej uchwały, w wjgodnieniu lub w porozumieniu z organami 
administracji rządowej lub z innymi organami, do zaopiniowania lub 
uzgodnienia przedkładany jest pri>jekt uchwały przyjęty przez Radę. 

2. 	 Postanowienie ust. 1 nie ma zasllOsowania, gdy z przepisów prawa wynika, 
że przedłożeniu podlega projekt uchwały Rady, sporządzony przez organ 
wykonawCzY. 

• 	 § 63 

I. 	Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią 
inaczej. 

2. 	 Przepis ust. I stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego 
prowadzącego obrady. 

§ 64 

Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny 
numer uchwały (cyframi arabskimi)! rok podjęcia uchwały. 

r- dodany przez §l pkt 7 ucllwały nr XLlt237.20:ł8 z dnia 14 listopada 2018 r. lJIljeniąiącej uchwallV Nr Vi33,'200J Rady 

Gmioy Slubj~ z dnia 26111tegQ 2003 r w sprilwie Stittllrb Gmill) Słubice (OLU.Woj,Maz., pol'~ I t 156), kt6ra we$:tla w tyciu 
4 gmdnia 2018r. 



redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji 
wnioskodawcy. ' 

2. 	 W pierwszej kolejności Przewo4niczący obrad poddaje pod glosowanie 
wniosek najdalej idący, jeśli mo~e to wykluczyć potrzebę głosowania nad 
pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest 
najdalej idący rozstrzyga Pr-zewod,hiczący obrad. 

3. 	 W przypadku głosowania w spra'fie wyborów osób, Przewodniczący obrad 
przed zamknięciem listy kandydatK>w zapytuje każdego z nich czy zgadza się 
kandydować i dopiero po otFqmlaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod 
głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 

4. 	 Przepis ust. 3 nie ma zastosdwania, gdy nieobecny kandydat złożył 
uprzednio zgodę na piśmie. ' 

I§ 70

• l. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie 
zostanie zgłoszony wniosek o ~zucenie tego wniosku (wniosków), w 
pierwszej kolejności Rada głos~e nad wnioskiem o odrzucenie ·wniosku 
(wniosków) o podjęcie uchwały. , 

2. 	 Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów 
projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej 
kolejności Przewodnicz.ący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, 
których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 

3. 	 W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu 
uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 

4. 	 W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku 
poprawek stosuje się zasadę okresloną w § 69 ust. 2. 

• 
5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą 

poprawek do projektu uchwały . 
6. 	 Pnewodniczący obrad zarządZIł glosowanie w ostatniej kolejności za 

przyjęciem uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z poprawek 
wniesionych do projektu uchwały. 

7. 	 Przewodniczący obrad moźe odrpczyć glosowanie, o którym mowa w ust. 6 
na CZ.a5 potrzebny do stwierdze~a, czy wskutek przyjętych poprawek nie 
zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały. 

8. 	 Postanowienia ust. 1-7 stosuje ~ię odpowiednio w przypadku glosowania 
nad zmianą uchwały. 

§ 71 

1. 	 Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek 
lub kandydatura, która uzyskała' większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". 



ps 
l. 	 Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. 
2. 	 Komisje Rady mogą podejmowa~ współpracę z odpowiednimi komisjami 

innych rad gmin, zwłaszcza sąsiądujących, a nadto z innymi podmiotami, 
jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności. 

3. 	 Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. 
4. 	 Na podstawie upoważrliellia Rady, Przewodniczący lub 

Wiceprzewodniczący Rady, koor4ynujący pracę komisji Rady mogą zwołać 
posiedzenie komisji i nakazać zło;!;enie Radzie sprawozdania. 

§76 

• 
l. Pracami komisji kieruje ptzewodnicz.ący komisji lub zastępc.a 

przewodniczącego komisji . 
2. 	 Uprawnienia zastępcy przewodniczącego, komisji dotyczą tylko 

wewnętrznego toku prac komisji. • 

§77 

I. 	 Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności 

powinna uczestniczyć co najmniej polowa składu komisji. 
2. 	 Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o 

posiedzeniach Komisj i Rewizyjnej. 

§ 78 

• 
Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji 
Rady sprawozdania z działalności komisji . 

§ 79 

l. 	Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą 
większością głosów, w obecności co najmniej poło'wy skiadu komisji. 

2. 	 W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw", decyduje głos 
Przewodniczącego Komisji. 

§ 80 

I. 	Do zadań wspólnych komisji stałych należy: 
l) opiniowanie projektów uchwal przedkładanych pod obrady Rady 
2) sprawowanie kontroli nad wykonywaniem uchwał, 



9) współpracy z organizacjami p4zarządowymi, 

10) promocji gmioy. 


§ 82 

Zło:l:enie ślubowania jest uprawnieni~m do rozpoczęcia wykonywania mandatu 
radnego. 

;§83 

• 


L Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z v.-yborcami przez: 

l} infurmowanie wyborców o stąnie gminy, 

2) konsultowanie spraw wnoszOllych pod obrady rady, 

3) propagowanie zamierzeń i dokonań rady, 

4) informowanie mieszkańców (j swojej działalności w radzie, 

5) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg mieszkańców gminy oraz 


przekazywanie ich do rozpatrżenia organom Gminy. 
2. 	 Radni powinni: 

l) przestrzegać prawa, w tym nie naruszać zakazów antykorupcyjnych, 
2} kierować się dobrem wspólnoty samorządowej i jej mieszkańców, 
3) brać udział w pracach Rady Gminy ijej komisji, 
4} postępować godnie, rzetelnie i uczciwie. 

3. 	 "Radnym zapewnia się dostęp do: 
l) 	dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych z 

zachowaniem przepisówo rachunkowości oraz o ochronie danych 
osobowych, 

2) informacji 	 o wynikach kontroli finansowej, będących w dyspozycji 
Gminy. 

• 
 §84 


L 	Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji 
podpisem na !iście obecności. 

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odlbycia sesji lub posiedzenia komisji, winien 
usprawiedliwić swoją nieobecnolić, składając stosowne pisemne wyjaśnienia 
na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji. 

--"-'-.._ .. 
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, 
I Z.§ 119 skreś/olt)! 

§ ~OZ5skreś/OIt)! 

Rozdział VI. Zasady i tryb dzialanil'l Komisji Rewizyjnej 

~91 

! 
I. 	 W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Radni, w tym przedstawiciele 

wszystkich kłubów. 
2. 	 W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Przewodniczący Rady i 

Wiceprzewodniczący. 
3. 	 Komisja Rewizyjna składa' się z Przewodniczącego, Zastępcy 

Przewodniczącego oraz pozostały~h dwóch członków.

• 4. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada w głosowaniu 
jawnym. 

5. 	 Zastępcę Przewodniczącego lKomisji Rewizyjnej wybiera Komisja 
Re"izyjna na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

§ 92 

l. 	 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i 
prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub 
niemoźności działania, jego zadai1ia wykonuje jego Zastępca. 

2. 	 W posiedzeniach Komisji rc"iZ)'jnej mogą brać udział tylko jej członkowie 
oraz zaproszone osoby. . 

3. 	 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzić protokół. który winien 
być podpisany przez Przewodniczącego Komisji i protokolanta . 

• 	 § 93 

l. 	Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w Jej 
działaniach w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich 
stronniczość lub interesowność. 

2. 	 W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodnic7.ący Komisji 
Rewizyjnej. 

;lA likreślQIlY przez §l pJ...'l '9 uchwały nr XLfI.23l2018 z dnta 14 listopada 2018 r. l'JIlieniająu:j uchwnłę Nr VJ) 3/2003 Rady 
Gminy Słuoicc z dnia 26 IUlcgt) 2003 r w sprawie Statutu G'llill} Slubice (Dz. U,Woj.Mu., paz. I 1 I 56}, która wtszła w życic 
4 grudnia 2018!. 
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, 

5) 	 występuje z wnioskiem do RaPY w sprawie udzielenia lub nie udzielenia 
absolutorium Wójtowi, , 

6) 	 wniosek, o którym mowa w ust. 5 Przewodniczący Komisji przesyła do 
zaopiniowania RIO w Płocku najda!ej w terminie do 30 marca każdego 
roku. Wniosek podpisują wSZ'jscy członkowie Komisji. 

§98 

I. 	 Komisja Rawizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym 
przypadku podjęcia takiej decyzji w formie uchwały przez Radę· 

2. 	 Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie 
kontroli lub odstąpienie od poszciególnych czynności kontrolnych. 

3. 	 Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu 
kontroli. 

• 4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 "ykonywane są niezwłocznie. 

§ 99 

l. 	Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający 
bezstronne i rzetelne ustalenie $tanu faktycznego w zakresie działalności 
kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę 

kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 97 ust.2. 
2. 	 Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku 

postępowania kontrolnego. 
3. 	 Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z 

prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: 
dokumenty, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. 

• 
 § 100 


Przewodniczący Komisji rewizyjnej zawiadamia Przewodniczącego Rady, 
Wójta lub kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia 
kontroli podając termin oraz przedmiot kontroli. 

§ 101 

Komisja Rewizyjna uprawniona jestdo: 
l) wstępu do pomieszczeń jednostki kontrolowanej, 
2) wglądu do akt i dokumentów dotyczących działalności tej jednostki, 
3) zabezpieczenia dokumentów ora;>: innych dowodów, 
4) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki wyjaśnień, 



4 składa się w terminie 7 dni od daty 
przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu 

pokontrolnego do podpisania. 

6. 	 Uwagi, o których mowa w ust 

§ 106 

l. 	 Komisja Rewizyjna przedkłada' Radzie do zatwierdzenia plan pracy w 
terminach określonych w § 17. 

2. 	 Rada może zatwierdzić jedynie, część planu pracy Komisji Rewizyjnej; 
przystąpienie do wykonywania "-ontroli może nastąpić po zatwierdzeniu 
planu pracy lub jego części. 

§ 107 

• I. Wyniki swoich działań Komisj~ Rewizyjna przedstawia Radzie w formie 
rocznych sprawozdań w terminie 'do dnia 30 kwiemia każdego roku. 

2. 	 Poza przypadkiem określonym w ust. l, Komisja Rewizyjna składa 

sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosov.nej uchwały Rady 
zlecającej przeprowadzenie kontroli. 

Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych 

§ 108 

I. 	Radni mogą tworzyć kluby radnych, określanych dalej jako "kluby" według 
kryteńów przez siebie przyjętych. 

2. 	 Przynależność do klubów jest dobrowolna. 
3. 	 W ramach klubów mogą funkcjonować koła radnych . 

• § 109 

I. "Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co 
najmniej 3 radnych. 


o 
 Powstanieklubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu 
Rady. 

~. 

3. 	 W zgłoszeniu podaje się: 


l) nazwę klubu, 

2) listę członków, 


3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu. 


16 W 	 brzmieniu ustalonym w §I pkt 10 uchwhly nr XLlI.237.20l& z uoia 14 listopada 20UI r. zmieniającej uchwalę Nr 
VfJ3t200) Rady Gminy Sli.lbke z dnia 26 lutego 2003 r w sprawie StuluW Gminy Słubice (1J7.t:.Woj.Mlu~, i 
poz. ł 1156),l::Jóra weszła wży.cie 4 grudnia 2(ll&r. 
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Na wniosek przewodniczących klubóW Wójt obowiązany jest z.apewnić klubom 
organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. 

§ 116 

Za udział w pracach klubu nie przysh)guje dieta. 

Rozdział VIII. Komisja, Skarg, Wlljiosków i PetycjilS 

{l 117 

• 
I. Komisja, Skarg, Wniosków i Petycji składa się z przewodniczącego, 

zastępeyprL.ewodniczącego oraz od 3 do 4 członków, 
2. 	 Przewodniczącego Komisji wybiera Rada Gminy, a zastępcę wskazują 

członkowieKomisji. 

3. 	 Przewodniczący Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji organizuje prace 
komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego 
lub niemożrrości dział""ia jego zadania "''Ykonuje 
zastępcaprzewodnic74Cego. 

4. 	Przewodniczący Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji zwołuje posiedzenie 
niezwłocznie,niepóżrrej niż w tenninie 7 dni od ~u wniosku, skargi lub 
petycji. Komisja proceduje wsposób umożliwiający radzie zachowanie 
ustawowych tenninów rozpatrywania skarg,wniosków i petycji. Do 
zwołania posiedzenia stosuje się przepisy § 30 ust. 4 niniejszegoStatutu. 

• 
5. Obsługę administracyjną komisji wykonuje pracownik Urzędu wyznaczony 

przez wójta, W pierwszym kwartale roku kalendarzowego przewodniczący 
Komisji, Skarg, Wniosków iPetycji składa na sesji rady sprawozdanie z jej 
działalności, 

§ 118 

I. Komisja, Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje ~ające do Rady skargi 
na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, wnioski oraz 
petycje składane przez obywateli i przygotowuje w rozpatrywanych 
sprawach swoją opinię. 

2. 	Przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji komisja kieruje się zasadami 
legalności,obiektywizmu, rzetelności oraz wnikliwości. 

~-.~-----

Zł w brzmieniu ustalonym w § I pk!. 12 uchwały nr XLlL237.2018 z dnia 14 listopada 201.8 f. 2l:rtieuiającej uchwaly Nr 

V!3)/200J Rady Gminy Słubice., dnia 26 lniego 2003 r w spra\Otic Statutu Gminy Slubicc (1J7..U.Woj.Mat" pózJ 1156), 

która wcszla w :tydc 4 grudnia 201St, 



Rozdział IX. Zasady dostępu i korzrstania z dokumentów organów Gminy 

§ 122 

1. 	 Każdy ma prawo do uzyskania irtformacji publicznej, w tym o pracy Rady, 
jej komisji oraz organu wykonaw~zego. 

2, 	 Informacje o terminie i miejsc~ odbywania posiedzeń rady, jej komi>;;i 
wywiesza się na tablicy ogłoszeń r.v siedzibie Urzędu, 

3. 	 Informacji o pracy Rady i jej komisji udzielają Przewodniczący Rady, jego 
zastępca oraz Przewodniczący Komisji w sprawach dotyczących zakresu 
działania Komisji. 

4, 	 Informacji o pracy organu wykonawczego udziela Wójt lub wyznaczony 
przez Wójta praco"'TIik urzędu w 'godzinach przyjęć interesantów. 

• 
5, Informacji w zakresie zadań! gminy wykonywanych przez jednostki 

organizacyjne udzielają kiero"'ility tych jednostek. 
6. 	 Informacji udziela się na "'iliosek złożony ustnie lub pisemnie, 
7, 	 Odmowa udzielenia informacji naStępuje w formie pisemnej, 
8. 	 Prawo do informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach 

określonych w przepisach o ochronie informacji nieja"'ilych oraz o ochronie 
innych tajemnic ustawowo chronionych jak rÓ"'ilież ze względu na 
prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. 

§ 123 

l. 	 19 Mieszkańcom Gminy udostępnia się dokumenty wynikające z 
wykonywania zadań publicznych i działalności organów gminy (chyba że 
ichja,,'TIość została wyłączona). w tym w szczególności: 

• 

l) protokoły z sesji, . 

2) protokoły z posiedzeń komisji Rady, w tym Komisji Rewizyjnej, 

3) rejestr uchwał Rady, 

4) 	 rejestr wniosków i opinii komisji Rady, 
5) rejestr interpelacji i wniosków radnych. 

2 	 JODokumenty wymienione w ust. la dotyczące pracy Rady Gminy lub 
Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem. 

- .. .. __-_.~_ 

1~ Wbmnienlu uSlaloo;'ffi w §l pkt 13 lil. a uchwały :11,' XLlL2JUOI8 z dnia 14 listopada 2018 r. zrn:eniającej ucnwll!ę Nr 
V/3Ji2003 Rudy Gmir.y Słubi\;e z dnia 26 lutego 2003 r w sprawie $!atutc Gminy Sl'Jbice lDzJJ.Woj.MIl.1~, 

poz.II J56).która wes:tla w Zycie 4 grudnia 2018t. 
:lO w bfZlniCl1Ju ustalQnyn w §1 pkt 13 lit. b uchwaly tir XLll,237.2018 1. dnia 14 listopada 2018.::, nnie:llającej uchwałę Nr 
V:3Ji200J Rady Gminy Słubice z (bru 26 lutego 2003 r w sprawie Statutu Gminy Słubice (Dz.1J.Woj,Mar., poz.II15łi}, 
która weszła w żyde 4 grudnia 2011k 



l 

2) zasad i warunków świadczenia uSł\lg dla podmiotów upra\\'lIionych, 
3) zasad odpłatności za świadczone utlugi. 

§ 127b 32 

Obrady rady są utrwalane za p<>mocą urządzeń rejestnuących obraz 
dźwiękoraz transmitowane 

Rozdział X. Nawiązywanie stosunku pracy z pracownikami 
samorządowymi w Urzędzie Gminy oraz kierownikami jednostek 
organizacyjnych gminy 

§ 128 


• l. Wójt jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie 
wyboru. 

2. 	 llCzynoości z zakresu prawa pracy wobec Wójta związane z nawiązaniem i 
rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady. 

3. 	 l'Wynagrodzenie Wójta ustala Rada, w drodze uchwały. 
4. 	 Wynagrodzenie nowo wybranemu Wójtowi ustala Rada najpóźniej w ciągu 

miesiąca od wyboru Wójta. 
5. 	 l'skreślony 

§ 129 

Pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy oraz gminnych jednostkach 
organizacyjnych i zakładach budżetowych są pracownikami samorządowymi. 

• 


12 doćany przez w §1 pb.1 14 UChwały nr XLlt237 ,2018 z dnia 14 lis:opada 2018. r. ztnieniĄjącq uchwałę Nr V:J3J2003 Rady 

Gminy Słutlice 'l dnia 26 lutego 2003 r w sprawie S".atutu Gminy Słubice (Dz,U. Woj.Maz'C> POL I ł 1.~6l, k!Órtl weszła w tyde 

"grurlnill 20181. 

n w brzmieniu u~1ałonym w §! pk! 2 lit. a uChwaly nr XXVl/l44f2009 l dnia 25 CZ()f'>V\:a 2009 t. z:nieniającej uchwalę Nr 

Vi33!2003 Rady Gminy Słubice z dnia 26 lutego 2003'( w sprawie Statum Gminy Słubice (Dz..ti,Woj.\1aL, NL 123 po:r~ 


3627), która wcmlł w t.ycie ł4 sierpnia 2009r . 

.l'I w brzmieniu ustalonym w §1 ?kt 2 IiI:. b ucbwaly nr XXVIll44/2009 z dnia 25 czcrw"a 2009 r. zmieniają.:;cj uchwalę Nr 

V/33/2Q03 Rady Gminy Slubice z <bij 26 lutego 2003 r w sprnwie S:atułu Gminy Słubice {DLU.Woj.Maz., Nr. 123 pot.. 

362711aórn weszła w t.yde 14 sierpni.(ł 2009r. 

l1skreślony przez §l pkt 2: lit. c och",,'ały nr XXVlIl44J2009 z dnia 25 t:l.e.tV.'ca 2009 r. zmieniającej uchwalę Nr V /33/2003 

Rad)' Gminy Slubice z dnia 26 lutego 2000 r w sprawie: Statl..lu Gminy Słubiee (Dz.U.Woj.Mu,. Nr. 123 poz. ]627), która 

weszła w t.ycic 14 sierpnia lOO9r. 
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Zał~cznik Nr 1 


GMINA SŁupICE mapa- granice 


(grafi~ę pominięto) 
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ZałJcznik Nr 2 


Wykaz jednostek pomocniczych iJ.i wchodzących w ich .kład gmina słubi"" 

Nazwa miejscowości wchodzących

Lp. Nazw. jednostki pomocniczej (sołedtwo) 
w skład jednostki pomocniczej (sołectwa) . 

~1~VU~lfoo~so_'W_'________________--t~~11f,7on_ro_w__________________~ 
2 lBudy lB'udy 
3 IGrabowiec Grabowie:~c____~.______________..Ji 
4 Grzybów /Grzybów i 

5 Uamno amno i 
6 :Juliszew . Sady uliszew, Sady I 
7 jŁazisk. !Łaziska, Bończa, Studzienicc I 

• 
~8~~7,o_w_o~si~ad7ł_o__'~____ ' ______~__~~7,o_w_u~siad~ł_o__~______________~: 

9 ~ov..'Y Wiączemin jNo\\-)' Wiączemin I 

10 lPiotrkówek_____________-'__-łIP,-ii_Otl'-:k_ó""w-:e,-k-,.--,-..,.____________-:i 
11 ,Potok, Wotok Biały, Potok Czarny 

13 ,Słubice :Słubice 

14 ~winiary ~winiary 
15 fWiączemin Polski IWiączemin Polski 

16 ,Wymyśle Polskie Wymyśle Polskie 

17 ilyck Nowy - Leonów tzyck Nowy. Leonów 

18 jZyck Polski iLyck Polski 

fi 
l'i/~\~c ,;ji~"Lą~;.' Rady 

I ' .
SIn mirłepon Januszewski 
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