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Pan(i)

Porzqdek obrad'

en.etgelycznego.;

7 f rozpatrzenLa skargi na Wojta Gminy Skarbimierz';

Bl rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego lespolu SzkOl w Skarbimierzu';

g/ poparcia stanowrska Rady Powiatu Brzeskiego wobec kolejowego tozkladu jazdy'

niepubliczn ego P?zedszkolo zo rok 2073 '

innej.
herbu 6minY.

Rody 6miny Skorbimierz zo rok 2013'

ottys6w.

i ':.: :,,,j:/:. 
"t 

\jir.,i ,.,,:{,

6l upowaznienia Kierownika Gminnego O$rodka Pomocy Spolecznej w Skarbimierzu do zalatwiania

indy,vidualnych spraw z zakresuadministracji publicznej dotyczqcych zryczahowanego dodatku

13. Zomknigcie Sesji'

Zawiadomienie stanowi Podstawq

do zwolnienia zPracy /art' 25 ust'3

ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorz4dzie

qminnym -i,t. Dz.U. z2o!3r' poz'594 I

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990ro samorz4dzie

gminnym (i.t.l>zJl.z2o13r, poz.594) zw ol u j e Sesjq Rady Gminy' ktdra odbqdzie sig w

dniu 21 lutego 2Ot4r./piqtek/ o godz.103o wsali Nr 7 tut' Urzqdu'

1 . Otworcie Sesji.
2. Przylecie Porzqdku obrod'

3. Przyjqcie protokolu z sesji z dnio L6't2'2013n'

4. Zopytonio rodnYch i sotfYs6w'

5. Sprowozdanie W6'jto z dziololnoici'

6. Podjqcie uchwot w sProwie:

r/ naiania nazw ulic w miejscowodci Skarbimierz-Osiedle';

2l zrilanyUchwaly Nr XXII/146 IZO]Z Rady Gminy Skarbimierz z dnia 25listopada 2072r' w sprawie

prtyjgciaProgramu usuwania wpob6w zawteraiqcych azbest z terenu Gminy Skarbimierz wraz ze

szczeg61owEinwerLtaryza ciqotazPtognozy oddzial)'wania na Srodowisko skutkdw realizacli Programu

usuwania materialdw zawietaiqcych azbest z terenu Gminy Skarbimierz';

3/ okre3lenia zasad wydatk6w na Pomoc za 1wradczenia w zakresie do2ywania w formie posilku albo

6wiadczenia rzecz:)wegow postaci produkt6w 2ywnodciowych w ramach wieloletniego Programu

wspierania linansc,wego gmin w zakresie doz)'wiania ,,Pomoc pafstwa w zakresie dozywiania" na lata

2074-2020.;

4/ wieloletniego programu oslonowego w zakresie dozywiania ,'Pomoc gminy w zakresie do2)rwiania" na

lata 2074-2020.;

5l podwy2szenia kwot dochoddw uprawnionych do ptzyznania zasilku na zakup posiiku lub 2ywno6ci w

ramach wieloletniego programu wspterania fi.nansowego gmin w zakresie doZywiania "Pomoc 
panstwa w

zakresie do2,ywiarLia" na lata 2014-2020';
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we!" epoEskEe Proiekt

zdnia 13lutego2074r.
Zatwier dzony przez ........ "...

ucHwALA NR ....................
RADY GMINY SKARBIMIERZ

z dnia26 lutego 2014 r.

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowosci Skarbimierz _ osiedle

Na podstawie art' 18 ust' 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 7990r. o samorz4dzie gminnym ( tekst jednolity Dz. u.22013 r. poz. 594 zp6Ln. zm.)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co nastgpuje:

, 'nej, 
powiatowej, bq_d1cej wlasnoSci4Powiafir Brzeskeigo, trwaly

n ?lokalizowanej na dziaLkach oznaczonych w ewidencjf jrunt6w
ierz - Osiedle - zgodnie z zal4cznikiem grafrcznyrn Nr i "

$ 2' Nadai nazwQ ul' Kwiatow a - dtodze wewnptrznej, bgd4cej wlasnosci4 gminy Skarbimierz , zlokalizowanejna dzialkach oznaczonych w ewidencji grunt6w nur".u,ni izi ir* 2ar - oiigb Slarbimierz;- osiedle - zgodniezzalacznikiem graficznym Nr 1

$ 3' Nadai nazwQ ul' Polna - drodze wewnptrznej, bpdqcej wlasnosci4 gminy skarbimierz , zlokalizowanej nadzialce oznaczonej w ewidencji grunt6w numerem 240 - olreb skarbimieiz - bsiedle - zgocJnie z zalqcznikiemgraficznym Nr 1

$ 4' wykonanie uchwary powierza sip w6jtowi Gminy Skarbimierz

$ 5' Uchwata podlega ogloszeniu na tablicy ogloszeri Urzpdu Gminy Skarbimierz
$ 6' Uchwala wchodzi w Zy:cie po uptywie 14 dni od dnia oglosze nia w Dzienniku Urzgdowym wojew 6dztwaOpolskiego

-W
dkb:)

Id: EUGCR-PFUSe-ZTTNU-LPYeD_VLTLW. projekt
Strona 1



Uzasa

kretnej ulicY'

Id: EUGCR-PFUSQ-ZTINU-LPYQD-WTLW' 
Projekt

Strona i
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RADY GMII\IY SKARBIMIERZ

z dnia

w sprawie zmiany uchwaty Nr XXrr/l4 6/2012 Rady Gminy skarbimi erz z dnizt26 listopada 2012 r. w
sprawie przyjpcia Programu usuwania wyrob6w zawieraj4cych azbest z terenu Grniny skarbimierz
wraz ze szczeg6low4 inwentaryzacilorazPrognozy oddziatywania na srodowisko skutk6w realizacji

Programu usuwania material6w zawieraj4cych azbest z terenu Gminy Skarbimierz.

Na podstawie art' 18 ust' 2 pkt 15 ustawy z dnia8 marca 1990 r.o samorzqdzie gminnym Q.t. Dz.rJ. z
2013'poz' 594), att' 18 ust' I ustawy zdnia2T kwietnia200l r. prawo ochrony irodowiska Q.t.Dz.rJ. z
2013 r' poz' 1232 z poLn' zm'), oraz zalo4ert,,Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032.
ptzyjptego uchwal4Rady Ministr6w w dniu 14 lipca 2009 r.(M.p.Nr 50, poz.735 :zpo1n.zm.) Rada gminy
Skarbimierz uchwala co nastppuje:

$ 1' Zmienia sig Progtam usuwania wyrob6w zawierajqcych azbest z terenu Gminy Skarbimierz,
stanowi4cy zal' nr I do uchwaty Nr XXIVl46/20l2Rady Gminy Skarbimierz z dnia26 listopada 2012 r. w
zakresie inwentaryzacji przeprowadzonej na terenie Gminy skarbimierz stanowi4cej zal. nr l, 2 j 3 d,o
niniejszej uchwaly.

$ 2' wykonanie uchwaly powierzasiE w6jtowi Gminy skarbimierz.

g 3, Uchwalawchodzi w \cie z dniempodjEcia.



UZASADNIENIE

,,Proglamusuwaniawyrobowzawieraj4cychazbestzGminySkarbimierzw|azze
szczeg6|<>wqinwentas:yzacj{,oTaz,,Prognozyoddzia\ywanianaSrodowiskoskutk6w

realizacjtPrograrnu us;uwania materiaiow zawietaiqcych azbest z tercny Gminy Skarbimierz"

podjEtyzoslaNUchwal4n-rxxIIlI46l20I2RadyGminySkarbimierzzdnia
26 listopad a 2012r. Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w

opolu oglosil konkursowy tryb naboru wniosk6w o dofinansowanie przedsiqwzig6 zgodnych

z gminrrymi programami usuwania azbestu i wyrobow zawietajqcych azbest na terenie

wojew6dztwa opolskiego, w ramach kt6rego Gmina Skarbimierzmamo2hwos6 ubiegania siE

o srodki frnansowe na usuwanie wyrob6 w zawieraiQcych azbest z terenu nieruchomosci

znajduj4cychsiqjejobszarze.WzwiqzkuztymGminaSkarbimierzplanujewystqpi6o

dofinansowaniezadaniapodnazwa,,Usuwaniewyrob6wzawiercjqcychazbestZ

nieruchomosci porozonych na terenie Gminy Skarbimierz" w imieniu wszystkich

zainteresowanych mieszkancow i przedsiEbiorcow 'kt6rzy 
uzytkuj4 na swojej posesji wyroby

zawierajqceaz!>estis4ujEciwdokumentacjiinwentaryzacyjnejGminySkarbimierz.W

zwiqzkupowyzszymogloszonowstEpnynab6rwniosk6woudzieleniedotacjinazadanie

polegaj4cena,,lJsuwaniuwyrob6wzawieraj4cychazbestznieruchomoScipolozonychna

terenie GminY Skarbi mierz"'

Gl6wnym warunkiem przy skladaniu wniosku jest posiadanie przez gminq proglamu

usuwania azber;tu oraz wyrob6w zawieraj4cych azbestna jej terenie wraz z przeprowadzonq

inw entarY zacYj n4 tY oh mi ej s c'

W wvniku unalizy zloizonych wniosk6w

aktualtzacja inwenLatyzacii zatwietdzonei

Skarbimier z z dnia26 listopada 2012 r'

Biorqc pod uwagE powy2sze' zasadnejest podjEcie niniejszej uchwaly

przez zainteresowane osoby keniss2na jest

Uchwal4 Nr iXXIIll46l20l2 Rady Gminv
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Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 21 lutego 2014 r,

PROJEKT

w sprawie okreSlenia zasad zwrotu wydatk6w na pomoc za Swiadczenia w zakresie
dozJrwiania w formie posilku albo Swiad czenia rzeczowego w postaci prorlukt6w
z5rwnoSciowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
do2ywiania,,Pomoc par[sfwa w zakresie doz5rwiania D na lata 2014-2020

Napodstawie art. 1! r1st. 2pkt 15 uSJgJry,,, dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.lJ. z 2013 r., poz. 594 frfrzfidft. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 72 marca 2004 r. o
pomocy spolecznej (tekst jednolity Dz.tJ.22013 r.,poz.Ig2 zp6L. zm. ) Radla Gminy Skarbimierz
uchwala, co nastqpuje:

$1.

OdstEpuje siq od Zqdania zwrotu wydatk6w w zakresie dozywiania w formie posill<u albo
Swiadczenia rzeczoweeo w postaci produkt6w zywnoSciowych dia os6b i rcdzinvi.ymienionych w
uchwale Rady Ministr6w z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego p,,ogru-u
wspierania finansowego gmin w zakresie dozywiania,,Pomoc paristwa w zakresie d,oiywiaija,, na
lata2014-2020 (M' P. 22013 r.,poz. 1024), jezeli doch6d o.oby samotnie gospodaruj4cej, doch6d
osoby w rodzinie lub doch6d rodziny nie przekracza wysok osci I50Yo t<ryteiium at"ho,tow.go,
okreSlonego w art. 8 ust. I ustawy o pomocy spolecznej.

$2.

Wykonanie uchwaly powierza siE W6jtowi Gminy Skarbimierz,

$3.

Uchwala wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dz:ienniku Urzgdowym
Woj ew6dztwa Opolskiego.



Uzasadnienie '

Prawo d<l .wiadczef z pomocy.spolecznej pfzysluguj: osobom i ro , jezeli doch6d osoby

samofirie gospoaaruiaceituu ao"noa n" 
"'Jui 

#fi?di'"^t" przekrac ochodowego' o

ttory* ,no*u "dp"H"Jd"i;;; 
; ""::i-tilt""i'"J'- 

r ---- 
^ 

.ll'f'uu?*T
#ffi# 

adczehpieniqznvch ; l|'Jt $""#Hi'
3).

Ustanowionyrz4dowyprcgraquchwal4Nr22lRadyMinistr6wzdnial0grudnia20tSr,w
sprawie ustanowieniu wielotet ri"go proffi;i19;{1 w zakresie do'ywiania

,,Pomoc parlstwa* t':t'"'JJ""i*iitiu';* rut u)ou-zo 024) przewiduje

udzielanie wsparora w zakresie dozywiania osobom 
rrAwv o oomocy spot 

dochodowe w

wysoko$ci 150 %,kryteri'm, o kt6r'm *;;; i g ust. 1 ustawy o pomocy spotecarej'

Nalezy podkresli., ze r llril"1#'i"i"f.3:t:
obowiq,zywalo trkZe kq rshnowieniu programu

po^o.y spolecznej, na 267,poz'2259'zp62n'
wieloletniego,,Pomoc Pt

zm.), k16ry ,o p'oga*tyl realizowany w lataoh 2006 - 20t3r'

Jetlnak?,e zgodnie z art, ust. 2 ustawy o pomocy.sgoJeczrei wydatki naz*,l.'hj i pomoc .zeczowE

podtegajq zwrotowi, jez doch6d *" ;;;;* *arioi. "r#;;"b;i*"i 
do zwrotu wvdatk6w

'prr"G 
"Lr"@ 

erium do cho dow e'

Zgodnezl.llt,4przywolaneso3rtflctrruustawyradagnrnyokre$]azasadyzurrotuwydatkowza
Sfr adczeni z z Pafrrocq sPolecznej'

zgodnez wskaz6wkami.MpipS-wzakresie 
reartzaciiuchwary Nr 221 Rady Ministr6w z dnia 10

pruclnia2013t.wsprawieustanoweniawielolafinansowegogmrnw
fakresie doZywiania ,,Pomoc panstwa w zalcesir f*'fft:lh: ;3::i ?
noz. 1 024\ warunkiern otrzYmarua

i"'*L Posilku *L:H".:T;.

TT'T

siE zvnotu wydatk6 ek atbo |viadczenie rzecz

ZywnoSciowYoh'

Wobec poryzszego podjqcie stosownej uchwaty jest uzasadnione'
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PROJEKT

UCHWALA Nr ....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

*"0'1#:#:1"r''";WI"?3'"1f 
5;#i:"#":9;ii#T;sierdo2)rwiania

marca 1_990 r. o samorz4dzie gminnym (tekst
17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia

ty Dz. U. z 2013 r., poz. 1g2 z po2.zm. ), Rada

sl
99ltylt.t s-iq 

-program 
oslonowy w zakresie dozywiania ,,Pomoc gminy w zakresie do2ywiania,, nalata 2014-2020, kt6ry stanowi zalqcznik do niniejszej u.h*"Jv.

s2

wykonanie uchwaly powieza siq w6jtowi Gminy skarbimierz .

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.

v{fuwr
k4ud',u'i 9"tit

s3



Zalqcznik
do uchwaNy Nt 

, 
.. ., . . . ..

Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

PROGRAM OSLONOVVY W ZAKRESIE DOzYWANIA

,,POMOC GMINY W ZAKRESIE DOZYWIANIA" NA LATA 2014'2020

Podstawa prawna Programu

Program ,,Pomoc gminy w zakresie dozywiania" jest programem oslonowym w rozumieniu art' 17

ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy spoNecznej dbtyczqcym realizacji zadafi wlasnych gminy o

charakteze ooowi4ifto*vtil * zakresie porno.v .pot".i*1, o kt6rych mowa w art' 17 ust' 1 pkt 3 i

pkt 14 ustawy o Pomocv sPolecznej.
Program jest utworzony i przyjqty przez Radq Gminy skarbimierz w zwi4zku ustanowieniem pzez

Radq Ministr6w wieloletniego programu 
-wipierania 

finansowego gmin w zakresie dozywiania

,,Pomoc paristwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020

(M. P. 22013 r., Poz. 1AZq.
program bqdzie ,""iiro*"ny w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasiqgiem mieszkaricow Gminy

Skarbimierz.

Cel proqramu

Celem prclgramu jest ograniczenie zjawiska niedo2ywienia dzieci i mlodzie2y z rodzin

o niskiih dochodich lu6 znajduj4cych siq w trudnej sytuacji.

Program jest elementern polityki spolecznej gminy w zakresie:

! poprawy poziomu 2ycia rodzin o niskich dochodach;

U poprawy stanu zdrowia dzieci i mlodzie2y;

tr ksztattowania wla6ciwych nawyk6w 2ywieniowych'

w roku 2013 objgto wsparciem w zakresie dozywiania-29 .dzieci uczqszczaj-4cych do pzedszkola'

52 dzieci ze szk6l podstawowych i gimnazjum i szkol Srednich , oraz 10' os6b doroslych'

w ramach realizowania dozywiania w 2013 roku w trybie udzielania pomocy w postaci posilku bez

wydawania decyzli aCminiitracyjnej oiaz prr"pro*^dzania wywiadu Srodowiskowego objqto

wsparciem 8 uczni6w.
Ubostwo rodzin, zjawisko niedo2ywiania dzieci i uczni6w a tak2e znaczqce wydatki. na zywno66

iamym ograniczaj4 mozliwo66 zabezpieczenia

na ich utzYmaniu dzieci'
zlqcych thqe zledzenia posilku pozwoli na

niowYch.
stanowienia programu oslonowego na pozlomle

ogramu oslonowego.



Podmiotv realizuiace program

Program realizuje Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Skarbimiezu jako samozqdowa
jednostka organi2acyjna pomocy spotecznej we wsp6lpracy z innymi samorzqdowymijednostkami
organizacyjnymi gminy (zespolami szkolno-pzedszkolnymi, gimnazjum) oraz szkolami lub

p-edszkolami prowadzonymi pzez inne samozqdy gminne albo podmiotami prowadzqcymi

szkoly lub pzedszkola niepubliczne, do kt6rych uczqszczfq dzieci i mlodzie2 z terenu gminy

Skarbimierz . Koordynatorem programu jest Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej w Skarbimiezu .

Zakres podmiotowv i przedmiotowv programu

W ramach programu udziela siq wsparcia:

! dzieciom do czasu podjqcia naukiw szkole podstawowej;

! uczniom do czasu ukohczenia naukiw szkole ponadgimnazialne|

W szczeg6lnie uzasadnionych pzypadkach, gdy uczeh albo dziecko wyra2a chq6 zjedzenia

posilku, 6dpowiednio dyrektor szkoly lub pzedszkola informuje Gminny O6rodek Pomocy

bpolecznej w Skarbimierzu o potzebie udzielenia pomocy w formie positku.
p'rzyznanie takiej pomocy odbywa siq, bez wyd lnia decyzji administracyinei ptrzyznajqcej posilek

or az bez prze prowad zania rodzi n ne g o wywiad u S rod owi s koweg o.
przy czym liczba dzieci i uczni6w, kt6rym ma by6 udzielona pomoc w Mw spos6b, nie moZe

pr."Uro"=y6, 20 % liczby dzieci i uczni6w do2ywianych w szkotach i przedszkolach na terenie

gminy w poprzednim miesi4cu kalendarzowym.

Finansowanie programu

program jest finanso wany z 5rodk6w wlasnych gminy oraz dotacji z budZetu paristwa otzymanej w

ramach dofinansowania wieloletniego piogramu wspierania finansowego gmin w zakresie

do2ywiania ,,Pomoc pahstwa w zakresie do2ywiania" na lata 2014-2020.

Monitoring programu

Z realizaqi programu spozqdzana jest kwartalna i roczna informacja, bqdqca elementem

skladowym rozllczania wieloietniego programu wspierania finansowego gmin w zakre_s_i9

dozywiania ,,Pomoc paristwa w zakresie dozywiania" na lata 2014-2020 przyjqtego uchwaNq lvlr 221

Rady Ministrow z dnia 10 grudnia 2013 r. (M. P. 22013 t', poz' 1024)'



Uzasad n ienie

przyjqty pzez Radq Ministrow wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie

oozyirvillria ,,pomoc pln"t*r w zakresie dozywiinia" na lata 2014-2020 ma na celu ograniczenie

m. ih, zjawiska niedozywienia dzieci i mNodzi-e2y. Program ten pzewiduje wsparcie gmin, kt6re w

.r.r"g6lni" uzasadnionych pzypadkach, bqdq udzielaly pomocy, gdy uczef albo dziecko wyra2a

chg6,fedzenia pc,silku i oobowiednio dyrelitor szkoly lub przedszkola informuje o6rodek pomocy

spolecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posilku'

Przy czym liczba dzieci i uczni6w, kt6rym ma by6 udzielona pomoc w w{w spos6b, nie moze

pr="t ro"=y6 20 % liczl>y i uczni6w do2ywianych w szkolach i przedszkolach na terenie gminy w

popzednim miesiqcu kalendarzowym'

warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyinei pzyznajqcej posilek

oraz oez przeprowadzania 
-rodzinnego 

wywiadu Srodowiskowego, jest przyjqcie przez gTilQ

odpowiedniego'pr,cgramu oslonowego, o kt6rym mowa w ustawie o pomocy spoNecznej, kt6ry takie

rozwiqzania na terenie gminy bqdzie przewidywal'

Ustawa o pomocy sprrlecznej daje mo2liwo56 tworzenia i realizacji program6w oslonowych o

zasiqgu gminnym.

wydatki na zywnosc pochlaniaiq znacznq czq36, Srodk6w finansowych bqdEcych w dyspozycj.i

os6b i rodzin, pogarszajEc btanOarO ich zycia, a tym samym ograniczaiqc mozliwo6c

zabezpiecze n i a pod stawowych potrze b 2yci owych.

W zwiqzku z pow\taszym podjqcie stosownej uchwaly jest uzasadnione'
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UCHWALA Nr ...........

Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 21 lutego 2014 t.

w sprawie podwy2szenia kwot dochod6w uprawniaj4cych do przyznania zasilku na zakup
posilku lub 2ywno6ciw ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmirn w
zakresie do2ywiania ,,Pomoc pafstwa w zakresie do2ywiania na lata 2014'2020

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt 1Q,gqtaWy z dnia 8 marca 1 990 roku o samorzqdzie gminnynt (tekst

jednolity Dz.U.z2O13r., poz,SO+ Faft.t"trst.2 ustawy z dnia 12marca2004 r. o pomocy spolecznej
jtetst jLdnolity Dz. U. z 2013r., poz.182 z po2 zm. ) Rada Gminy Skarhrimierz uchwala, co

nastqpuje:

s1

Podwy2sza siq do 150 o/o kryterium dochodowe, o kt6rym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o promocy

spolecznej dla celow przyznania pomocy w formi: zasilku na zakup posilku lub 2ywno6ci w ramach

wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie do2ywiania ,,Pomoc pahstwa w

zakresie OoZywlania ,, na lata 2014-2012, przyjqtego uchwal4 Rady Ministrow z dnia 10 grudnia

2O1Br. w spriwie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansoYego gmin w ziakresie

do2ywiania "Pomoc paristwa w zakresie do2ywiania na lata 2014 -2020 (M. P. 22013r., poz'1A2$.

s2

Wykonanie niniejszej uchwaly powierza siq W6jtowi Gminy Skarbimierz.

s3

Uchwala wchodzi w 2ycie po uptywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzqdowym

Wojew6dztwa Opolskiego.



Uzasadnienie

prawo do Svrriadczeri z pomocy spolecznej pzystuguje osoborn i rodzinorn, jezeli doch6d osoby

samotnie gospodarurjqcej iub Ooinob na oso'bq wrodzinie nie pzekracza kryterium dochodowego,

o ktorym 
-rnowu 

oOiiowieOnio w art. I ust. 1 pkt I i 2 wlw ustawy, Kryterium to od dnia 1

q lovoty: 542 zl dla osoby samotnie gospodarujqcej oraz 456 zl na

z4dzenie Rady Ministr6w z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie

ochodowych oriz kraot 5wiadczen pieniq2nych z pomocy spolecznej -

Dz. U.22012r., poz. 823).

Usianowiony zqdowy program uchwalq Nr 221 Rady Ministr6w z dnia 10 grudnia 2013r' w

"pr"*i" 
ustan-owienia wleioteiniego programu wspierania-finansowego gmin w zakresie dozywiania

,,poro. pa1istwa w zakresie doZiwibnii' na lata'2014-2020 (M. P. z 2013r-, poz. 1Q24) przewiduje

udri"l"ni" wsparcia w zakresie do2ywiania osobom Spelniajqcym krYterium dochodowe w

wysoko3ci 15O % krvterium, o kt6rym mowa w art. 8 ustawy o pomocy spolecznej'

docho,Cowe w wysokoSci 150% kryterlum tylko
uchwaty podwyzizajqcej kryterium dochodowe do tego poziornu'

W zwiqzku z trudnq sytuacjq dochodowq i

systentu pomocy spolecznej podwyzszenie

do2ywiania w formie Swiadczenia pienigZne

uskuteczni dzialalno66 zapobiegajqcq rozszez
rodzinom, w szczeg6lno6ci rodzinom wielod

2ywieniowych.

wobeo powy2szego podjqcie stosownej uchwaly jest uzasadnione.
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UCHWAI.A NR...

Rady Gminy Skarbimierz

z dnir 21 lutego 2014 r,

w sprawie upowaZnienia Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w

Skarbimierzu do zahtwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

d o ty cz 4 cy c h zry czaltow an e g o d o d atku ener gety czn e go'

Na podstawie art.39 ust 4 ustawy ,^}!P$;narca 1990 roku o samorz4dzie grninnym ( tekst

jednolity Dz.IJ.22013 r poz. 5g4)ff;ii..Tiiustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r'- Pra.wo
-energetyczne 

(tekst jednolity Dz.IJ. 22012 r. poz.l059 zpoAn' zm.) Rada Gminy

S karbimier z uchw ala, co nastqPuj e :

$1

rJpowaznia siq Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej w Skarbimierzu do

zalatwiania indywidualnych spraw z zaI<resu administracji publicznej- ptowadzenia

postepowari, wydawania decyzji administracyjnych i realizacji v,ryplat zryczaltowanego

dodatku energetycznego dla odbiorc6w wraZliwych energii elektrycznej, o k't6rych mowit w

art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz.U.22012

r. poz.l059 zp62n zm.) zamieszkalych na terenie Gminy Skarbimierz.

$2

Wykonanie uchwaly powierza siE W6jtowi Gminy Skarbimierz

$3

Uchwala wchodzi w Zycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku lJrzEdowym

Wojew6dztwa Opolskiego.



Uzasadnienie

Zgodnie zart.39 ust 4 ustawy z dnia 8 marca o samorzqdzie gminnym ( Dz. U z2OL3r' poz'594) do

zatatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy mo2e upowa2nii

r6wnle2 organ wykonawczy jednostki pomocniczei oraz organy jednostek i podmiot6w' o ktfrych

mowa w art.9 ust 1- w/w ustawy. w zwiqzku zezmianq ustawy z dnia 1-0 kwietnia I997r' -Prawo

energetyczne (tj. Dz. u 220t2r., poz. 1059 zpoin.zm. od dnia l stycznia 2ot4r' wprowadza siq nowe

Swiadczenie dodatek energetyczny. Zgodnie z art. 5d ustawy Prawo energetyczne dodatek

energetyczny przyznaje w6jt w drodze decyzji na wniosek odbiorcy wra2liwego energii elektrycznej'

Swiadczenie te bqdzie przysfugiwalo osobom i rodzinom pobierajqcym dodatek mieszkaniowy

Upowa2nienie przez Radq Gminy niniejszq uchwafq Kierownika Gminnego OSrodka Pomocy

spolecznej w Skarbimierzu do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

dotyczqcych dodatku energetycznego ma na celu przyspieszenie i usprawnienie postqpowa6 w

zakresie wydawania decyzji w przedmiocie przyznania dodatku energetycznego
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Uchwala Nr ... ......1.,.......12014
Rady Gminy Skarbimierz

z dnia .. . .. ... r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Dariusza Nawrockiego na W6jta Gminy

Skarbirnierz .

Napodstawie art. 18 ust. 2pl<t.15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. osamorzqdzie
gminnyrn j.t. Dz.tJ. z 2013r. poz. 594. w zwipzku z afi, 229 p\<t 3 Kodeksu

postgpowania administracyjnego 0.1. Dz. U. z 20I3t. poz.267) Rada Gminy

Skarbimie rz uchw ala, co nastgpuj e :

$1

Po rczpaffzeniu skargi Pana Dariusza Nawrockiego na W6jta Grriny
Skarbinrierz uznaje sig skargg za zasadnqlmezasadnq z przyczyn okre$lonych w
uzas adni eniu, stano wi 4cyrn zaL1cznik do nini ej s zej uchwaly'

$2

Wykonanie uchwaly powierua sig Przewodniczqcemu Rady, zobowiqzujqc go

do przygotowania odpowiedziiprzeslaniaskarZqcemu odpisu niniejszej uchwaly wraz
z zalqcznikiern.

$3

Uchwala wchodzi w Lycie z dniempodjgcia.



zal. do uchwaly Rady Gminy Skarbimierz
Nr ...
z dnia

UZASADNIENIE

Do Rady Grniny Skarbirnierz wptyngla skarga Pana Daiusza Nawrockiego

na W6jta Gminy Skarbirnierz.

Zaten stosownie do dyspozycji art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku-
I{odeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz.267),

organem wlaSciwym do rczpatrzenra skargi - dotycz4cej zadanlub dziatralno6ci w6jta i

kierownik6w gminnych jednostek administracyjnych - jest rada gminy, dlatego teL

podlega ona r ozpatzeniu przez Radg Gminy.
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Uchwala Nr ... ......1........./2014
Rady Gminy Skarbirnierz

z dnia . .......r.

w sprawie: rozpatrzenra skargi Pani Malgorzaty Kucharskiej na Dyrektora Gminnego

Zespolu Szkol w Skarbimierzu'

Na podstawie art. 1 8 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samotzqdzie

gminnym j,t. Dz.IJ. z 20I3r. poz. 594. w zwiqzku z art. 229 pkt 3 Kodeksu

postgpowania administracyjnego (i.t. Dz. U. z 2073r. poz.267) Rada Gminy

Skarbirnierz uchwala, co nastgpuj e :

$1

Po rczpatzerLru skargi Pani Malgorzaty Kucharskiej na Dyrektora Gminnego

Zespolv Szk6l w Skarbimieruu uznaje sig skargg za zasadnqlniezasadn4 z ptzyazyfl

okreSlonych w uzasadnieniu, stanowi4cym zal4cznik do niniejszej uchwaly.

$2

Wykonanie uchwaly powierza sig Przewo dniczqcemu Rady, zobowiqzujqc go

do przygotowania odpowiedzi i przeslania skarh4cernu odpisu niniejszej uchwaly wraz

z zat4cznikiem.

$3

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia'



zal. do uchwaty R.ady Gminy Skarbimierz

z dnia

UZASADNIENIE

Do Rady Gminy Skarbirnierz wplyngla skarga Pani Malgoruaty Kucharskiej

na Dyrektora Gminnego Zespotu Szk6l w Skarbimierzu.

Zatem stosownie do dyspozycjiart.229 pkt.3 ustawy z dnia l4 czerwca 1960 roku-
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz.267),

organem wta$ciwyrn do rczpatrzenia skargi - dotycz4cej zadanlub dzialalnoSci w6jta i

kierownik6w gminnych jednostek administracyjnych (w tym dyrektor6w szk6t) - jest

rada gminy, dlatego teL podlega ona rozpatzenru przez Radg Grniny.
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UCHWALA Nr

Rady Gminy Skarbimierz

z dnia

w sprawie: poparcia stanowiska Rady Powiatu Brzeskiego wobec kolejowego
rozl<tadu jazdy

Na podstawie art. 18 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 rokru o samorz4dzie

gminnym ( j.t. Dz. IJ. z 20013r. poz.594 z poLnzm.) Rada Gminy Skarbimierz

uchwala, co nastgpuje:

$1

Rada Gminy Skarbimierz popiera stanowisko Rady Powiatu Brzeskiego wyrazone w
uchwale Nr XXXVIJI1263|I4 z dnia 30 stycznia 2014r, w sprawie stanowiska wobec

kolej oweg o rczl<Ladu jazdy,

$2

Rada Gminy Skarbimienw zwi4zku zpowylszym mvraca sig o ponown? weryfikacjg
rczk<\adow jazdy poci4g6w przez przewo1nik6w Swiadcz1cych przew6z kolejowy
i organizator6w publicznego transportu zbiorowego kolejowego na trasie Opole-

Brzeg- Wroclaw poprzezuwzglgdnienie stacji Brzegw spos6b petnie.j odpowiadaj4cy

p otrzebom mieszkaric6w Gminy Skarbimierz i mieszkaric6w s4siednich gmi n.

$3

Wykonanie uchwaty powierza sig W6jtowi Gminy Skarbimierz.

$4

Uchwala wchodzi w Lycie z dniempodjgcia.
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WN.adze Powiatu Brzeskiego z dulym niepokojem przyigly do wiadomoSci nowy rozldad

jazdy poci4g6w, w kt6rym widoczne jest rcaqce zmniejszenre liczby poci4gow kursuj4cych na

tdrmm Crpote Gliwne - Wroclaw Gl6wny izatrzymujqcychsig na stacji Brzeg. Odcinek tenL}czy

siedzibg powiatu 6rzeskiego z siedzibami powiatow s4siednich: opolskiego i olawskiego oraz

z siedzibimi wojew6dzr.w: opolskiego i dolnoSl4skiego. Wielu mieszkaric6w, kt6rzy interweniowali

w tej sprawr", i*ru"u rr*ugE, rL z powodu wprowadzonych zmian utrudniony stal sig dostqp do

,rrrgio* organ6w wladz prrlii."nyri, zaldad6w pracy, szk6l, uczelni v'ryhszych i przedsiEbiorstw,

z kt6rych uslug dotychczas korzystali,
Swoj4 

-dezerprobatg 
dotyczqc4 tej sprawy wyrazil r6wnie? posel na Sejm Pan Slawomir

Klosowski. Nawiazujac do Jego pisma L aitu 16.12.2013 r. skierowanego do Starosty Brzeskiego

dotycz4cego zmian i ro"ld.aizii jazdy poci4g6w InterCity dla stacji Brzeg ptzekazujq uchwalg

nr XXXV]II1263;I4 Rady powiatu Brzeskiego z dnia 30 stycznia 2014 r. w wyzej wymienionej

sorawie.

Otrzymuj4:

S porz4dzila : E, Bla:izczak
Sprawdzil: T, Ko6la

Sejmik Wojew6d:rtwa Opolskiego
Zan4d Woj ew6dzJwa Opo lskiego
PKP lnter City S.A,
Przewozy Regionalne S.A. Oddziat Opolski
PKP Polskie Linie Kolejowe S'A.
Burmistrz Miasta Brzeg
Rada MiastetBrzeg
Burmistrz Miasta Grodk6w
Rada Gminy Grodk6w
Wojt Gminy Lubsza
Rada Gminy Lubsza
Burmistrz Miasta Lewin Brzeski
Rada Gminy Lewin Brzeski
Wr5jt Gminy Olszanka
Rada Gminy Ols:anka
W6jt Gminy Skarbimielz
Rada Gminy Skarbimierz
Zarz4d Powiatu Olawskie go

Rada Powiatu Otawskiego
Panorama
Nowa Trybuna Opolska
Radio Opole
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RADY POWIATU BRZESKIEGO

z dnia 30 sfvcznia 2014 r.

w sprawie stanowiska wobec kolejowego rozkladu jazdy

Napodstawieart.12 pkt 11 w zwrqzkuzart.4 ust. l pkt 6 ustawy zdnia5 czerwcta 1998 r,

o samorz4dzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645) w zwi4zku z $ 16 ust. 2 Statutu

Powiatu Brzeskiego stanowi4cego zalqcznik do uchwaly Nr V/12l99 Radv Powiatu Br:zeskiego

z dnia 28 stycznia 7999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzeskiego (Dz. rJrz. Woj. Op.

z 2008 r, Nr 81, poz. 2007 oraz 22009 r. Nr 58, poz. 960) uchwala sig, co nastgpuje:

$1
Rada Powiatu Brzeskiego, jako organ powiatu, kt6rego zadaniem wlasnym na. terenie powiatu

brzeskiego jest organizowanie i planowanie zr6wnowtzonego rozwoju publicznego transportu

. zbiorowego w celu powszechnie dostgpnego regularnego przewozu os6b, w rozumieniu art. 4 ust. 1

pkt9, 10i14,art.7ust. lpkt3lit.a,at1'..Spkt1i2orazart.9ust. lpkt3lit,austavryzdnia
- 
16 grudnia 20t0 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U, z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 228,

poz. 1368) - z duZym niepokojem i dezapyobat4 przy.jmuje do wiadomoSci

obowiqzuj4cy od 15 grudnia 2013 r. nowy rozklad jazdy poci4g6w w rozumieniu art. 4 pkt 23

ustawy z dnta28 marca2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.rJ.22013 r. pot .1594). W rozkladzie

na rok 201312014 ra?qco zmtiejszono liczbg kurs6w w przewozach na linii kolejowej E-30/CE-30

rtt I32 zatrzymujqcych sig dla pasuZer6w na stacji B rzeg a kursuj4cych na odcinku ze stacji

Opole Glrfwne i Wroclaw Gl6wny. Odcinek ten l1czy siedzibg po'wiatu brzeskiego

z siedzibami s4siednich powiat6w: opolskiego i olawskiego oraz z siedzibarni wojew6dztw:

opolskiego i dolnoSl4skiego, w kt6rych mieszcz4 sig urzgdy organ6w whadz publicznych, zaklady

pracy, szkoly, uczelnie wyhsze, podmioty lecznicze i przedsigbiorstwa, z kt(rrych uslug korzystaj4

r6wniez mieszkaricy powiatu brzeskiego, Nowy rozkJad jazdy poci4g6w raa4co narusza

funkcjonowanie i zasady organizacji regularnego przewozu os6b w pu.blicznym transporcie

zbiorowym, obejmowane ptzez wchodz4ce w Zycie plany transportowe powiatu i wojew6dztwa. Od

15 grudnia 2013 r. szczeg6Inie ralqco utrudniono dostgp do publicznego transportu zbiorowego

kolejowego z Brzegu do Opola iWroclawia w godzinach porannych, wieczornych i nocnych,

przede wszystkim w dni robocze, Ograniczono tym samym mieszkaricom powiatu brzeskiego

mozliwoSd przybycia za pomocq kolei do tych miast wojew6dzkich przecl godzin4 6w oraz ich
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opuszc:lenia po godzinie 21@, Zmiany rozkladu jazdy w pozostalych godzinach kurs6w poci4g6w,
jak r6wniez sob6t i niedziel oraz Swi4t, s4 podobnie uci4zliwe na podanej trasie. ponadto brak
postoju poci4g6w I'KP InterCity w naszym miescie stanowi4cym siedzibE powiatu,
w znactnym stopniu wydlu2aczas przejazdu do miast wojew6dzkich.

$2
Rada Powiatu Brireskiego w zwiilzku z powyhszym zwy,-c^ sig o ponown4
weryfikacjQ rozkladriw iazdy pociQg6w przez przewoanrk6w lwiad,cz1cych
ptzewS',2 kolejowy i <>rganizator6w publicznego transportu zbiorowego kolejowego na trasie Opole-
Brzeg-Wroclaw poplzez uwzglgdnienie stacji Brzeg w spos6b pelniej odpowiadaj4cy potrzebom

mieszkaricom powiafu brzeskiego, jak r6wnie2 o poparcie niniejszego stanowiska
lub interwencjg w tei sprawie przez zainteresowane organy jednostek samorz4du
terytorialnego, jeszczze przed 16 lutego 2014 r. (tj. na 2l dniprzed, pierwsz4 korekt4 planowan4

na 9 marca 2014 r.).

$3
Uchwalg przesyla sig:

1 ) S ej miko wi i Zurzqdo wi Woj ew o dztw a Op o lskie go ;

2) Pru InterCity S.A.;
- 

3) Przewozom Regionalnym S.A. oddzial opolski;

4) PKP Polskim Liniom Koiejowym S.A.;

5) radom oraz w6jtom (burmistrzom) gmin (miast) polozonych na terenie powiatu brzeskiego;

6) Radzie rZarz4d<twi Powiatu Olawskieeo.

$4
wykonanie uchwaly powierza sig zaruEd,owi powiatu Brzeskiego.

$s
Uchwala wchodz:i w i:ycie z dniem podjgcia.
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