


ZARZĄDZENIE NR 288/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 3 MARCA 2014 R.

w sprawie upoważnienia Szkoły Podstawowej w Bąkowicach do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń ze stosunku pracy

Na podstawie § 14 ust. 4 uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zm. uchwała Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie 
z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 rok, Wójt Gminy Świerczów zarządza co 
następuje: 

§ 1. Upoważnia się Szkołę Podstawową w Bąkowicach do dokonywania przeniesień w planie wydatków 
bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze 
stosunku pracy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

Id: ABC795DC-75AC-4D3C-A710-FA81BE1B3BC1. Podpisany Strona 1



ZARZĄDZENIE NR 289/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 3 MARCA 2014 R.

w sprawie upoważnienia Szkoły Podstawowej w Dąbrowie do dokonywania przeniesień w planie wydatków 
bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze 

stosunku pracy

Na podstawie § 14 ust. 4 uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zm. uchwała Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie 
z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 rok, Wójt Gminy Świerczów zarządza co 
następuje: 

§ 1. Upoważnia się Szkołę Podstawową w Dąbrowie do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 
w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

Id: DF8F3CB2-2226-499F-BFFB-A50D458C4E52. Podpisany Strona 1



ZARZĄDZENIE NR 290/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 3 MARCA 2014 R.

w sprawie upoważnienia  Przedszkola w Świerczowie do dokonywania przeniesień w planie wydatków 
bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze 

stosunku pracy

Na podstawie § 14 ust. 4 uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zm. uchwała Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie 
z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 rok, Wójt Gminy Świerczów zarządza co 
następuje: 

§ 1. Upoważnia się Przedszkole w Świerczowie do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących 
w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

Id: 120245D0-1621-43E3-A44C-78460D981055. Podpisany Strona 1



ZARZĄDZENIE NR 291/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 3 MARCA 2014 R.

w sprawie upoważnienia  Publicznego Gimnazjum w Świerczowie do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń ze stosunku pracy

Na podstawie § 14 ust. 4 uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zm. uchwała Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie 
z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 rok, Wójt Gminy Świerczów zarządza co 
następuje: 

§ 1. Upoważnia się Publiczne Gimnazjum w Świerczowie do dokonywania przeniesień w planie wydatków 
bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków  na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze 
stosunku pracy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

Id: 1A719AE5-4C1A-43F2-857D-3E2DD46A98E3. Podpisany Strona 1



ZARZĄDZENIE NR 292/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 3 MARCA 2014 R.

w sprawie upoważnienia  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie do dokonywania 
przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy

Na podstawie § 14 ust. 4 uchwały Nr XXVIII/228/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok, zm. uchwała Nr XXIX/244/2014 Rady Gminy w Świerczowie 
z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 rok, Wójt Gminy Świerczów zarządza co 
następuje: 

§ 1. Upoważnia się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świerczowie do dokonywania przeniesień w planie 
wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków  na wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń ze stosunku pracy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

Id: 1889C65F-FF12-4E57-858A-436A38C01349. Podpisany Strona 1



ZARZĄDZENIE NR 293/2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 3 MARCA 2014 R.

w sprawie ustalenia opłat za wynajem nieruchomości lub ich części, placówek oświatowych Gminy 
Świerczów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.)

§ 1. 1. Ustalam opłaty za wynajem nieruchomości lub ich części, placówek oświatowych Gminy Świerczów, jak 
następuje: 

1) Wynajem sali dydaktycznej -     20,00 zł netto za godzinę zegarową. 

2) Wynajem sali pracowni dydaktyczno- specjalistycznej – 35,00 zł netto za godzinę lekcyjną. 

3) Wynajem zastępczej sali gimnastycznej – 40,00 zł netto za godzinę zegarową. 

4) Wynajem zastępczej sali gimnastycznej (hali) – 100,00 zł netto za godzinę zegarową. 

5) Wynajem pomieszczeń świetlicy szkolnej 20,00 zł netto za godzinę zegarową.

2. Do podanych cen wymienionych w § 1 dolicza się podatek od towarów i usług ( podatek VAT), zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.. 

§ 2. Wzór umowy najmu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

Id: 511535E8-2925-4CBF-9BF5-FA90C007C7FD. Podpisany Strona 1



                                                                                                                                                                                     

                                                                                   Załącznik 

                                                                                  do zarządzenia Nr 293/2014 

                                                                                  Wójta Gminy Świerczów  

                                                                                  z dnia 3 marca 2014 r. 

 

                                               UMOWA  NAJMU 

 

 

Zawarta w dniu……………………r., w Świerczowie 

pomiędzy Gminą Świerczów, w imieniu, której działa Dyrektor…………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

w oparciu o Pełnomocnictwo wydane   Zarządzeniem Nr……./2014 Wójta Gminy Świerczów 

z dnia 3 marca 2014 r. w sprawie……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej Wynajmującą 

a  

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

zwanym dalej Najemcą 

 

                                                       § 1. 

 

1. Przedmiotem najmu jest: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

wraz z wyposażeniem, celem organizacji 

………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

2.Wynajem pomieszczeń jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 

placówek oświatowych. 

 

3. Wykaz wyposażenia zawiera protokół przekazania  / odbioru. 

                                                       § 2. 

 

Najem przedmiotu umowy określonego w § 1 następuje na czas: 

- od………………………..r. od  godz .…………………………. 

- do ……………………….r. do  godz…………………………. 

 

                                                     

                                                       § 3. 

1. Opłaty, o których mowa w § 1 ust.1 i 2 niniejszego zarządzenia należy wpłacić na konto 

Urzędu Gminy: BS Namysłów  O/ Świerczów nr 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017 lub w 

kasie Urzędu Gminy w Świerczowie 
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2. Za najem przedmiotu umowy Najemca zapłaci kwotę…………………………..zł (brutto) 

( słownie:…………………………………………………………………………zł) 

(opłata obejmuje : koszty zużytej energii elektrycznej, wody, wywozu nieczystości). 

 

3. Określoną w ust. 2 kwotę, Najemca zobowiązany jest wpłacić do dnia…………………r. 

 w kasie Urzędu Gminy w Świerczowie lub na rachunek Urzędu Gminy: BS Namysłów       

O/ Świerczów nr 19 8890 1024 0016 1176 2003 0017, pod rygorem rozwiązania umowy.    

                                                      § 4. 

 

Najemca ponosi koszty za zniszczone mienie – według ceny zakupu pomniejszone o 

amortyzację. 

                                                      § 5. 

 

1. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu umowy określonego w  § 1zgodnie z 

jego przeznaczeniem oraz do utrzymania go w należytym stanie. 

2. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu umowy do korzystania innym osobom bez zgody 

wynajmującego.  

3. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić wynajmującemu przedmiot 

umowy w stanie nienaruszonym, tak jak przed zawarciem umowy. Powyższe dotyczy również 

uporządkowania pomieszczeń oraz terenu przed obiektem. 

                                                      § 6. 

 

Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób biorących udział w 

organizowanym przez niego spotkaniu / uroczystości z wykorzystaniem przedmiotu umowy. 

                                                     § 7. 

 

Najemca może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wynajmujący używa przedmiotu umowy niezgodnie z przeznaczeniem lub narusza inne 

postanowienia niniejszej umowy. 

                                                     § 8. 

 

Dodatkowe ustalenia stron umowy: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

                                                      § 9. 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

Do rozstrzygania sporów mogących wynikać z realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy 

dla Wynajmującego. 

                                                      § 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron umowy. 

 

 

 

 

………………………………….                                              …………………………….. 

           (Najemca)                                                                                   ( Wynajmujący) 
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ZARZĄDZENIE NR 294/2014 
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 3 MARCA 2014 R.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Cezaremu Zając– Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.)) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Panu mgr Cezaremu Zając – Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Stanisława Moniuszki w Bąkowicach do: 

1) podejmowania decyzji dotyczących kierowanej przez Pana jednostki w zakresie zwykłego zarządu, a w 
szczególności do realizacji budżetu gminy w zakresie ustalonym dla jednostki zgodnie z planem finansowym; 

2) zlecania remontów, napraw, wynajmu pomieszczeń itp. w obiektach szkoły, na których ustanowiono trwały 
zarząd i zawierania w tym przedmiocie umów. 

§ 2. Traci moc PEŁNOMOCNICTWO Wójta Gminy Świerczów z dnia 1 października 2006 r. w sprawie 
upoważnienia Pana do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem  –Szkoły Podstawowej 
w Bąkowicach w granicach zwykłego zarządu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

Id: EDCFE8B3-DF6F-45F2-8FF7-9FBCEBF7035D. Podpisany Strona 1



ZARZĄDZENIE NR 295/2014 
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 3 MARCA 2014 R.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Teresie Andruszków Dyrektorowi Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.)) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani mgr–  Teresie Andruszków Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej  im. 
Ostapa Dłuskiego w Dąbrowie  do: 

1) podejmowania decyzji dotyczących kierowanej przez Panią jednostki w zakresie zwykłego zarządu, a w 
szczególności do realizacji budżetu gminy w zakresie ustalonym dla jednostki zgodnie z planem finansowym; 

2) zlecania remontów, napraw, wynajmu pomieszczeń itp. w obiektach szkoły, na których ustanowiono trwały 
zarząd i zawierania w tym przedmiocie umów. 

§ 2. Traci moc PEŁNOMOCNICTWO Wójta Gminy Świerczów z dnia 28 marca 2008r. w sprawie upoważnienia 
Pani do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem  –Szkoły Podstawowej w Dąbrowie 
w granicach zwykłego zarządu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

Id: 791AD300-6B30-43B7-83EA-0E5FBB975B05. Podpisany Strona 1



ZARZĄDZENIE NR 296/2014 
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 3 MARCA 2014 R.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Marii Żołnowskiej Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum 
w Świerczowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.)) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani mgr–  Marii Żołnowskiej Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum 
w Świerczowie  do: 

1) podejmowania decyzji dotyczących kierowanej przez Panią jednostki w zakresie zwykłego zarządu, a w 
szczególności do realizacji budżetu gminy w zakresie ustalonym dla jednostki zgodnie z planem finansowym; 

2) zlecania remontów, napraw, wynajmu pomieszczeń itp. w obiektach szkoły, na których ustanowiono trwały 
zarząd i zawierania w tym przedmiocie umów. 

§ 2. Traci moc PEŁNOMOCNICTWO Wójta Gminy Świerczów z dnia 3 listopada 2003 r. w sprawie 
upoważnienia Pani do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem - Publicznego Gimnazjum 
w Świerczowie w granicach zwykłego zarządu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

Id: 432BB8D4-A5E0-4379-9797-823937EC89FC. Podpisany Strona 1



ZARZĄDZENIE NR 297/2014 
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 3 MARCA 2014 R.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Irenie Wilk Dyrektorowi Przedszkola w Świerczowie

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.)) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Udzielam pełnomocnictwa Pani mgr–  Irenie Wilk Dyrektorowi Przedszkola w Świerczowie  do: 

1) podejmowania decyzji dotyczących kierowanej przez Panią jednostki w zakresie zwykłego zarządu, a w 
szczególności do realizacji budżetu gminy w zakresie ustalonym dla jednostki zgodnie z planem finansowym; 

2) zlecania remontów, napraw, wynajmu pomieszczeń itp. w obiektach szkoły, na których ustanowiono trwały 
zarząd i zawierania w tym przedmiocie umów. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

Id: 8C1B71A5-7518-4176-9F5C-7462055E72D0. Podpisany Strona 1





ZARZĄDZENIE NR 299 /2014
WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

Z DNIA 21 MARCA 2014 R.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, 645 i poz. 1318) w związku z art. 25 i 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.)

Zarządzam 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Gminy wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat jak niżej. 

L.p. Miejscowość Nr 
działki

Pow. 
(ha)

KW Opis nieruchomości: 
przeznaczenie, 
obciążenie nieruchomości 

Forma 
Oddania 
(przetarg)
stawka czynszu 

1. 

2. 

Bąkowice 

Starościn 

86/2 

329 

0.3800 

0.4600 

53137 

OP1U/000 
81991/4 

Użytek rolny. 
Do użytku rolnego. 
Bez obciążeń. 

Użytek rolny. 
Do użytku rolnego. 
Bez obciążeń. 

1.0602 dt 

0.3360 dt

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia. 

 

Wójt Gminy Świerczów

mgr Barbara Bednarz

Id: 833B849A-128A-49FD-A199-4326753A02FA. Podpisany Strona 1
































































































































































