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miarowych. Zdaniem organu nadzoru określenie
sposobu obliczania tygodniowego wymiaru zajęć
dla potrzeb ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych we wskazanych przypadkach nie mieści się
w upoważnieniu ustawowym zawartym w art. 30
ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela. Nie jest to bowiem
ustalenie warunków obliczania czy wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
Podkreślić też należy, iż wydanie przez radę gminy
aktu prawa miejscowego z przekroczeniem granic
upoważnienia ustawowego musi zostać zakwalifikowane jako istotne naruszenie prawa.
Ponieważ, §8 ust. 5 i ust. 6 uchwały Rady Gminy Krzykosy wydany został z przekroczeniem granic
upoważnienia ustawowego zawartego w przepisie
art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela, to narusza
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on prawo w sposób istotny.
Tym samym organ nadzoru podziela stanowisko
Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w
wyroku z dnia 3 marca 2008 r. sygn. akt I OSN
1873/07.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w
terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

1404
POROZUMIENIE Nr 1/2010

zawarte w dniu 15 stycznia 2010 r. pomiędzy
Powiatem Rawickim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu Rawickiego, w imieniu którego występują
Starosta Rawicki Zdzisław Maćkowiak oraz Wicestarosta Zygmunt Wolny, przy kontrasygnacie Skarbnika
Elżbiety Mikołaj czak, zwanym dalej „Powierzającym”,
a
Gminą Rawicz reprezentowaną przez Burmistrza
Gminy Rawicz Tadeusza Pawłowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz Mirosławy Góreckiej, zwaną dal ej „Przyjmującym” w sprawie powierzenia Gminie Rawicz zadań Powiatowej Biblioteki
Publicznej.
§1. Gmina Rawicz poprzez Rawicką Bibliotekę Publiczną w 2010 r. będzie realizowała niżej wymienione
zadania Powiatowej Biblioteki Publicznej wymienione
w Uchwale Rady Powiatu Rawickiego Nr XXIV/206/08
z dnia 19 grudnia 2008 r.:
1) gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie
materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb
informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny,
naukowy i gospodarczy,
2) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczne bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń
międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie
bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,
3) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno - metodycznej i szkoleniowej,
4) sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne biblioteki publiczne zadań
w zakresie:
a) gromadzenia, opracowywania, przechowywania i

udostępniania zbiorów,
b) sporządzania i rozpowszechniania informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych,
c) działalności naukowo - badawczej oraz dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek,
d) wymiany oraz przekazywania materiałów bibliotecznych i informacji.
5) współdziałanie z Wojewódzką Biblioteką Publiczną.
§2. Na realizację zadań wymienionych w §1 Powiat
Rawicki przekaże Gminie Rawicz w 2010 r. dotację w
kwocie 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100). Dotacja będzie przekazywana
w ratach miesięcznych do 20 każdego miesiąca tj. w
11 ratach po 3.340,00 złotych (słownie: trzy tysiące
trzysta czterdzieści złotych 00/100), a 12 rata w kwocie 3.260,00 złotych (słownie: trzy tysiące dwieście
sześćdziesiąt złotych 00/100).
§3. Odpowiedzialność za realizację zadań wymienionych w §1 ponosi Dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej.
§4. „Powierzający” ma prawo wglądu w dokumenty
dotyczące zadań wymienionych w §1 realizowanych
przez Rawicką Bibliotekę Publiczną.
§5. Wszelkie spory w sprawach merytorycznych
związanych z realizacją zadań Powiatowej Biblioteki
Publicznej będą rozstrzygane przez strony porozumienia po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu.
§6. Na wniosek „Powierzającego” Rawicką Biblioteka Publiczna składa sprawozdanie dotyczące sposobu
realizacji zadań ujętych w §1.
§7. Porozumienie zostaje zawarte na okres od
1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. z zastrzeżeniem, że
rokrocznie w grudniu będą negocjowane warunki po-
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rozumienia na następny rok. Wszelkie zmiany ustaleń
między stronami niniejszego porozumienia dokonane
będą wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§8. Porozumienie wchodzi w życie w dniu jego podpisania.
§9. Porozumienie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Starosta
(-) Zdzisław Maćkowiak
Wicestarosta
(-) Zygmunt Wolny
Skarbnik Powiatu
(-) Elżbieta Mikołajczak
Burmistrz
(-) Tadeusz Pawłowski
Skarbnik Gminy
(-) Mirosława Górecka

1405
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA 2009 ROK
Na podstawie art. 38b, pkt 3 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) składam Radzie Miasta sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2009 rok.
Zgodnie z art. 38a, pkt5 w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wchodzą:
1) Kazimierz Pałasz - Prezydent Miasta Konina Przewodniczący
2) Dariusz Wilczewski - Rada Miasta Konina
3) Jan Sidor - Rada Miasta Konina
4) Grzegorz Baszczyk - Komenda Miejska Policji w
Koninie
5) Zdzisław Królak - Komenda Miejska Policji w Koninie
6) Błażej Rakowski - Komenda Miejska Państwowej
Straży Pożarnej w Koninie
7) Ireneusz Szefliński - Inspekcja Weterynaryjna w
Koninie
8) Jadwiga Mielcarek - PSSE w Koninie
9) Felicja Andrzejewska - organizacje pozarządowe
10) Wiesława Matusiak - Powiatowy Urząd Pracy
w Koninie.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w
oparciu o plan pracy Komisji na 2009 rok. Na wszystkich posiedzeniach Komisji poruszane były tematy dotyczące działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.
Celem pierwszego posiedzeniu w dniu 11.03.2009
r. było dokonanie analizy i akceptacja” Oceny stanu
bezpieczeństwa i porządku w mieście Koninie za 2009
rok”, opracowanej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego na podstawie sprawozdań przedstawionych przez:
1) Komendę Miejską Policji,
2) Komendę Miejską PSP,
3) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
4) Inspekcję Weterynaryjną,

5) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
dla m.Konina,
6) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,
7) Prokuraturę Rejonową,
8) Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich,
9) Ligę Obrony Kraju,
10) Wydziały Urzędu Miejskiego: Kultury, Sportu i
Spraw Społecznych, Działalności Gospodarczej i Rozwoju, Straży Miejskiej, Komunikacji, Oświaty, Drogownictwa i Gospodarki Komunalnej, Spraw Obywatelskich.
Ocena była przedmiotem analizy na posiedzeniach
wszystkich Komisji Rady Miasta, a szczególnie na
Komisji Praworządności i Porządku Publicznego. Przewodniczący tej Komisji przedstawił wspólne stanowisko Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisji
Praworządności i Porządku Publicznego na Sesji Rady
Miasta, w czasie której radni szczegółowo oceniali
stan bezpieczeństwa mieszkańców Konina.
W związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego,
dotyczącym zabezpieczenia warunków wypoczynku
dzieci w okresie wakacji, Komisja oceniła stan przygotowań warunków do świadczenia usług turystycznych
przez organizatorów. Omówiono planowane działania
kontrolne i współdziałanie Policji z Państwową Strażą
Pożarną, PSSE, WOPR, Strażą Leśną, Strażą Ochrony
Kolei w czasie letnim.
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Konina
w związku ze zbliżającym się okresem zimowym było
tematem posiedzenia Komisji w dniu 17.11.2009 r.
Omówiono działania mające zapewnić pomoc w tym
okresie osobom bezdomnym, samotnym i starszym.
Wspólne patrole policjantów i strażników miejskich
oraz pracownicy socjalni MOPR, z chwilą obniżenia
się temperatury rozpoczęli monitorowanie miejsc, w
których mogą być bezdomni i podejmowane są natychmiastowe interwencje. Zwiększono liczbę wydawanych posiłków w stołówce MOPR oraz zwiększono
pomoc finansową na opał dla potrzebujących. Ponadto omawiano:

