DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 9 października 2009r.

Nr 107

TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN
1425

1426

1427

1428

1429

1430

1431

1432

1433

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXIII/139/09 z dnia 25 sierpnia
2009r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę
Trzebiel publicznego przedszkola samorządowego

5542

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXIII/140/09 z dnia 25 sierpnia
2009r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych Gminy Trzebiel w celu
wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki pomocniczej

5543

Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XXXIII/182/2009 z dnia
26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/148/2009
dot. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych
zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum prowadzonym przez Gminę Łęknica

5544

Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XXXVII/38/09 z dnia
27 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia
kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego
funduszu nagród

5544

Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XXXVII/41/09 z dnia
27 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

5545

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr XXXVI/267/09 z dnia 31 sierpnia
2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bledzew
Nr XXXV/261/09 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie ustalenia stawek
opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

5556

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr XXXVI/270/09 z dnia 31 sierpnia
2009r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli pedagogów i nauczycieli przedszkola Gminy Bledzew

5556

Uchwała Rady Miasta Dobiegniew Nr XXXV/242/2009 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009r. dotyczącej ustalenia
regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników
wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

5557

Uchwała
Rady
Miejskiej
w
Nowogrodzie
Bobrzańskim
Nr XXXIX/234/09 z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie nadania statutu
Miejsko Gminnemu Przedszkolu Samorządowemu w Nowogrodzie
Bobrzańskim

5557

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 107
1434

1435

1436

1437

1438
1439

–

–

–

–

–
–

– 5542 –

Poz. 1425

Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XXXIV/438/09 z dnia
31 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu
prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Świebodzin

5564

Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XXXIV/439/09 z dnia
31 sierpnia 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

5565

Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XXXIV/440/09 z dnia
31 sierpnia 2009r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii
drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania

5567

Uchwała Rady Gminy Santok Nr XLII/236/09 z dnia 11 września 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santok, Gralewo,
Wawrów

5569

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXXI/250/09 z dnia 28 września
2009r. w sprawie określenia stawek opłat lokalnych

5573

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XXXI/251/09 z dnia 28 września
2009r. określenia stawek podatków lokalnych

5574

OBWIESZCZENIA
1440

–

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim
z dnia 7 października 2009r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Słubickiego

5575

1425
142 5

UCHWAŁA NR XXIII/139/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez Gminę Trzebiel publicznego przedszkola
samorządowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez przedszkole, dla
którego organem prowadzącym jest gmina Trzebiel,
zwanego dalej Przedszkolem, realizowane są bezpłatnie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Odpłatność obejmuje zajęcia opiekuńczo
- wychowawcze oraz dydaktyczne wykraczające ponad podstawę programową, realizowane w szczególności jako:
1) zajęcia rozbudzające u dzieci zainteresowania
otaczającym światem poprzez wyjścia plene-

rowe oraz gry i zabawy badawcze;
2) zajęcia i zabawy tematyczne wspomagające
rozwój społeczno - emocjonalny dziecka;
3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia artystyczne u dzieci;
4) zajęcia i gry ruchowe wspomagające rozwój
dziecka;
5) gry i zabawy wspomagające i korygujące rozwój mowy dziecka;
2. Ustala się odpłatność za świadczenia w zakresie przekraczającym realizację podstaw programowych, o których mowa w ust. 1 w wysokości
0,10% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za jedną
godzinę pobytu dziecka w Przedszkolu.
3. Opłatę miesięczną ustala się na podstawie
stawki odpłatności, o której mowa w ust. 2 oraz ilości godzin dziennego pobytu dziecka w Przedszkolu
powyżej podstawy programowej w zaokrągleniu do
pełnego złotego w górę.
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4. Miesięczna opłata, o której mowa w ust. 4
podlega obniżeniu proporcjonalnie za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności dziecka w Przedszkolu w stosunku do ilości dni, w których Przedszkole było czynne dla uczniów w danym miesiącu.
5. Rodzic (opiekun prawny) usprawiedliwia nieobecność dziecka zgłaszając na piśmie najpóźniej
w pierwszym dniu nieobecności okres trwania nieobecności i jej powód.
6. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 2
ust. 1 trzecie i kolejne dziecko będące członkiem tej
samej rodziny.

Poz. 1425, 1426

kosztów żywienia.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/106/04 Rady Gminy Trzebiel z dnia 10 grudnia 2004r. w sprawie opłat
za świadczenia prowadzonego przez gminę publicznego przedszkola samorządowego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

7. Opłaty wnosi się do 20-go każdego miesiąca.
§ 3. Opłaty za świadczenia z tytułu prowadzonych zajęć określonych w § 2 ust. 1 nie obejmują
142 5
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UCHWAŁA NR XXIII/140/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 25 sierpnia 2009r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych
Gminy Trzebiel w celu wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki pomocniczej
Na podstawie art. 5a ust. 2 oraz 35 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami jednostek pomocniczych
Gminy Trzebiel w sprawie wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki pomocniczej.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w formie
Zebrań Wiejskich, które zwołuje sołtys w trybie
określonym w statucie sołectwa.
2. Przed zwołaniem Zebrania Wiejskiego sołtys
wykłada do wglądu projekt statutu sołectwa na
okres 14 dni.
3. Mieszkańcy sołectwa wyrażą swoją opinię dotyczącą projektu statutu sołectwa w głosowaniu
jawnym.
4. Protokół z przeprowadzonego zebrania wraz

142 6

z uchwałą w sprawie wyrażonej opinii sołtys przedkłada Wójtowi Gminy w terminie 7 dni od daty zebrania.
5. Ustala się dzień 31 grudnia 2009r. jako ostateczny termin do przeprowadzenia Zebrania Wiejskiego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie statutu jednostki pomocniczej.
§ 3. Opinie mieszkańców nie wiążą Rady Gminy
przy podejmowaniu uchwały i stanowią dla niej
formę opiniodawczą.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
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Poz. 1427, 1428

1427
142 7

UCHWAŁA NR XXXIII/182/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 26 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/148/2009 dot. ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych dodatków oraz wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkole
podstawowej i gimnazjum prowadzonym przez Gminę Łęknica
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a oraz art. 54 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r., Nr 97 poz. 674 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:

Lp.
-1.
-2.

§ 1. W § 4 uchwały zmienia się ust. 2 określający
wysokość stawek dodatku funkcyjnego, który po
zmianie otrzymuje brzmienie: "2. Wysokość stawek
dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela dodatków funkcyjnych:

Stanowisko lub funkcja
-Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
-Wicedyrektor Zespołu Szkół Publicznych

Stawka dodatku funkcyjnego
-15-50% wynagrodzenia zasadniczego
-5-50% wynagrodzenia zasadniczego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

jewództwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 września
2009r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

Przewodniczący Rady:
Andrzej Marszałek
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UCHWAŁA NR XXXVII/38/09
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany w uchwale w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
ze specjalnego funduszu nagród
Na podstawie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Zbąszynku
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/29/09 Rady Miejskiej
w Zbąszynku z dnia 25 czerwca 2009r. w § 7 pkt 2
dodaje się ppkt f w brzmieniu:

142 8

„f) rzetelnie realizuje zadania wynikające z zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych przez szkołę”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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Poz. 1429
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UCHWAŁA NR XXXVII/41/09
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7.2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2000r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi
wewnętrzne położone w granicach miasta Zbąszynek:
1) ulica Zaułek Kościelny, w skład której wchodzi
działka oznaczona numerem geodezyjnym
243/55 - załącznik Nr 2;
2) ulica Prymasa Wyszyńskiego, w skład której
wchodzi działka oznaczona numerem geodezyjnym 896 - załącznik Nr 2;
3) ulica Jana Pawła II, w skład której wchodzi
działka oznaczona numerami geodezyjnymi
894; część dz. 243/16 - załącznik Nr 2;
4) ulica św. Piotra i Pawła, w skład której wchodzi
działka oznaczona numerem geodezyjnym
243/6 - załącznik Nr 2;
5) ulica Akacjowa, w skład której wchodzą działki
oznaczone numerami geodezyjnymi 311/5;
311/4 - załącznik Nr 2;
6) ulica Platanowa, w skład której wchodzi działka
oznaczona numerem geodezyjnym 870 - załącznik Nr 2;
7) ulica Ogrodowa, w skład której wchodzą działki
oznaczone numerami geodezyjnymi: 240; 769;
869; 235/7; część dz. 233; część dz. 243/6 - załącznik Nr 2 i Nr 3;
8) ulica Henryka Sienkiewicza, w skład której
wchodzi działka oznaczona numerem geodezyjnym 764 - załącznik Nr 3;
9) ulica Czesława Miłosza, w skład której wchodzi
działka oznaczona numerem geodezyjnym
767/3 - załącznik Nr 3;
10) ulica Bolesława Prusa, w skład której wchodzi
działka oznaczona numerem geodezyjnym 448
- załącznik Nr 3;

11) ulica Władysława Reymonta, w skład której
wchodzi działka oznaczona numerem geodezyjnym 159/1 - załącznik Nr 3;
12) ulica Elizy Orzeszkowej, w skład której wchodzi
działka oznaczona numerem geodezyjnym 388
- załącznik Nr 3;
13) ulica Marii Dąbrowskiej, w skład której wchodzi
działka oznaczona numerem geodezyjnym 412;
417/5 - załącznik Nr 3;
14) ulica Marii Konopnickiej, w skład której wchodzi działka oznaczona numerami geodezyjnymi
430; 417/6 - załącznik Nr 3;
15) ulica Kupiecka, w skład której wchodzi działka
oznaczona numerem geodezyjnym 230/27 - załącznik Nr 4;
16) ulica Krakowska, w skład której wchodzą działki
oznaczone numerami geodezyjnymi 138; 530/3;
666/7 - załącznik Nr 5;
17) ulica Wrocławska, w skład której wchodzą
działki oznaczone numerami geodezyjnymi 106;
593 - załącznik Nr 5;
18) ulica Zielonogórska, w skład której wchodzą
działki oznaczone numerami geodezyjnymi 84;
125/5, 83/12, 83/3, 83/6, 83/9 - załącznik Nr 6;
19) ulica Czarna Droga, w skład której wchodzi
działka oznaczona numerami geodezyjnymi 22;
23/7; 23/9; 13/3; 497/4 – załącznik Nr 6;
20) ulica Koszarowa, w skład której wchodzi działka
oznaczona numerem geodezyjnym 21/18 - załącznik Nr 7.
2. Przebieg dróg przedstawiono na mapie, która
stanowi załącznik graficzny do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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Poz. 1429
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/41/09
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 27 sierpnia 2009r.

Lp.

Nazwa ulicy

1
1.

2
Zaułek Kościelny

Numer geod.
działki
3
243/55

2.

Prymasa Wyszyńskiego

896

3.

Jana Pawła II

894, 243/16

4.

Św. Piotra i Pawła

243/6

Przebieg
4
początek drogi:
skrzyżowanie z ulicą Prymasa Wyszyńskiego,
przebieg drogi:
wzdłuż zabudowy jednorodzinnej ulicy Zaułek Kościelny,
koniec drogi:
koniec zabudowy mieszkaniowej ulicy Zaułek Kościelny, na granicy z działką oznaczoną
numerem geodezyjnym 243/66
początek drogi:
od skrzyżowania z drogą gminną Nr F104107 (ulica Kościelna)
przebieg drogi:
wzdłuż zabudowy mieszkaniowej, poprzez skrzyżowanie z ulicą Zaułek Kościelny.
Koniec drogi:
Koniec zabudowy mieszkaniowej ulicy Prymasa Wyszyńskiego, na granicy z działką oznaczoną numerem geodezyjnym 893
początek drogi:
od skrzyżowania z ulicą Akacjową
przebieg drogi:
wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
koniec drogi:
koniec zabudowy mieszkaniowej ulicy Jana Pawła II, na granicy z działką oznaczoną numerem geodezyjnym 893
początek drogi:
od skrzyżowania z ulicą Ogrodową,
przebieg drogi:
wzdłuż zabudowy mieszkaniowej ulicy Piotra i Pawła, poprzez skrzyżowanie z ulicą Akacjową,
koniec drogi:
koniec zabudowy mieszkaniowej ulicy św. Piotra i Pawła do granicy działki oznaczonej numerem geodezyjnym 893
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1
5.

2
Akacjowa

3
311/5, 311/4

6.

Platanowa

870

7.

Ogrodowa

235/7, 240, 769,
część dz. 243/6,
część dz. 233, 869

8.

Henryka Sienkiewicza

764

9.

Czesława Miłosza

767/3

10.

Bolesława Prusa

448

Poz. 1429

4
początek drogi:
od skrzyżowania z drogą gminną Nr F104107 (ulica Kościelna)
przebieg drogi:
wzdłuż zabudowy mieszkaniowej ulicy Akacjowej, poprzez skrzyżowanie z ulicą Platanową
i Jana Pawła II,
koniec drogi:
skrzyżowanie z ulicą św. Piotra i Pawła
początek drogi:
skrzyżowanie z ulicą Ogrodową
przebieg drogi:
w linii prostej, wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ulicy Platanowej,
koniec drogi:
skrzyżowanie z ulicą Akacjową
początek drogi:
Skrzyżowanie z ulicą Rynek
przebieg drogi:
W linii prostej do granicy z działką oznaczoną numerem geodezyjnym 893
początek drogi:
skrzyżowanie z ulicą Ogrodową
przebieg drogi:
w linii prostej, wzdłuż zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
koniec drogi:
skrzyżowanie z ulicą Bolesława Prusa
początek drogi:
skrzyżowanie z ulicą Rynek
przebieg drogi:
w linii prostej, wzdłuż powstającej zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej,
koniec drogi:
skrzyżowanie z ulicą Bolesława Prusa
początek drogi:
skrzyżowanie z ulicą Topolową
przebieg drogi:
droga dojazdowa do Osiedla Literatów, poprzez skrzyżowanie z ulicami Miłosza, Konopnickiej, Dąbrowskiej, Orzeszkowej i Sienkiewicza
koniec drogi:
skrzyżowanie z drogą oznaczoną numerem geodezyjnym 762
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Władysława Reymonta

3
159/1

12.

Elizy Orzeszkowej

388

13.

Marii Dąbrowskiej

412, 417/5

14.

Marii Konopnickiej

430, 417/6

15.

Kupiecka

230/27

16.

Krakowska

138, 530/3, 666/7
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początek drogi:
skrzyżowanie z ulicą Topolową
przebieg drogi:
droga dojazdowa do Osiedla Literatów, poprzez skrzyżowanie z ulicami, Konopnickiej, Dąbrowskiej, Orzeszkowej,
koniec drogi:
skrzyżowanie z drogą oznaczoną numerem geodezyjnym 366 i 367
początek drogi:
skrzyżowanie z ulicą Bolesława Prusa
przebieg drogi:
w linii prostej, wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ulicy Elizy Orzeszkowej,
koniec drogi:
skrzyżowanie z ulicą Władysława Reymonta
początek drogi:
skrzyżowanie z ulicą Bolesława Prusa
przebieg drogi:
w linii prostej, wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ulicy Marii Dąbrowskiej,
koniec drogi:
skrzyżowanie z ulicą Władysława Reymonta
początek drogi:
skrzyżowanie z ulicą Bolesława Prusa
przebieg drogi:
w linii prostej, wzdłuż zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ulicy Marii Konopnickiej,
koniec drogi:
skrzyżowanie z ulicą Władysława Reymonta
początek drogi:
od chodnika ul. Długiej
koniec drogi:
do chodnika ul. Wojska Polskiego
początek drogi:
skrzyżowanie z Wojska Polskiego
przebieg drogi:
droga osiedlowa, na którą składają się dwie prostopadłe odcinki, jeden dochodzący do ulicy
Wojska Polskiego, drugi dochodzący do ulicy Warszawskiej
koniec drogi:
skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 4303F (ulica Warszawska)
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2
Wrocławska

3
106, 593

18.

Zielonogórska

84, 125/5, 83/12,
83/3, 83/6, 83/9

19.

Czarna Droga

22, 23/7, 23/9,
13/3, 497/4

20.

Koszarowa

21/18
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początek drogi:
Skrzyżowanie z drogą gminną Nr F104104 (ulica Gdańska)
przebieg drogi:
droga osiedlowa, łącząca ulicę Gdańską z ulicą Bydgoską. Przebiega wzdłuż zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Koniec drogi:
skrzyżowanie z drogą gminną Nr F104101 (ulica Bydgoska)
początek drogi:
skrzyżowanie z drogą gminną (ulica PCK)
przebieg drogi:
droga dojazdowa do zakładów produkcyjnych i nowopowstałych budynków mieszkalnych
jednorodzinnych,
koniec drogi:
na granicy z działką geodezyjną Nr 27
początek drogi:
skrzyżowanie z drogą gminną Nr 4302F (ulica PCK)
przebieg drogi:
droga dojazdowa do zakładów produkcyjnych
koniec drogi:
do granicy administracyjnej miasta Zbąszynek
początek drogi:
skrzyżowanie z ulicą PCK
przebieg drogi:
droga dojazdowa do zakładów produkcyjnych i nowopowstałego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego,
koniec drogi:
przy hartowni stali, do granicy z terenami PKP
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UCHWAŁA NR XXXVI/267/09
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Bledzew Nr XXXV/261/09 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta oraz
ustalenia wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala co następuje:
§ 1. Uchyla się w całości uchwałę Rady Gminy
Bledzew Nr XXXV/261/09 z dnia 27 lipca 2009r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia poboru opłat w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasenta oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Dawidowicz

14 30
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UCHWAŁA NR XXXVI/270/09
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli pedagogów i nauczycieli przedszkola Gminy Bledzew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z zm.) w związku z art. 42
ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674
z zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu obniża się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych do wysokości:
1) dyrektorowi Gimnazjum w Bledzewie – 5 godzin,
2) dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bledzewie
– 5 godzin,
3) dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Templewie
– 5 godzin,
4) dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Bledzewie – 10 godzin.

§ 2. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielom zajmującym stanowisko pedagoga szkolnego – 20 godzin.
§ 3. Tracą moc:
1) uchwała Nr XVI/138/03 Rady Gminy Bledzew
z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie: określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli,
2) uchwała Nr XVI/139/03 Rady Gminy Bledzew
z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie: tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli,
którym powierzono stanowiska kierownicze.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom szkół i przedszkola.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 września 2009r.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR XXXV/242/2009
RADY MIASTA DOBIEGNIEW
z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/208/2009 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 27 lutego 2009r.
dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia
nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także przyznawania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7
i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 97,
poz. 674 z późniejszymi zmianami), w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
a także przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) uchwala
się, co następuje:

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa nauczycielowi realizującemu
w innym pensum niż dla niego obowiązkowe będą
wypłacane zgodnie z wymiarem dla danego rodzaju
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński

§ 1. w § 12 ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
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UCHWAŁA NR XXXIX/234/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie nadania statutu Miejsko Gminnemu Przedszkolu Samorządowemu w Nowogrodzie
Bobrzańskim
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmianami), art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zmian.) oraz załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznych przedszkoli i publicznych szkół (Dz. U.
Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami) w związku
z § 5 uchwały Nr XXXIV/205/09 Rady Miejskiej
w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 12 marca 2009r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego w celu
przekształcenia w jednostkę budżetową nadaje się
statut Miejsko - Gminnemu Przedszkolu Samorządowemu o treści jak niżej:

Statut
Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego
w Nowogrodzie Bobrzańskim
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§ 1. 1. Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim jest przedszkolem
publicznym.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Nowogród Bobrzański.
3. Siedziba przedszkola znajduje się w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Szkolnej 6.
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przedszkolem

5. Przedszkole mieści się w dwóch budynkach:
przy ul. Szkolnej 6 i przy ul. Kościuszki 42 w Nowogrodzie Bobrzańskim.

dzieci do nauki w szkole.
2. Przedszkole realizuje zadania w ramach obszarów edukacyjnych określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
a)

zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka
w bezpiecznym, zdrowym i przyjaznym środowisku,

b)

uwzględnia indywidualne potrzeby dziecka,
aby zapewnić równe szanse, wzmocnić wiarę we własne siły i dać możliwości osiągania
sukcesu,

c)

kształtuje umiejętności obserwacji, ułatwiając rozumienie zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,

d)

rozbudza ciekawość poznawczą, zachęcając
do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

e)

rozwija wrażliwość estetyczną tworząc warunki do rozwoju wyobraźni oraz ekspresji
plastycznej, muzycznej i ruchowej,

f)

zapewnia warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych,

g)

współdziała z rodziną, podejmując jednolite
kierunki oddziaływań na wychowanie i przygotowanie dziecka do nauki szkolnej,

h)

współpracuje z Poradnią Psychologiczno
- Pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

6. Przedszkole jest jednostką budżetową, której
działalność finansowana jest przez:
a)

Gminę Nowogród Bobrzańskim,

b)

rodziców w formie opłaty za wyżywienie
oraz opłaty za świadczenie usług rzecz
dziecka powyżej podstawy programowej,
ustalanych uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

7. Ustalona nazwa używana przez przedszkole
w pełnym brzmieniu:
Miejsko Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Szkolna 6, 66-010 Nowogród Bobrzański.
§ 2. Przedszkole działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zmianami) oraz przepisów
wykonawczych do tej ustawy;
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami);.
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zmianami);
4) niniejszego statutu.
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola
§ 3. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności
podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
a)

wspomaganiu rozwoju dzieci zgodnie z ich
wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem
społeczno - kulturowym i przyrodniczym,

b)

umożliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

c)

sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, a w miarę
potrzeby organizowaniu opieki nad dziećmi
z dysfunkcjami rozwojowymi,

d)

e)

wspomaganiu
indywidualnego
rozwoju
dziecka i udzielaniu pomocy psychologiczno
pedagogicznej przy współpracy z Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną i za zgodą
rodziców,
współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu oraz przygotowaniu

3. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi
w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć
poza przedszkolem.
1) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod
opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć;
2) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć;
3) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za
bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak
i psychicznym;
4) każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca
przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka,
plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia;
5) nauczycielka opuszcza oddział dzieci po przekazaniu grupy drugiej nauczycielce, informuje ją
o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;
6) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji
nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie
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opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi
jej dziećmi;
7) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy
ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrekcji oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub
zaobserwowanych
niepokojących
symptomach;
8) w wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres
ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;
9) w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec
wychowanków żadne zabiegi lekarskie, poza
udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być
ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego
(wrzesień);
10) obowiązkiem nauczyciela jest znajomość
i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż., przepisów ruchu drogowego;
11) wycieczki i spacery poza teren przedszkolny
powinny odbywać się przy udziale wymaganej
liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu;

dziecka przez osobę upoważnioną, odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka ponosi przedszkole,
f)

rodzice składają oświadczenie o osobach
upoważnionych do odbioru dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. Dane
zawarte w karcie są aktualizowane na początku września w formie pisemnego
oświadczenia,

g)

dyrektor informuje rodziców o terminie
i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na
pierwszym zebraniu z rodzicami,

h)

dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady
Pedagogicznej na początku roku szkolnego
zobowiązuje nauczycieli, do bezwzględnego
przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka z przedszkola,

i)

dyrektor kontroluje przestrzegania zbierania
oświadczeń przez nauczycieli,

j)

w sytuacji, gdy nauczyciel, nie wyda dziecka
osobie do tego upoważnionej dyrektor
wspólnie z nauczycielem, podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu
z rodzicami prawnymi opiekunami dziecka,

k)

rodzic przestrzega godzin przyprowadzania
i odbierania dziecka z przedszkola,

l)

dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów. Dopuszcza się odbieranie dziecka
przez pełnoletnią osobę wskazaną przez rodzica, prawnego opiekuna po uprzednim
powiadomieniu nauczyciela,

ł)

życzenie rodziców dotyczące nie odbierania
dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe,

4. Zasady obowiązujące nauczycieli, dyrektora
i rodziców przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci
z przedszkola:
a)

b)

c)

d)

e)

w sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego
bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez rodziców i opiekunów zasad
przyprowadzania i odbierania dziecka
z przedszkola,
nauczyciel, zobowiązany jest do stosowania
się do pisemnego oświadczenia rodziców
lub prawnych opiekunów, które określa kto
jest upoważniony do odbierania dziecka
z przedszkola,

m) upoważnienie takie jest skuteczne przez cały
okres uczęszczania dziecka do przedszkola,
n)

oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka
z przedszkola rodzice podpisują własnoręcznym podpisem,

nauczyciele upoważnieni są do przekazania
informacji rodzicom o miejscu i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola,

o)

rodzice przyprowadzają dziecko do
i przekazują pod opiekę nauczycielowi,

p)

osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających nie będzie mogła go odebrać,

r)

spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście
lub telefonicznie do godz. 800,

s)

dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku szkolnym
za godzinę odbioru dziecka z przedszkola.
W przypadku nie odebrania dziecka do godziny ustalonej, nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do
czasu przybycia rodziców,

nauczyciel może odmówić wydania dziecka
osobie upoważnionej do odbioru w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko
będzie wskazywał, że nie jest on w stanie
zapewnić dziecku bezpieczeństwa,
o każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola lub jego zastępcę. W przypadku odmowy wydania dziecka osobie,
wobec której istnieje podejrzenie, że nie będzie mogła ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa, nauczyciel zobowiązany jest do
skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Do momentu odbioru

sali
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w przypadku, gdy pod wskazanym numerem
telefonu nie można uzyskać informacji
o miejscu pobytu rodziców lub prawnych
opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem
w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy
komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
Rozdział 3
Organy przedszkola

Poz. 1433
l)

wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej,
niezgodne z przepisami prawa i powiadamia
o tym stosowne władze,

ł)

podejmuje decyzje o przyjęciu i skreśleniu
dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,

m) opracowuje arkusz organizacji pracy przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu placówkę,
n)

zapewnia pracownikom właściwe warunki
pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami
(Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, BHP,
PPOŻ),

o)

administruje
Zakładowym
Funduszem
Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

p)

wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 4. 1. Organami przedszkola są:
a)

dyrektor,

b)

rada pedagogiczna,

c)

rada rodziców.

2. Rada pedagogiczna oraz rada rodziców
uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie
mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
§ 5. 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest
w drodze konkursu przez organ prowadzący przedszkole.
2. Kompetencje dyrektora przedszkola:
a)

kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz,

b)

jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,

c)

współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi,

§ 6. 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola i działa na podstawie uchwalonego regulaminu.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy
nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3. Kompetencje rady pedagogicznej:
a)

rada pedagogiczna zatwierdza plany pracy
placówki,

b)

podejmuje uchwały w sprawie innowacji,
eksperymentów pedagogicznych w placówce,

c)

ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

d)

podejmuje uchwały w sprawie skreślenia
dziecka z listy przedszkolaków,

d)

sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,

e)

sprawuje opiekę nad wychowankami oraz
stwarza optymalne warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne
działania pro zdrowotne,

e)

opracowuje program rozwoju placówki,

f)

opiniuje organizację pracy przedszkola,
w tym tygodniowy rozkład zajęć,

f)

realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady
rodziców, podjęte w ramach ich kompetencji,

g)

opiniuje przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,

h)

g)

planuje i dysponuje środkami finansowymi
przedszkola i ponosi odpowiedzialność za
ich prawidłowe wykorzystanie,

opiniuje projekt planu finansowego placówki,

i)

opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień,

j)

opiniuje propozycje dyrektora placówki
w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

k)

przygotowuje projekt Statutu placówki i jego
zmian,

l)

może wystąpić z wnioskami o odwołanie
nauczyciela, dyrektora lub innego pracownika ze stanowiska kierowniczego w placówce,

h)

kieruje polityką kadrową zatrudnia i zwalnia
nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

i)

przyznaje nagrody oraz udziela kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom przedszkola,

j)

występuje z wnioskami (po zasięgnięciu
opinii rady pedagogicznej), w sprawie odznaczeń, nagród, wyróżnień dla nauczycieli
i pozostałych pracowników placówki,

k)

przewodniczy radzie pedagogicznej,
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ł) podejmuje uchwały większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków,
m) ustala regulamin swojej działalności,
n)

zachowuje tajemnicę służbową dotyczącą
uchwał, wniosków, spostrzeżeń z posiedzenia rady pedagogicznej.

§ 7. 1. Rada rodziców jest organem społecznym
przedszkola i działa w oparciu o uchwalony przez
siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze
Statutem Przedszkola.
2. Członkowie wybierani są co roku, podczas zebrań z rodzicami (przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy).
3. Kompetencje rady rodziców:
a)

rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszelkich spraw przedszkola,

Poz. 1433

2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich
realizacji ustalony jest w programie rozwoju placówki i planach pracy oddziałów przedszkolnych.
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
4. Na terenie przedszkola organizowana jest nauka religii.
5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo
(zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii, zajęć korekcyjnych, zajęć tanecznych),
powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a)

z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut,

b)

z dziećmi w wieku powyżej 4 lat około
30 minut.

b)

opiniuje program rozwoju placówki,

7. Organizację i terminy zajęć dodatkowych ustala dyrektor placówki.

c)

wyraża opinie na temat funkcjonowania
przedszkola,

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych
w przedszkolu określają odrębne przepisy.

d)

może gromadzić fundusze z dobrowolnych
składek rodziców oraz innych źródeł, w celu
wspierania statutowej działalności przedszkola,

e)

zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

§ 8. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji między nimi.

§ 12. 1. Przedszkole jest wielooddziałowe.
2. Decyzje o ilości oddziałów należących do
przedszkola podejmuje organ prowadzący.
§ 13. 1. Szczegółową organizację wychowania,
nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany
przez dyrektora placówki.
2. Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza
się w szczególności:

§ 9. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów określonych
w przepisach prawa i w Statucie Przedszkola.

a)

czas pracy przedszkola,

b)

czas przerwy wakacyjnej,

c)

liczbę dzieci przyjętych do przedszkola,

Rozdział 4

d)

liczbę oddziałów,

Organizacja przedszkola

e)

czas pracy poszczególnych oddziałów,

§ 10. 1. Podstawową jednostką organizacyjną
przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem
ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i sytuacji okolicznościowych.

f)

wykaz pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

g)

tygodniowy czas pracy nauczycieli,

h)

ogólną liczbę godzin finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć
25. Z przyczyn organizacyjnych w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza się zwiększenie liczby dzieci
w oddziale
3. Minimalną ilość dzieci w oddziale powinna
wynosić 15.
§ 11. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania w przedszkolu wybranego z zestawu
programów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa oraz Radę Pedagogiczną.

§ 14. 1. Organizację pracy przedszkola określa
ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, na
podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji pracy, który uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny pracy. Jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym
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oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy
rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 15. 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole.

ich dzieci,
-

ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

-

włączenia ich w działalność przedszkola,

b)

stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania,

c)

ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie,
i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie
wycieczek, spacerów, itp.,

d)

szanuje godność dziecka i respektuje jego
prawa,

e)

planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia zawodowego,

f)

dba o warsztat pracy przez gromadzenie
pomocy naukowych oraz troszczy się o estetykę pomieszczeń przedszkola,

g)

prowadzi dokumentację działalności wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej
zgodnie z obowiązującymi przepisami,

h)

realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących,

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, dokonuje się odpisów ze stawki żywieniowej
mnożąc jej wysokość przez liczbę dni nieobecnych.

i)

bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej oraz realizacji jej postanowień
i uchwał,

8. Wysokość opłaty za świadczenie usług na
rzecz dziecka powyżej podstawy programowej ustala Rada Miejska podejmując uchwałę.

j)

inicjuje i organizuje uroczystości o charakterze dydaktycznym, wychowawczym i kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym,

9. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania opłaty wymienionej w pkt 8 w pełnej wysokości jak również
obowiązuje dzieci przyjęte w trakcie trwania danego
miesiąca.

k)

realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, a wynikające z bieżącej działalności placówki.

2. W czasie przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, miejscem pracy w wyznaczonym przez dyrektora placówki terminie, jest przedszkole pełniące dyżur.
3. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 630 do godz. 1600.
4. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie
i wychowanie w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, a czas na jej realizację
ustala się 5 godzin dziennie od godz. 800 do
godz. 1300.
5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie
dla dzieci i pracowników w wysokości ustalonej
zgodnie z normami żywieniowymi ustalonymi przez
Ministra właściwego do spraw zdrowia oraz aktualnymi cenami artykułów żywieniowych.
6. Opłata za przedszkole obejmuje opłatę za wyżywienie oraz opłatę za świadczenie usług na rzecz
dziecka powyżej podstawy programowej i pobierana
jest z góry w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

10. Na pisemny wniosek rodziców (prawnych
opiekunów) z opłaty za świadczenie usług na rzecz
dzieci powyżej podstawy programowej, mogą być
zwolnione dzieci w przypadku dłuższej, uzasadnionej (trwającej ponad miesiąc) nieobecności dziecka
w przedszkolu obejmującej pełen okres rozliczeniowy lub przypadkach losowych rodziny dziecka.
11. Dzieci przebywające w przedszkolu objęte są
posiłkami przygotowanymi w przedszkolu.
Rozdział 5
Nauczyciele i pracownicy przedszkola.
§ 16. 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele
z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Zadania nauczyciela:
a)

otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:
-

poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych

§ 17. 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy
administracyjno - obsługowi:
a)

intendentka,

b)

woźna,

c)

kucharka,

d)

pomoc kucharki,

e)

konserwator - palacz.

2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie
sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.
4. Stosunek pracy pracowników administracji
i obsługi regulują odrębne przepisy.
§ 18. 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
a)

jednemu
nauczycielowi
w
przypadku
5-godzinnego czasu pracy oddziału,

b)

dwóm nauczycielom w przypadku powyżej
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5-godzinnego czasu pracy oddziału,

darzowym, w którym zostało przyjęte.

liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.

4. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola
nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla
zapewnienia
ciągłości
pracy
wychowawczo
- dydaktycznej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka
w przedszkolu.
§ 19. 1. Nauczyciele zobowiązani są do współdziałania z rodzicami w celu skutecznego oddziaływania na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju poprzez:
a)

współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców
do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu „Wychowania Przedszkolnego” realizowanego w oddziale (placówce) i uzyskiwania informacji dotyczącej
dziecka, jego zachowania i rozwoju,

b)

planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującym programem nauczania
oraz ponoszeniem odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy,

c)

d)
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prowadzenie i dokumentowanie obserwacji
pedagogicznej, która ma na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,

5. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
6. Do przedszkola publicznego w pierwszej kolejności powinny być przyjmowane:
a)

dzieci 6 i 5-letnie objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego,

b)

dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących ,dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności bądź całkowitą
niezdolność do pracy albo niezdolność do
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin
zastępczych,

c)

dzieci uczęszczające już do przedszkola,

d)

dzieci obojga pracujących rodziców,

e)

dzieci matek pracujących.

7. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor, na podstawie złożonych przez rodziców wypełnionych kart zgłoszeń.
8. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się
co roku: od 15 marca do 15 kwietnia.

współpracę ze specjalistami świadczącymi
kwalifikowaną pomoc psychologiczno - pedagogiczną, zdrowotną i inną, która przyczyni się do eliminacji niepowodzeń.

9. Do 15 lipca przedszkole informuje rodziców
o przyjęciu dzieci, stosując formę umowną w postaci zawiadomienia pisemnego lub wywieszenia list
w przedszkolu.

2. Nauczyciele są odpowiedzialni za formy
współpracy przedszkola z rodzicami (co najmniej
dwa razy w roku szkolnym organizują):

10. Dyrektor przedszkola może powołać komisję
kwalifikacyjną w przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż miejsc w przedszkolu (liczba miejsc
w przedszkolu według orzeczenia organizacyjnego
wynosi 25 dzieci na oddział).

a)

zebrania ogólne,

b)

zebrania grupowe,

c)

zajęcia otwarte,

d)

konsultacje indywidualne z nauczycielami
i dyrektorem,

e)

uroczystości grupowe i przedszkolne według
kalendarza uroczystości grupowych i przedszkolnych.
Rozdział 6
Wychowankowie przedszkola

§ 20. 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. Dzieci 6 letnie objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
3. Na wniosek rodziców w losowych sytuacjach
i w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu dyrektor może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło trzech
lat, ale skończyło dwa i pół roku w tym roku kalen-

11. Dziecko w przedszkolu zachowuje wszystkie
prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka,
a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego
zgodnie z zasadami BHP,
b) szacunku dla jego potrzeb,
c) akceptacji jego osoby,
d) poszanowania wolności,
e) partnerskiej rozmowy,
f)

opieki i ochrony.

12. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną, może w roku szkolnym skreślić z listy dziecko nie objęte obowiązkiem szkolnym, w przypadku:
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zalegania z odpłatnością za przedszkole, za
okres dwóch miesięcy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców,

b)

nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka,
przekraczającej dwa miesiące,

c)

gdy stan zdrowia lub zbytnia agresywność
dziecka zagraża życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,

d)

nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

Poz. 1433, 1434

brzańskiego.
§ 23. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową przedszkola ponosi dyrektor placówki.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 24. Statut obowiązuje w równym stopniu
wszystkich członków społeczności przedszkolne
dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi
i administracji.
§ 25. Zmiany w statucie są zatwierdzane uchwałą rady pedagogicznej.

Rozdział 7
Gospodarka finansowa
§ 21. 1. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych w ustawie
o rachunkowości, ustawie o finansach publicznych
oraz przepisach wykonawczych wydanych do tych
ustaw.
2. Obsługa ekonomiczno - finansowa prowadzona jest w siedzibie Urzędu Miejskiego.
3. Mieniem Miejsko Gminnego Przedszkola Samorządowego jest majątek przejęty od zlikwidowanego zakładu budżetowego.

§ 26. Dla zapewnienia znajomości statutu przez
wszystkich zainteresowanych zapewnia się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola do
zapoznania się z treścią na terenie przedszkola.
§ 27. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 28. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędzie Miejskim.
Przewodniczący Rady
Mirosław Walencik

§ 22. 1. Bezpośredni nadzór nad finansami
przedszkola sprawuje Burmistrz Nowogrodu Bo14 33
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UCHWAŁA NR XXXIV/438/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy
Świebodzin
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/118/03 Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 28 listopada 2003r. w sprawie
zasad i trybu prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Świebodzin (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 106, poz. 1833) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 2 pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:
„treść zapytania konsultacyjnego, obok którego

14 34

umieszcza się trzy kratki, nad którymi widnieją
zapisy „Tak”, „Nie”, „Wstrzymuję się””;
2) § 6 otrzymuje brzmienie: „Wyniki konsultacji
nie wiążą organów gminy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak
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UCHWAŁA NR XXXIV/439/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu
Powiatu Świebodzińskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi w Świebodzinie:
1) drogę przebiegającą przez część działek Nr 226,
225/6 i 107/7, od drogi powiatowej ul. Gen.
Świerczewskiego do skrzyżowania z ul. Boczną,
o długości 159,70m, o nazwie ulica Podgórna;
2) drogę przebiegającą przez część działek
Nr 222/37, 221/14, 221/15, 221/28, 373/15, od
skrzyżowania ul. Podgórnej i ul. Bocznej do
drogi gminnej F103653 na Osiedlu Widok
o długości 232,80m;
3) drogę przebiegającą przez działki Nr 109/1,108

i 136/2, od skrzyżowania ul. Podgórnej do
ul. Osiedle Żaków o długości 214,50m, o nazwie ul. Boczna;
4) drogę przebiegającą przez działkę Nr 107/9
i część działek 108,136/1 i 135, od ul. Stromej
do drogi gminnej F1033650 ul. Żaków, o długości 345,70m, o nazwie ul. Osiedle Żaków.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak
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UCHWAŁA NR XXXIV/440/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 31 sierpnia 2009r.
w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 3 w związku z art. 7
ust. 2 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Pozbawia się część drogi gminnej:
a)

b)

oznaczonej
numerem
ewidencyjnym
F006114 i oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 275/1, o powierzchni 296m2, położonej
w miejscowości Grodziszcze dotychczasowej
kategorii drogi gminnej i wyłącza się ją
z użytkowania w celu polepszenia warunków
zagospodarowania działek budowlanych
Nr 58/5 i Nr 58/9 (wyłączana droga jest oznaczona na mapie kolorem zielonym),
oznaczonej
numerem
ewidencyjnym
F006111 i oznaczonej geodezyjnie jako dział-

ka Nr 221/1, o powierzchni 205m2, położonej
w miejscowości Grodziszcze dotychczasowej
kategorii drogi gminnej i wyłącza się ją
z użytkowania w celu polepszenia warunków
zagospodarowania
działki
budowlanej
Nr 58/5 (wyłączana droga jest oznaczona na
mapie kolorem czerwonym).
§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik
z naniesionymi zmianami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak
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UCHWAŁA NR XLII/236/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 11 września 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Santok, Gralewo, Wawrów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy Santok uchwala co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulic w miejscowości
Santok o następującym brzmieniu:
1) Wiśniowa - dla działki o Nr ewidencyjnym
124/2, obrębu Santok;
2) Basztowa - dla działki o Nr ewidencyjnym 92
i 109, obrębu Santok.
2. Plan sytuacyjny położenia ulicy stanowi załącznik Nr 1 do w/w uchwały.
§ 2. 1. Nadaje się nazwę ulic w miejscowości
Gralewo o następującym brzmieniu:
1) Krótka - dla działki o Nr ewidencyjnym 178, obręb Gralewo.

2. Plan sytuacyjny położenia ulicy stanowi załącznik Nr 2 do w/w uchwały.
§ 3. 1. Nadaje się nazwę ulicy w miejscowości
Wawrów o następującym brzmieniu:
1) Lawendowa - dla części działki o Nr ewidencyjnym 67, obręb Wawrów.
2. Plan sytuacyjny położenia ulicy stanowi załącznik Nr 3 do w/w uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula
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UCHWAŁA NR XXXI/250/09
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 września 2009r.
w sprawie określenia stawek opłat lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 19 ust. 1 lit „a” i „b”, ust. 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844
z późn. zm. ) oraz Uchwały Nr XXI/171/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie ustalenia wykazu miejscowości położonych na terenie Gminy Trzciel, w których pobierana
jest opłata miejscowa opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Wojewody Lubuskiego z 2008 roku,
Nr 108, poz. 1591), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się:
1) stawkę opłaty miejscowej od 1 osoby za każdy
dzień pobytu w wysokości 0,87zł.
2) stawki opłaty targowej:
a) przy sprzedaży na terenie Ogródka Jordanowskiego w Trzcielu oraz w Brójcach na
Placu Wiosny Ludów w wysokości 9,00zł
dziennie,

wynosi

3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze
inkasa, na inkasentów ustanawia się :
a) sołtysów wsi w następujących sołectwach:
Stary Dwór – Pana Wesoły Waldemar, Łagowiec – Pana Grabas Eugeniusz, Lutol Suchy – Panią Maliszewska – Dudzik Mirosława, Chociszewo – Pana Śledź Piotr, Lutol
Mokry – Pana Walentowski Diter, Świdwowiec – Pana Szczepański Henryk , Sierczynek
– Panią Jasińska Halina, Siercz - Pana Sawka
Zdzisław,
b) w miejscowości Brójce - Panią Pajor Jolanta,
zam. Brójce, Plac Wiosny Ludów 2/1,
c) na terenie miasta pracownika Urzędu Miasta
i Gminy - podinspektora do spraw promocji.
4. Wynagrodzenie za inkaso za pobór opłaty
targowej dla Sołtysów i osoby wyznaczonej w miejscowości Brójce wynosi 30% od zainkasowanej kwoty.

b) przy sprzedaży na terenie wiejskim w miejscach wyznaczonych w wysokości 6,00zł
dziennie,

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/179/08 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku
w sprawie określenia stawek opłat lokalnych z późniejszymi zmianami.

c) przy sprzedaży na terenie Placu Zjednoczenia Narodowego w Trzcielu w wysokości
26,00zł dziennie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

2. Zarządza się pobór opłaty miejscowej
w formie inkasa. Na inkasentów ustala się Sołtysów
wsi: Świdwowiec – Pana Szczepański Henryk, Rybojady – Pana Marciniak Jacek, Lutol Mokry – Pana
Walentowski Diter, Jasieniec i Bieleń – Pana Ciechanowicz Romuald, Brójce – Pana Bołtuć Cezary
oraz kierowników lub zarządców ośrodków wypo14 38

czynkowych. Wynagrodzenie za inkaso
20% od zainkasowanej kwoty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Tomasz Janeczek
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UCHWAŁA NR XXXI/251/09
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 września 2009r.
określenia stawek podatków lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844
z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Trzciel
w wysokości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za
1m2 powierzchni 0,62zł,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,04zł,
3) pozostałych:
a) pod budownictwem
1m2 0,18zł,

mieszkaniowym

od

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 0,25zł,
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych za 1m2 powierzchni użytkowej
0,64zł,
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej
17,95zł,
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej
9,57zł,
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,16zł,
5) pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej
a) budynków letniskowych 6,87zł,
b) garaży 5,79zł,
c) budynków gospodarczych, które związane
były z prowadzeniem gospodarstwa rolnego
powyżej 15m2 2,12zł,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej
4,83zł,
3. Od budowli:
1) służących do odprowadzenia i oczyszczania
ścieków oraz wodociągów i przewodów sieci
rozdzielczej wody, 0,5% ich wartości,
2) pozostałych, 2% ich wartości - określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki mieszkalne, których właściciele wykonali
remont w następującym zakresie – naprawa i wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej
i drzwiowej zewnętrznej, blacharstwa i elewacji oraz
ogrodzenia. Kwota zwolnienia nie może być większa
niż 10% nakładów poniesionych na przeprowadzenie remontu oraz przekroczyć 50% wymiaru podatku
od nieruchomości w danym roku podatkowym.
2. Ze zwolnienia określonego w ust. 1 nie mogą
korzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
3. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
a) budynki i grunty lub ich części wykorzystywane na cele działalności z zakresu kultury,
kultury fizycznej, sportu i rekreacji i opieki
społecznej.
b) budynki i grunty lub ich części związane
z działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. Zwolnienie wymienione w ust. 3 lit. a, b, nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
5. Zwalnia się z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich części, stanowiące mienie gminne, które nie zostały oddane w zarząd, użytkowanie
wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie bądź pod innym tytułem albo nie zostały objęte
w bezumowne posiadanie przez osoby prawne,
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne oraz
spółki nie mające osobowości prawnej.
§ 3. Zasady poboru podatku od nieruchomości
od osób fizycznych, inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa Uchwała XVIII/150/08
Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 maja 2008 roku
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,
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leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz
określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/178/08 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 listopada 2008 roku
w sprawie określenia stawek podatków lokalnych.

Poz. 1439, 1440

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Tomasz Janeczek

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
14 39

===================================================================================

1440
14 40

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 7 października 2009r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Słubickiego
Na podstawie art. 182 i 183 w związku z art. 194
ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Komisarz
Wyborczy w Gorzowie Wlkp. podaje następujące
informacje:
§ 1. Uchwałą Nr XL/212/09 z dnia 28 sierpnia
2009r. Rada Powiatu Słubickiego stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Krzysztofa Jana Korbusa,
w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 5 – KW Platforma Obywatelska RP wskutek prawomocnego wyroku skazującego sądu, orzeczonego za przestępstwo
umyślne.
§ 2. Rada Powiatu Słubickiego w dniu 29 wrze14 40

śnia 2009r. podjęła uchwałę Nr XLI/220/09 stwierdzającą, iż na jego miejsce wstępuje Jan Maślakiewicz, kandydat z tej samej listy Nr 5 – KW Platforma
Obywatelska RP, w okręgu wyborczym Nr 1, który
w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę
na przyjęcie mandatu.
§ 3. Obwieszczenie podaje się do publicznej
wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
Zbigniew Piątek
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