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Uchwała Rady Gminy Bojadła Nr XXVIII/131/09 z dnia 18 września
2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiņzkowego
wymiaru godzin zajęń nauczycieli, dla których ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

7314

Uchwała Rady Gminy Bojadła Nr XXVIII/132/09 z dnia 18 września
2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym
obowiņzkowym wymiarze godzin zajęń nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin zajęń pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzņcego zajęcia specjalistyczne w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła

7314

Uchwała Rady Miasta Babimost Nr XXX/163/09 z dnia 24 września
2009r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Babimost

7315

Uchwała Rady Miasta Babimost Nr XXX/166/09 z dnia 24 września
2009r. w sprawie tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin
zajęń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli
realizujņcych w ramach stosunku pracy obowiņzki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiņzkowym wymiarze godzin

7316

Uchwała Rady Miasta Babimost Nr XXX/169/09 z dnia 24 września
2009r. w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej

7316

Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXV/444/09 z dnia 25 września 2009r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych
przez gminę Gubin o statusie miejskim

7317

Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXXV/445/2009 z dnia 25 września 2009r. w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Gubinie.

7318

Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XXXII/262/2009 z dnia
25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale
Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 21 listopada
2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień z tego podatku.

7320

Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XXXII/267/2009 z dnia
25 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szlichtyngowa.

7320

Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XXXII/268/2009 z dnia
25 września 2009r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin zajęń nauczycieli, dla których ustalony
plan zajęń jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

7321

Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XXXII/269/2009 z dnia
25 września 2009r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek
obowiņzkowego tygodniowego wymiaru zajęń oraz przyznawania
zwolnienia od obowiņzku realizacji zajęń nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach.
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Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XXXII/270/2009 z dnia
25 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin zajęń nauczycieli realizujņcych w ramach stosunku pracy obowiņzki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

7323

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XXXIV/186/09 z dnia 29 września
2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.

7324

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XLV/312/09
z dnia 29 września 2009r. w sprawie zasad zwrotu kosztów zwiņzanych z realizacjņ zadań polegajņcych na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierajņcych azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7325

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XLV/316/09
z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i żłobku
prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie

7328

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XLV/317/09
z dnia 29 września 2009r. w sprawie nadania nazw ulic projektowanych położonych na terenie miasta Strzelce Krajeńskie

7329

Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr LIII/694/09 z dnia 29 września
2009r. zmieniajņca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości

7331

Uchwała Rady Gminy Brzeźnica Nr XXIII/173/09 z dnia 7 października
2009r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwņ Gminnej
Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy

7332

Uchwała Rady Gminy Brzeźnica Nr XXIII/174/09 z dnia 7 października
2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych

7334

Uchwała Rady Gminy Brzeźnica Nr XXIII/175/09 z dnia 7 października
2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
o podatku rolnym

7340

Uchwała Rady Gminy Brzeźnica Nr XXIII/176 z dnia 7 października
2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji
o podatku leśnym

7346

Uchwała Rady Gminy Brzeźnica Nr XXIII/179/09 z dnia 7 października
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Brzeźnica oraz zwolnień z tego podatku

7351

Uchwała Rady Miejskiej w Czerwieńsku Nr XXVI/226/09 z dnia
21 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru
podatku od nieruchomości i opłaty targowej na rok 2010

7352

Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXVIII/199/09
z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości

7353

Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXVIII/200/09
z dnia 23 października 2009r. w sprawie podatku od środków transportowych

7354

Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXVIII/201/09
z dnia 23 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
i zasad poboru opłaty od posiadania psów

7357

Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim Nr XXVIII/202/09
z dnia 23 października 2009r. w sprawie wysokości dziennych stawek
opłaty targowej

7358
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Uchwała Rady Miasta Lubniewice Nr XXIV/192/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiņzujņcych na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

7358

Uchwała Rady Miasta Lubniewice Nr XXIV/193/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty
targowej obowiņzujņcych na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

7361

Uchwała Rady Miasta Lubniewice Nr XXIV/194/09 z dnia 28 października 2009r. zmieniajņca uchwałę w sprawie wysokości stawek i zasad
poboru opłaty miejscowej obowiņzujņcych na terenie Miasta i Gminy
Lubniewice

7362

Uchwała Rady Miasta Lubniewice Nr XXIV/195/09 z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiņzujņcych na terenie
Miasta i Gminy Lubniewice

7362

Uchwała Burmistrza Miasta Lubniewice Nr XXIV/196/09 z dnia
28 października 2009r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru
opłaty od posiadania psów obowiņzujņcych na terenie Miasta i Gminy Lubniewice

7363

Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr XXXV/193/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień
z podatku od nieruchomości na rok 2010

7364

Uchwała Rady Miejskiej w Żarach Nr XXXV/194/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2010

7365

UCHWAŁY RAD POWIATU
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1672

–

–

Uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego Nr 209/XXVIII/09 z dnia
22 września 2009r. w sprawie przyjęcia nowego statutu Domu Pomocy Społecznej "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrņ

7365

Uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego Nr 211/XXVIII/09 z dnia
22 września 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Gorzowskiego

7367

POROZUMIENIA
1673

–

Porozumienie z dnia 25 września 2009r.

7380

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
1674

–

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.AFIT.09117-7/09 z dnia 28 października 2009r.

7383
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Poz. 1637, 1638
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UCHWAŁA NR XXVIII/131/09
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 18 września 2009r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zam. Dz. U. z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420) w zwiņzku z art. 42 ust. 7 pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela
(tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.
Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
Dz. U. z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505,
Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dla nauczycieli realizujņcych w ramach
stosunku pracy w szkole obowiņzki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiņzkowym
wymiarze godzin, tygodniowy obowiņzkowy wymiar
godzin ustala się według wzoru:
W = (x1 + x2 + … xn) : (x1: y2 + x2 : y2 + … xn : yn)

godzin zajęń nauczycieli,
x1, x2,….., xn – oznacza ilośń godzin poszczególnych stanowisk przydzielona nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,
y1, y2,…, yn – oznacza tygodniowy obowiņzkowy
wymiar zajęń nauczycieli dla poszczególnych stanowisk dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych (których określone obowiņzki realizuje nauczyciel).
2. Uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego
obowiņzkowego wymiaru godzin zajęń należy zaokrņgliń do pełnej godziny w ten sposób, że czas
zajęń do 0,5 godziny zaokrņgliń w dół, a co najmniej
0,5 godziny i więcej zaokrņgliń w górę.
3. Wszystkie godziny zajęń realizowane przez
nauczycieli, o których mowa w ust. 1 powyżej ustalonego tygodniowego obowiņzkowego wymiaru
godzin zajęń stanowiń będņ godziny ponadwymiarowe.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bojadła.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 września 2009r.
Przewodniczņcy Rady
Stefan Łabiak

gdzie:
W – oznacza tygodniowy obowiņzkowy wymiar
16 3 7

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

1638
16 38

UCHWAŁA NR XXVIII/132/09
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 18 września 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojadła
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zam. Dz. U. z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 111, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,

Nr
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441,
175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
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Nr 52, poz. 420) w zwiņzku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela
(tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.
Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600,
Dz. U. z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
Dz. U. z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505,

Lp.
1.
2.

3.

Poz. 1638, 1639

Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67,
poz. 572, Nr 97, poz. 800) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się rozmiar zniżek w tygodniowym
obowiņzkowym wymiarze godzin zajęń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela nauczycielom pełniņcym stanowiska kierownicze:

18
18

Rozmiar
tygodniowej
zniżki
8
10

Wymiar
godzin po
zniżce
10
8

18

13

5

26

10

16

Stanowisko i rodzaj
placówki

Typ placówki oświatowej

Nauczycielskie
pensum

Dyrektor szkoły od
6 do 9 oddziałów
Dyrektor szkoły od
9 oddziałów

Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Zespół Edukacyjny
(Przedszkole i Szkoła
Podstawowa)
Szkoła Podstawowa

Kierownik świetlicy
szkolnej

2. Ustala się tygodniowy obowiņzkowy wymiar
godzin zajęń dla pedagoga, psychologa, logopedy,
nauczyciela prowadzņcego zajęcia specjalistyczne,
w wymiarze 20 godzin tygodniowo.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/164/02 Rady
Gminy w Bojadłach z dnia 22 lutego 2002r.

Gminy Bojadła.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od
1 września 2009r.
Przewodniczņcy Rady
Stefan Łabiak

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
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UCHWAŁA NR XXX/163/09
RADY MIASTA BABIMOST
z dnia 24 września 2009 r.
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babimost
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Babimost za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej i ponad tņ podstawę,
dotyczņce zajęń opiekuńczo – wychowawczych
i dydaktycznych:
1) gry i zabawy wspomagajņce rozwój mowy,
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujņce oraz badawczo – rozwijajņce zainteresowania otaczajņcym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijajņce zdolności dzieci oraz za-

spakajajņce ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagajņce rozwój
fizyczny dziecka i korygujņce wady postawy,
w wysokości 0,12% aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawņ
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późniejszymi zmianami) za każdņ rozpoczętņ godzinę
zajęń opisanych w pkt 1 – 4.
§ 2. Miesięczna wysokośń odpłatności za czas
realizacji świadczeń ustalona zostanie na podstawie
stawki godzinowej opłaty, o której mowa w § 1 oraz
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad
czas realizacji podstawy programowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/119/08 Rady
Miejskiej w Babimoście z dnia 3 grudnia 2008r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127
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Poz. 1639, 1640, 1641

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka
w przedszkolu.

wództwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 października 2009r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

Przewodniczņcy Rady
Henryk Paciejewski
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UCHWAŁA NR XXX/166/09
RADY MIASTA BABIMOST
z dnia 24 września 2009r.
w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (jednolity
tekst Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tygodniowy obowiņzkowy wymiar godzin
zajęń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujņcych w ramach stosunku pracy obowiņzki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiņzkowym wymiarze
godzin określa się od 1 września 2009r. według poniższego wzoru:
WO = (a+b+…) : ( a:x + b:y +…..)
gdzie:
1) WO - to tygodniowy obowiņzkowy wymiar godzin zajęń nauczycieli, o których mowa w pkt 1;
2) a, b - to tygodniowa liczba godzin zajęń przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem
organizacyjnym placówki;
3) x, y - to tygodniowy obowiņzkowy wymiar zajęń nauczycieli dla poszczególnych stanowisk
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w których określone obowiņzki realizuje

nauczyciel.
2. Uzyskany wynik ilości godzin tygodniowego
obowiņzkowego wymiaru, o którym mowa w ust. 1
zaokrņgla się do pełnej godziny dydaktycznej w ten
sposób, że czas zajęń mniej niż 0,5 godziny dydaktycznej pomija się, a co najmniej 0,5 godziny dydaktycznej liczy się za pełnņ godzinę.
2. Godziny zajęń realizowane przez nauczycieli,
powyżej ustalonego tygodniowego obowiņzkowego
wymiaru, stanowiņ godziny ponadwymiarowe liczone według stawki dla etatu majņcego większy
udział procentowy w etacie łņczonym. Wyliczenie
udziału następuje poprzez porównanie części etatu
realizowanego w ramach etatu łņczonego do pełnego wymiaru godzin w tym etacie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Henryk Paciejewski
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UCHWAŁA NR XXX/169/09
RADY MIASTA BABIMOST
z dnia 24 września 2009r.
w sprawie zmiany statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej
Na podstawie art. 5 b ust 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (jednolity tekst
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje
§ 1. W statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej
w Babimoście, nadanym uchwałņ Nr XXXIII/163/06

Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 27 lutego 2006r.
w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie
Miejskiej zmienionego uchwałņ Nr XXXV/172/06
Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 26 kwietnia
2006r. w sprawie zmiany Statutu Młodzieżowej Rady
Miejskiej wprowadza się następujņce zmiany:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7317 –

1) § 12 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Konwent Kuratorski powstaje z Radnych Rady
Miejskiej, pracowników samorzņdu, rodziców radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej oraz pracowników placówek oświatowych Gminy Babimost. Składa się z 3-5 osób powołanych uchwałņ Rady Miejskiej”;

Poz. 1641, 1642

§ 19. „Posiedzenia Zarzņdu odbywajņ się w miarę
potrzeb nie rzadziej niż raz w kwartale.”
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Henryk Paciejewski

2) § 19 otrzymuje brzmienie:
16 4 1
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UCHWAŁA NR XXXV/444/09
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 25 września 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę Gubin o statusie miejskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (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 (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłatę miesięcznņ za usługi
świadczone przez przedszkola miejskie prowadzone
przez gminę Gubin o statusie miejskim w zakresie
przekraczajņcym podstawę programowņ wychowania przedszkolnego w wysokości 90zł za jedno
dziecko.
2. Z dniem 1 stycznia 2010r. oplata, o której mowa w ust. 1 ulega podwyższeniu do kwoty 110zł.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2 obejmuje
koszty funkcjonowania placówek wykraczajņce poza
podstawy programowe wychowania przedszkolnego, a w szczególności koszty organizacji:

§ 2. 1. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza więcej niż jedno dziecko z gospodarstwa domowego opłatę, o której mowa w § 1 pobiera się tylko
za jedno dziecko.
2. Dzieci przebywajņce co najmniej 30 dni na
udokumentowanym zwolnieniu lekarskim zwalnia
się z opłaty, o której mowa w § 1 za dany okres.
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki, po zasięgnięciu opinii rady rodziców, może
zwolniń rodziców dziecka z opłaty, o której mowa
w § 1 częściowo lub całkowicie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

b) gier i zabaw dydaktycznych wspomagajņcych
rozwój umysłowy dziecka,

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gubinie
Nr XXV/329/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w/s. opłat za
świadczenia prowadzonych przez gminę Gubin
o statusie miejskim przedszkoli publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 15/2005,
poz. 212 z późn. zm.).

c) gier i zabaw wspomagajņcych rozwój ruchowy dziecka,

§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Lubuskiego.

a) dodatkowych zajęń opiekuńczo – wychowawczych,

d) zajęń rozwijajņcych plastycznie i muzycznie,
e) nauki języków obcych oraz rytmiki.
16 42

4. Opłata, o której mowa w ust. 1 i 2 nie obejmuje kosztów wyżywienia, które zostanņ ustalone
w odrębnym trybie.

Przewodniczņcy Rady
Leszek Ochotny

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7318 –
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UCHWAŁA NR XXXV/445/2009
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 25 września 2009r.
w sprawie: zmiany nazwy ulicy w Gubinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Części ulicy Cmentarnej od skrzyżowania
z ulicņ Poleskņ do jej zakończenia u zbiegu z ulicņ
Luksemburg składajņcej się z działki Nr 245 w obrębie Nr 7 miasta Gubin, której położenie przedstawiono na mapie stanowiņcej załņcznik graficzny do
uchwały nadaje się nazwę Przemysłowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Leszek Ochotny

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7319 –

Poz. 1643
Załącznik
do uchwały Nr XXXV/445/09
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 25 września 2009r.

16 43

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7320 –
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UCHWAŁA NR XXXII/262/2009
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 25 września 2009r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia
21 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej
uchwala, co następuje:

grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie pomocy społecznej,
grunty i budynki stanowiņce mienie komunalne i mienie gminne nie przekazane
w użytkowanie, użytkowanie wieczyste,
dzierżawę, najem, użyczenie albo nie zostały
objęte w bezumowne posiadanie.

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale
Nr XXIII/199/2008 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 21 listopada 2008r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego
podatku, w następujņcy sposób: do § 2 dodaje sie
pkt a) o treści:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

grunty, budowle, budynki lub ich części
zwiņzane z procesem odbioru ścieków oraz
procesem poboru, uzdatniania wody i zaopatrzenia odbiorców w wodę oraz grunty przeznaczone na cmentarze,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2009
roku.

grunty, budowle i budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej
i sportowej, która nie stanowi działalności
gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

Przewodniczņcy Rady
Adam Fałda
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UCHWAŁA NR XXXII/267/2009
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 25 września 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Szlichtyngowa
Na podstawie art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9,
poz. 43 ze zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej
uchwala, co następuje:
§ 1. Opłata za udostępnienie na terenie cmentarzy komunalnych miejsca do wykonania pierwszego
pochówku:
1. trumny ze zwłokami lub szczņtkami ludzkimi – na
okres 20 lat:
a) w grobie ziemnym zwykłym jednomiejscowym oraz miejscu rezerwowym, bez prawa

budowy grobu murowanego w wysokości
100,00zł netto,
b) w grobie ziemnym głębinowym dwumiejscowym (w pionie), bez prawa budowy grobu murowanego w wysokości 150,00zł netto,
c) w grobie ziemnym rodzinnym dwumiejscowym (w poziomie), bez prawa budowy grobu
murowanego w wysokości 200,00zł netto,
d) w grobie ziemnym dzieci do lat 6 w wysokości 50,00zł netto;
2. urny z prochami ludzkimi – na okres 20 lat:
a) w grobie ziemnym urnowym zwykłym jednomiejscowym w wysokości 80,00zł netto,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7321 –

b) w grobie ziemnym urnowym głębinowym
dwumiejscowym (w pionie) w wysokości
120,00zł netto,
c) w grobie ziemnym urnowym rodzinnym
dwumiejscowym (w poziomie) w wysokości
160,00zł netto;
3. rezerwacji miejsca pochówku – na okres do
20 lat w wysokości 150,00zł netto.
§ 2. Opłata za zachowanie istniejņcego grobu na
dalsze lata (dotyczy osób wnoszņcych opłaty po
20 latach):
1. grobu ziemnego zwykłego jednomiejscowego,
bez prawa budowy grobu murowanego w wysokości 100,00zł netto;
2. grobu ziemnego głębinowego dwumiejscowego
(w pionie), bez prawa budowy grobu murowanego w wysokości 150,00zł netto;
3. grobu ziemnego rodzinnego dwumiejscowego
(w poziomie), bez prawa budowy grobu murowanego w wysokości 200,00zł netto;

Poz. 1645,1646

8. wykupionego w latach poprzednich miejsca rezerwowego w wysokości 150,00zł netto.
§ 3. Opłata za wjazd pojazdem samochodowym
na teren cmentarzy komunalnych wynosi każdorazowo:
1. za samochód osobowy w szczególnie uzasadnionym przypadku w wysokości 10,00zł netto;
2. za samochód osobowy z przyczepņ oraz samochód dostawczy do 3,5t w wysokości 75,00zł
netto,
3. za samochód ciężarowy o ładowności pow. 3,5t
w wysokości 100,00zł netto.
§ 4. Opłata za wydanie zezwolenia na:
1. ustawienie nagrobka pojedynczego w wysokości
100,00zł netto;
2. ustawienie nagrobka podwójnego w wysokości
150,00zł netto;
3. grób murowany, pojedynczy w wysokości
150,00zł netto;

4. grobu ziemnego dzieci do lat 6 w wysokości
50,00zł netto;

4. grób murowany, dwumiejscowy w wysokości
250,00zł netto.

5. grobu ziemnego urnowego zwykłego jednomiejscowego w wysokości 80,00zł netto;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

6. grobu ziemnego urnowego głębinowego dwumiejscowego (w pionie) w wysokości 120,00zł
netto;

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

7. grobu ziemnego urnowego rodzinnego dwumiejscowego (w poziomie) w wysokości
160,00zł netto;

Przewodniczņcy Rady
Adam Fałda
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UCHWAŁA NR XXXII/268/2009
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 1, art. 91d pkt. 1
ustawy z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)
Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzņcym jest Gmina Szlichtyngowa.
2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęń jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego na skutek:
wcześniejszego zakończenia zajęń w klasach programowo najwyższych,

podczas
w szkole.

przeprowadzania

egzaminów

§ 2. 1. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęń, dla których plan zajęń wynikajņcy z planów
nauczania w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiņzujņcego wymiaru godzin zajęń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub
przekracza ten wymiar, zobowiņzani sņ do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego
takiego wymiaru tygodniowej liczby godzin zajęń
(zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni wymiar zajęń nauczyciela w ciņgu całego roku szkolnego odpowiadał obowiņzkowemu wymiarowi godzin
zajęń, określonemu w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127
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2. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 tygodniowy wymiar godzin zajęń
różny w poszczególnych okresach roku szkolnego,
nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęń przekraczań z tego tytułu 1,5 etatu.
3. Plan zajęń ustalony według zasad, o których
mowa w ust. 1, dyrektor szkoły określa dla każdego
nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok
szkolny i podaje nauczycielowi do wiadomości
przed rozpoczęciem roku szkolnego.
§ 3. Przydzielona nauczycielowi liczba godzin zajęń przekraczajņca tygodniowy obowiņzkowy wymiar zajęń określonych według zasad § 2 ust. 1 stanowi godziny ponadwymiarowe.
§ 4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze zajęń realizujņcych różny wymiar zajęń
w poszczególnych okresach roku szkolnego,
w umowie o pracę należy określiń średni wymiar
tych godzin dla całego okresu zatrudnienia.

Poz. 1646,1647

z przydzielonych w arkuszu organizacyjnym godzin
zajęń następuje z datņ ustania stosunku pracy. Za
wszystkie przepracowane miesiņce, bez względu na
wymiar zrealizowanych zajęń, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za
obowiņzkowy tygodniowy wymiar godzin, o którym
mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także za
przepracowane w tym okresie godziny ponadwymiarowe.
§ 6. Z realizacji uśrednionych godzin zajęń nauczyciela, dyrektor szkoły prowadzi szczegółowņ
dokumentację zawierajņcņ rozliczenie zrealizowanych przez nauczyciela godzin zajęń.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 września 2009r.
Przewodniczņcy Rady
Adam Fałda

§ 5. W przypadku rozwiņzania z nauczycielem
stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na
który został ustalony różny plan zajęń, rozliczenie
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UCHWAŁA NR XXXII/269/2009
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 25 września 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć oraz
przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w szkołach.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 2, art. 91d pkt. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dla nauczycieli szkół i placówek
oświatowych Gminy Szlichtyngowa zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin zajęń nauczycielom, którym

powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
i w placówkach oświatowych.
§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, określone w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela,
obniża się tygodniowy obowiņzkowy wymiar godzin
zajęń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych do liczby godzin zajęń określonych w tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

1.
2.

Dyrektor szkoły (zespołu) do 7 oddziałów
Dyrektor szkoły (zespołu) powyżej 7 oddziałów
Wicedyrektor szkoły (zespołu)

3.

§ 3. Wymiar godzin ustalony zgodnie z § 2 odnosi się również do nauczycieli zajmujņcych stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym
powierzono te stanowiska, z tym że obowiņzuje on
tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiņca następujņcego po miesiņcu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć
5 godzin
zwalnia się z obowiņzku realizowania zajęń określonych w art. 42
12 godzin

§ 4. 1. Jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodujņ znaczne zwiększenie zadań dyrektora szkoły
można zwolniń dyrektora szkoły od obowiņzku realizacji tygodniowego, obowiņzkowego wymiaru zajęń,
o którym mowa w § 2.
2. Zwolnienie z obowiņzku realizacji tygodniowego obowiņzkowego wymiaru zajęń, o którym
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mowa w ust. 1, może byń cofnięte w każdym czasie,
bez potrzeby wypowiedzenia, jeżeli zaistniejņ przyczyny uzasadniajņce potrzebę cofnięcia zwolnienia.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XVII/158/00 Rady
Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 28 września
2000r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez gminę oraz w sprawie ustalenia pensum dla pedagoga
szkolnego.

Poz. 1647,1648

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Adam Fałda
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UCHWAŁA NR XXXII/270/2009
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 25 września 2009r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3, art. 91d pkt. 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co następuje:

2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli
zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzņcym
jest Gmina Szlichtyngowa.

§ 1. 1. Określa się tygodniowy obowiņzkowy
wymiar godzin zajęń dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy
Karty Nauczyciela oraz tygodniowy obowiņzkowy
wymiar godzin zajęń nauczycieli szkół realizujņcych
w ramach stosunku pracy obowiņzki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiņzkowym
wymiarze godzin.

§ 2. Ustala się tygodniowy obowiņzkowy wymiar
godzin zajęń dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli nie
wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęń,
zgodnie z poniższņ tabelņ:

Lp.

Stanowisko

1.
2.
3.
4.
5.

pedagog szkolny
psycholog
logopeda
nauczyciele prowadzņcy gimnastykę korekcyjnņ
Nauczyciel prowadzņcy nauczanie indywidualne

§ 3. 1. W celu ustalenia tygodniowego obowiņzkowego czasu pracy dla nauczyciela realizujņcego
w ramach stosunku pracy obowiņzki określone dla
stanowisk o różnym tygodniowym obowiņzkowym
wymiarze godzin należy korzystań z następujņcego
wzoru:
Tygodniowy obowiņzkowy czas pracy = liczba
godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły/współczynnik X.
Współczynnik X = (ilośń godzin przydzielonych
nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły
w danym wymiarze czasu pracy/wymiar czasu pracy
nauczyciela zgodnie z art. 42 ust. 3 KN)+(ilośń godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu orga

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć
20 godzin
20 godzin
20 godzin
18 godzin
18 godzin

nizacyjnym szkoły w danym wymiarze czasu pracy/
wymiar czasu pracy nauczyciela zgodnie z art. 42
ust. 3 KN)+ n
gdzie n – kolejne, inne wymiary czasu pracy
przydzielone nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym
2. Obliczony tygodniowy obowiņzkowy czas pracy w ułamku dziesiętnym zaokrņgla się do godziny
w ten sposób, że wielkości wynoszņce mniej niż
0,5 pomija się, a 0,5 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.
3. Jeżeli ilośń godzin przydzielona nauczycielowi
w arkuszu organizacyjnym szkoły jest większa niż
ustalony zgodnie z treściņ ust. 1 obowiņzkowy tygodniowy wymiar godzin, należy od liczby godzin
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przydzielonych nauczycielowi odjņń liczbę godzin
ustalonņ zgodnie ze wzorem określony w ust. 1. Tak
ustalone godziny stanowiņ pracę w godzinach ponadwymiarowych.
4. Wartośń godziny ponadwymiarowej oblicza
się według stawki osobistego zaszeregowania
i ustalonego tygodniowego obowiņzkowego czasu
pracy nauczyciela.
5. Tygodniowy obowiņzkowy czas pracy dla nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na
jeden rok szkolny.
6. Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie
tygodniowego obowiņzkowego czasu pracy jest
dyrektor szkoły, który zatrudnia nauczyciela.

Poz. 1648,1649

2000r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez gminę oraz w sprawie ustalenia pensum dla pedagoga
szkolnego.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 września 2009r.
Przewodniczņcy Rady
Adam Fałda

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/158/00 Rady
Gminy i Miasta Szlichtyngowa z dnia 28 września
16 48
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UCHWAŁA NR XXXIV/186/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 września 2008r.
Ogłoszenia uchwały Nr XXXIV/186/09 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 29 września 2009r. w sprawie
ustanowienia pomnika przyrody w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 11 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst
jedn.: Dz. U. 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Celem zachowania wartości przyrodniczych,
naukowych, krajobrazowych oraz wyróżniajņcy się
na tle innych drzew rozmiarem i formņ, ustanawia
się pomnik przyrody rosnņcy na obszarze miejscowości Rudno przy ul. Dębowej następujņce drzewo:
dņb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie
„Myślibór”, obwód pnia 485cm, wysokośń
drzewa ok. 26m rosnņce na działce ewidencyjnej Nr 304 obręb Rudno.
§ 2. W stosunku do wymienionego powyżej pomnika przyrody wprowadza się następujņce zakazy:
16 49

1) niszczenia,
obiektu;

uszkadzania

lub

przekształcania

2) uszkadzania i zanieczyszczenia gleby;
3) zmiany sposobu użytkowania ziemi;
4) umieszczania tablic reklamowych.
§ 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody sprawowań będzie Wójt Gminy Nowa Sól.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Marek Matusewicz
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UCHWAŁA NR XLV/312/09
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji
elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy
Strzelce Krajeńskie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 408
w zwiņzku z art. 406 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst
jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się, że środki finansowe pochodzņce
z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogņ byń przeznaczone na usuwanie, transport i utylizację elementów i materiałów
zawierajņcych azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie.
§ 2. 1. Zwrot kosztów ma charakter jednorazowy
i dotyczy zadań obejmujņcych usuwanie i utylizację
elementów i materiałów zawierajņcych azbest
z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie
gminy Strzelce Krajeńskie.
2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów zwiņzanych z zakupem i montażem nowych pokryń dachowych oraz kosztów uzgodnień i sporzņdzenia dokumentacji technicznej.
§ 3. 1. Ubiegajņcym się o zwrot kosztów poniesionych na realizację zadań określonych w § 2 ust. 1
może byń osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do obiektu budowlanego, zlokalizowanego na
terenie gminy Strzelce Krajeńskie.
2. O zwrot kosztów może ubiegań się również
wspólnota mieszkaniowa w części, w której właścicielami sņ osoby fizyczne. Wniosek składa zarzņdca
nieruchomości lub osoba upoważniona pisemnie
przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
3. O zwrot kosztów poniesionych nie mogņ
ubiegań się osoby fizyczne, u których prowadzona
jest działalnośń gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 155,
poz.1095 z późn. zm.).
4. Dofinansowanie kosztów zadań, o których
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały ma miejsce
niezależnie od uzyskania przez wnioskodawcę
wsparcia finansowego z innych źródeł.
§ 4. Prace zwiņzane z demontażem i transportem
elementów i materiałów zawierajņcych azbest mogņ
realizowań jedynie podmioty, które posiadajņ dokumenty wymagane na podstawie ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. z 2007r. Dz. U. Nr 39,
poz. 251 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych:

1) decyzję zatwierdzajņcņ program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi;
2) zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych,
wydane przez organ właściwy w sprawach
ochrony środowiska.
§ 5. Zasady udzielania dofinansowania określa
§ 6.
§ 6. 1. Przed rozpoczęciem realizacji zadań określonych w § 2 ust 1 ubiegajņcy się o zwrot kosztów
zobowiņzany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim
w Strzelcach Krajeńskich wniosku wraz z następujņcymi załņcznikami:
1) kopię dokumentu potwierdzajņcego posiadanie
tytułu prawnego do obiektu budowlanego,
z którego będņ usuwane elementy lub materiały zawierajņce azbest. W przypadku, gdy do
obiektu budowlanego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołņczyń zgodę wszystkich
współwłaścicieli na wykonanie prac zwiņzanych
z usuwaniem elementów lub materiałów zawierajņcych azbest, a w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty;
2) pisemnņ zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac w przypadku, gdy
wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż
własności;
3) kopię umowy zawartej z podmiotem określonym w § 4 niniejszej uchwały, na wykonanie
prac zwiņzanych z usuwaniem elementów lub
materiałów zawierajņcych azbest;
4) kopię zgłoszenia zamiaru usunięcia z obiektu
budowlanego elementów lub materiałów zawierajņcych azbest, dokonanego w Starostwie
Strzelecko - Drezdeneckim w Strzelcach Kraj. na
30 dni przed wykonaniem zadania, na którym
widnieje pieczęń wpływu;
5) nazwa banku i nr konta (jeżeli wnioskodawca
posiada), na które ma byń przekazane dofinansowanie. W pozostałych przypadkach kwota
dofinansowania zostanie wypłacona w kasie tutejszego Urzędu, po zakończeniu postępowania, na podstawie umowy o przekazaniu dotacji.
2. Dopuszcza się udzielenia dofinansowania dla
osób fizycznych (w tym wspólnot mieszkaniowych),
które złożņ wniosek w terminie do 15 listopada
2009r. i dokonały usunięcia odpadów azbestowych
w okresie od 1 stycznia 2009r. do dnia wejścia
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w życie niniejszej uchwały, a spełniņ wymagania
zawarte w § 6 pkt 1 – 4 i § 7 ust. 1 pkt 1 – 4.
3. Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Jeżeli wniosek nie wymaga uzupełnienia oraz
spełnia wszystkie warunki, określone niniejszņ
uchwałņ wnioskodawca jest informowany w terminie 14 dni liczņc od daty złożenia wniosku, że prace
zgłoszone we wniosku zostały zakwalifikowane do
dofinansowania. Określenie kwoty dofinansowania,
która zostanie wypłacona po zakończeniu prac oraz
szczegółowe uzgodnienia wykonania prac dofinansowanych, określone sņ każdorazowo w umowie
o dofinansowanie zawieranej przez burmistrza
z wnioskodawcņ.
5. Jeżeli wniosek jest złożony bez wymaganych
załņczników i nie uzupełniony w terminie 7 dni od
wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
§ 7. 1. Po zakończeniu inwestycji określonych
w § 2 ust 1 wnioskodawca zobowiņzany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich
w terminie do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego następujņcych dokumentów:
1) kopii protokołu odbioru robót sporzņdzonego
przez wykonawcę robót przy udziale właściciela
budynku;
2) kopii karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia;
3) kopii dowodów księgowych (faktury VAT lub
rachunki) za demontaż, utylizację odpadów
niebezpiecznych zawierajņcych azbest;
4) kopię zawiadomienia o zakończeniu robót poświadczonņ przez właściwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej.

Poz. 1650

robót, w terminie uzgodnionym z wnioskodawcņ,
przedstawiciele urzędu dokonujņ oględzin inwestycji
sporzņdzajņc z tej czynności protokół.
§ 8. 1. Burmistrz lub upoważnieni przez niego
pracownicy urzędu majņ prawo kontroli zadania
objętego dofinansowaniem, na każdym etapie jej
realizacji.
2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w realizacji prac przyjętych do dofinansowania na
podstawie postanowień niniejszej uchwały, burmistrz może odstņpiń od umowy o dofinansowanie,
o której mowa w § 2 ust. 1 uchwały.
§ 9. 1. Wnioski, o których mowa w § 6 będņ realizowane według kolejności ich złożenia, aż do wyczerpania środków na dany rok kalendarzowy.
2. Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych będņ rozpatrywane w pierwszej kolejności w roku następnym.
§ 10. Dofinansowanie dla jednego wnioskodawcy udzielane jest w wysokości 50% kosztów brutto
prac wymienionych w § 2 ust. 1, nie więcej jednak
niż 2.000zł (słownie: dwa tysiņce złotych) i 3.000zł
(słownie: trzy tysiņce złotych) w przypadku wspólnot.
§ 11. Wnioskodawca zobowiņzany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszystkich ewentualnych zobowiņzań podatkowych zwiņzanych z otrzy
maniem dofinansowania.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

2. W ciņgu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia

Przewodniczņcy Rady
Elżbieta Łabędź
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/312/09
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 29 września 2009r.

WNIOSEK
o zwrot kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
UWAGA WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIŃ PISMEM DRUKOWANYM!
Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich określony
został na stronie 2 wniosku.
1. Imię i Nazwisko wnioskodawcy
….............................………………………………………………………………………………………………..............
2. Adres zameldowania wnioskodawcy
Ulica……………………….................................….. Nr domu …............... Nr mieszkania……….................……
Kod pocztowy ………………...….. Miejscowośń ……………......................……........……………………….........
Tel. stacjonarny………………..… tel. komórkowy……………………..… e-mail …......................…….......…….
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3. Lokalizacja planowanych prac .……………………...........………….…………………………............................
................................................................................................................................................................................
4. Charakterystyka prac (np. demontaż płyt dachowych, demontaż płyt elewacyjnych, inne jakie)
……………………………………………………......................................………………………………………..……..........
………….…………………………………......…………………………………………………..……..………………………..
……………………………………………………………………......……………..……………………...................................
......................................................…………………………………..………………………….................
5. Planowana ilośń wytwarzanych wyrobów zawierajņcych azbest (m² lub kg)…………...........….................
6. Planowany termin realizacji prac………………………………………………....................................................
……………………………………………………......................................………………………………………..……..........
………….…………………………………......…………………………………………………..……..………………………..
……………………………………………………………………......……………..……………………...............
Data i podpis wnioskodawcy ………………………...........…………………….

Wniosek należy złożyń w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich z siedzibņ przy ul. Al. Wolności 48,
w Punkcie Informacyjnym - pokuj Nr 3 (parter).
Wykaz niezbędnych dokumentów do przedłożenia w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich (w przypadku dokumentów przedkładanych w postaci kopii, zastrzega się koniecznośń okazania oryginału dokumentu do wglņdu).
I. JAKO ZAŁŅCZNIKI DO WNIOSKU:
1) kopię dokumentu potwierdzajņcego posiadanie tytułu prawnego do obiektu budowlanego, z którego
będņ usuwane elementy lub materiały zawierajņce azbest. W przypadku, gdy do obiektu budowlanego
tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołņczyń zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac
zwiņzanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierajņcych azbest, a w przypadku wspólnoty
mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty;
2) pisemnņ zgodę właściciela obiektu budowlanego na przeprowadzenie prac w przypadku gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż własności;
3) kopię umowy na wykonanie prac zwiņzanych z usuwaniem elementów lub materiałów zawierajņcych
azbest zawartej z podmiotem posiadajņcym odpowiednie zezwolenie wymagane na podstawie ustawy
o odpadach i przepisów wykonawczych decyzję zatwierdzajņcņ program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub/i zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych, wydane przez organ właściwy w sprawach ochrony środowiska;
4) kopię zgłoszenia zamiaru usunięcia z obiektu budowlanego elementów lub materiałów zawierajņcych
azbest, dokonanego w Starostwie Strzelecko - Drezdeneckim w Strzelcach Kraj. na 30 dni przed wykonaniem zadania, na którym widnieje pieczęń wpływu;
5) nazwa banku i nr konta na które ma byń przekazane dofinansowanie jeżeli jest takie wskazanie wnioskodawcy. W pozostałych przypadkach kwota dofinansowania zostanie wypłacona w kasie tutejszego
Urzędu.
II. PRZY PODPISANIU UMOWY CYWILNO-PRAWNEJ:
1. Dowód tożsamości (do wglņdu).
III. DO ROZLICZENIA UMOWY (PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH):
Wnioskodawca zobowiņzany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich w terminie do
dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego następujņcych dokumentów:
1. Kopii protokołu odbioru robót sporzņdzonego przez wykonawcę robót przy udziale właściciela budynku.
2. Kopii karty przekazania odpadów do unieszkodliwienia.
3. Kopii dowodów księgowych (faktury VAT lub rachunki) za demontaż, utylizację odpadów niebezpiecznych
zawierajņcych azbest.
4. Kopię zawiadomienia o zakończeniu robót poświadczonņ przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.
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UCHWAŁA NR XLV/316/09
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach
i żłobku prowadzonych przez Gminę Strzelce Krajeńskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami) oraz art. 34b ust. 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U z 2007r. Nr 14, poz. 89
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIII/152/04 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 listopada 2004r.
w sprawie ustalenia i wysokości opłat za świadczenia w przedszkolach i żłobku prowadzonych przez
Gminę Strzelce Krajeńskie wprowadza się następujņce zmiany:
1) w § 1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„1) opłaty stałej pokrywajņcej częściowe koszty
organizacji i przyrzņdzania posiłków oraz częściowych kosztów funkcjonowania żłobka”;
2) w § 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) opłaty miesięcznej za dodatkowe zajęcia
świadczone przez przedszkola w zakresie przekraczajņcym realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, obejmujņce zajęcia
opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne:
a) zabawy plastyczne, teatralne i sportowe rozwijajņce uzdolnienia dzieci,
b) zabawy tematyczne wspomagajņce rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka,
c) przygotowanie dzieci do udziału w imprezach
artystycznych i okolicznościowych organizowanych na terenie gminy,
d) prowadzenie zajęń literacko – czytelniczych”;
3) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1 pkt 1 i pkt 1a
wynosi:
1) za dziecko uczęszczajņce do żłobka 120zł miesięcznie;
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2) za dziecko uczęszczajņce do przedszkola w wysokości kwoty równej 0,15% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów za każdņ rozpoczętņ godzinę
korzystania ze świadczeń przekraczajņcych 5 godzin dziennego pobytu.
2. Liczbę godzin dziennego pobytu dziecka
w przedszkolu określa umowa o świadczeniu
usług zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka.
3. Miesięcznņ opłatę za świadczenia ustala się
mnożņc opłatę, o której mowa w ust. 1 pkt 2
przez liczbę godzin pobytu dziecka powyżej pięciu godzin dziennie oraz liczbę dni pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiņcu.
4. Wysokośń opłaty miesięcznej, o której mowa
w ust. 3 ustala się w zaokrņgleniu do pełnych złotych, w ten sposób, że kwotę do 0,50 złotego
pomija się, a co najmniej 0,51 złotego liczy się za
pełny złoty”;
4) uchyla się § 4 i § 5;
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Opłata, o której mowa w § 1 pkt 1 obowiņzuje w pełnej wysokości, jeżeli dziecko jest przyjęte do żłobka do 15 - tego danego miesiņca,
a w przypadku przyjęcia po 15 - tym danego miesiņca, w wysokości 50%.”;
6) w § 7 uchwały wyraz „stałej” zastępuje się wyrażeniem „o której mowa w § 1 pkt 1 i pkt 1a”;
7) w § 10 uchwały wyraz „stałej” zastępuje się
wyrażeniem „o której mowa w § 1 pkt 1
i pkt 1a”;
8) uchyla się § 11.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņca Rady
Elżbieta Łabędź
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UCHWAŁA NR XLV/317/09
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 29 września 2009r.
w sprawie nadania nazw ulic projektowanych położonych na terenie miasta Strzelce Krajeńskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany:
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ulicy projektowanej, o numerze ewidencyjnym gruntu 371 obręb Strzelce Krajeńskie, położonej prostopadle do ulicy Orzechowej, biegnņcej do
ul. P.C.K. nadaje się nazwę Jesionowa.
§ 2. Ulicy projektowanej, o numerze ewidencyj-

nym gruntu 348/14 obręb Strzelce Krajeńskie, położonej prostopadle do projektowanej ulicy Jesionowej, biegnņcej w stronę ul. Grodziskiej, nadaje się
nazwę Kalinowa.
§ 3. Położenie ulic oraz nadawane im nazwy
przedstawia mapa stanowiņca załņcznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Elżbieta Łabędź
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UCHWAŁA NR LIII/694/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 29 września 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1
i 2 pkt 3, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.1) oraz art. 34
ust. 6 i art. 37 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2004r. Nr 261, poz. 2603 – tekst jednolity z późn.
zm. 2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/483/08 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie
zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 136, poz. 2180 –
z późn. zm.3) § 11 otrzymuje brzmienie:
"§ 11. 1. Nie podlegajņ sprzedaży lokale:
1)

położone w budynkach przy:

a)

ul. Ruczajowej 1 A, B, C, D,

b)

ul. Jedności 62 A, B, C, D,

c)

ul. Jerzego Waszczyka 4A - 4B - 4C,

d)

ul. Jerzego Waszczyka 1 G, 1E – F,

e)

ul. Jerzego Waszczyka 1 A, 1B, 1C;

w okresie 15 lat od daty odbioru technicznego
budynku;
2) w których najem z osobņ występujņcņ
o sprzedaż trwa krócej niż 7 lat.
2. Do okresu, o którym mowa w ust.1 pkt 2, zalicza się z zastrzeżeniem ust. 3 i 4:
1) okres wynajmowania lokalu mieszkalnego
przez współmałżonka i rodziców obecnego najemcy;
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2) okres wynajmowania przez obecnego najemcę innego komunalnego lokalu mieszkalnego;
3) okres wynajmowania lokalu przez obecnego
najemcę od poprzedniego właściciela tego lokalu
mieszkalnego.
3. Do okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie
zalicza się okresu obowiņzywania umów najmu
rozwiņzanych z powodu zaległości w opłatach.
4. Przepisu ust.1 pkt 2 nie stosuje się do sprzedaży ostatniego lokalu na nieruchomości. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Adam Urbaniak
___________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130,
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468
i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412
oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100 i Nr 42, poz. 335 i 340 i Nr 98,
poz. 817.
3
Zmiana wymienionej uchwały została ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 2009r. Nr 70, poz. 974.
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UCHWAŁA NR XXIII/173/09
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 7 października 2009r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 2, art. 9
ust. 1, art. 11 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

uchwały Rady Gminy Brzeźnicy i działa na podstawie:

§ 1. Tworzy się na bazie istniejņcej Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy instytucję kultury,
w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej pod nazwņ Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy.

3) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.);

§ 2. Siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej mieści się w Brzeźnicy.
§ 3. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
obejmuje zakresem działalności obszar Gminy
Brzeźnica i realizuje zadania w zakresie czytelnictwa,
edukacji i upowszechniania kultury.
§ 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
uzyskuje osobowośń prawnņ z chwilņ wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
§ 5. 1. Mienie będņce we władaniu przekształcanej jednostki stanowi majņtek nowo utworzonej
instytucji kultury.
2. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w przekształcanej jednostce stajņ się pracownikami instytucji, o której mowa w ust. 1.

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001r. poz. 123 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określajņcych kompetencje organów administracji publicznej w zwiņzku z reformņ ustrojowņ państwa (Dz. U. z 1998r.
Nr 106, poz. 668).
§ 2. Biblioteka jest gminnņ instytucjņ kultury,
której organizatorem jest Gmina Brzeźnica, działajņcņ w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
§ 3. Siedzibņ Biblioteki jest lokal znajdujņcy się
w budynku będņcym własnościņ Gminy Brzeźnica
położonym w Brzeźnicy przy ul. Zielonogórskiej
Nr 24B, a terenem jej działania jest gmina Brzeźnica.
§ 4. Biblioteka prowadzi działalnośń w siedzibie
głównej w Brzeźnicy oraz ośrodku filialnym w Chotkowie.
§ 5. Bezpośredni nadzór nad Bibliotekņ sprawuje
Wójt Gminy.

§ 6. Nadaje się statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy stanowiņcy załņcznik do niniejszej
uchwały.

§ 6. Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki w Zielonej Górze, która sprawuje nadzór merytoryczny.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeźnica.

§ 7. Biblioteka używa pieczęci podłużnej, zawierajņcej nazwę w pełnym brzmieniu: Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy, ul. Zielonogórska 24B
tel. 0683771804, 68-113 Brzeźnica, Nr NIP i Nr Regon
oraz pieczęci okrņgłej:

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Janusz Wygnaniec
Załącznik
do uchwały Nr XXIII/173/09
Rady Gminy w Brzeźnicy
z dnia 7 października 2009r.
Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzeźnicy
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy
zwana dalej „Bibliotekņ” utworzona została na mocy

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy.
Rozdział 2
Cele i zadania Biblioteki
§ 8. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu
potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.
§ 9. Do szczegółowego zakresu Biblioteki należy:
1) gromadzenie, opracowanie i przechowywanie
materiałów bibliotecznych, że szczególnym
uwzględnieniem materiałów dotyczņcych własnego regionu;
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2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie
wypożyczeń między bibliotecznych z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz ludzi niepełnosprawnych;
3) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych i zewnętrznych;
4) popularyzacja ksiņżki i czytelnictwa;
5) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa;
6) doskonalenie form i metod pracy biblioteki;
7) wytwarzanie materiałów informacyjnych.
§ 10. Biblioteka może podejmowań również inne
działania wynikajņce z potrzeb środowiska.
Rozdział 3
Organy Biblioteki i jej organizacja
§ 11. 1. Na czele Biblioteki stoi kierownik, który
kieruje jej działalnościņ, reprezentuje Bibliotekę na
zewnņtrz i jest za niņ odpowiedzialny.
2. Kierownika powołuje i odwołuje Wójt Gminy
Brzeźnica.
3. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi.
4. Pracowników zatrudnia i zwalnia kierownik
Biblioteki.
§ 12. 1. Pracownicy Biblioteki powinni posiadań
odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w rozporzņdzeniu Ministra Kultury
i Sztuki z dnia 9 marca 1999r. w sprawie wymagań
kwalifikacyjnych uprawniajņcych do zajmowania
określonych stanowisk w bibliotekach oraz trybu
stwierdzenia ich kwalifikacji (Dz. U. Nr 41, poz. 419).
2. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki ustalane sņ na podstawie odrębnych przepisów.
§ 13. Biblioteka może prowadziń wypożyczalnię,
czytelnię, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne
i punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania
zbiorów bibliotecznych.
§ 14. Szczegółowņ organizację wewnętrznņ Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komó165 4
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rek organizacyjnych ustala kierownik w regulaminie
organizacyjnym zatwierdzonym przez Wójta Gminy.
§ 15. Przy Bibliotece i jej filiach mogņ działań Koła Przyjaciół Biblioteki, powołane na podstawie
obowiņzujņcych przepisów prawnych.
§ 16. 1. W skład Biblioteki wchodzi filia w Chotkowie, której siedzibņ jest świetlica wiejska, ul. Kożuchowska 55.
2. Filia Biblioteki posługuje się pieczņtkņ podłużnņ o treści:
Gminna Biblioteka Publiczna
w Brzeźnicy
Filia w Chotkowie
3. Do zakresu działania filii biblioteki należy:
a)

gromadzenie, opracowywanie i konserwacja
materiałów bibliotecznych,

b)

udostępnianie zbiorów bibliotecznych na
miejscu, wypożyczanie do domu,

c)

popularyzacja ksiņżki i czytelnictwa,

d)

doskonalenie form i metod pracy filii biblioteki,

e)

współpraca z bibliotekņ szkolnņ,

f)

korzystanie z pomocy fachowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa Biblioteki

§ 17. Biblioteka jest finansowana z budżetu gminy, z dochodów własnych i innych źródeł.
§ 18. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansowņ
na zasadach obowiņzujņcych instytucje kultury.
§ 19. 1. Biblioteka może prowadziń działalnośń
gospodarczņ według ogólnych zasad określonych
odrębnymi przepisami.
2. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na
cele statutowe Biblioteki.
§ 20. Podstawņ gospodarki finansowej Biblioteki
jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez kierownika jednostki.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 21. Zmiany w statucie mogņ byń dokonane
w trybie określonym dla jednego nadania.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7334 –

Poz. 1655

1655
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UCHWAŁA NR XXIII/174/09
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 7 października 2009r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o nieruchomościach i obiektach
budowlanych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wzór formularza dla osób
prawnych – Deklaracja na podatek od nieruchomości stanowiņcy załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór formularza dla osób fizycznych – Informacja w sprawie podatku od nieruchomości stanowiņcy załņcznik Nr 2 do niniejszej

uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/85/04 Rady Gminy
Brzeźnica z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Janusz Wygnaniec

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7335 –

Poz. 1655
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/174/09
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 7 października 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7336 –

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7337 –

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7338 –

Poz. 1655
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/174/09
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 7 października 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127
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– 7339 –

Poz. 1655

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7340 –

Poz. 1656

1656
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UCHWAŁA NR XXIII/175/09
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 7 października 2009r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku rolnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)
i art. 6 a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wzór formularza dla osób
prawnych – Deklaracja na podatek rolny stanowiņcy
załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór formularza dla osób fizycznych – Informacja w sprawie podatku rolnego stanowiņcy załņcznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/84/04 Rady Gminy
Brzeźnica z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podatku rolnym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Janusz Wygnaniec

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7341 –

Poz. 1656
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/175/09
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 7 października 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7342 –

Poz. 1656

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7343 –

Poz. 1656

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7344 –

Poz. 1656
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/175/09
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 7 października 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7345 –

Poz. 1656

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7346 –

Poz. 1656, 1657
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UCHWAŁA NR XXIII/176
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 7 października 2009r.
w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji o podatku leśnym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r.
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682
z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wzór formularza dla osób
prawnych – Deklaracja na podatek leśny stanowiņcy
załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wzór formularza dla osób fizycznych – Informacja w sprawie podatku leśnego stanowiņcy załņcznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/86/04 Rady Gminy
Brzeźnica z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o podatku leśnym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Janusz Wygnaniec

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7347 –

Poz. 1657
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/176/09
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 7 października 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7348 –

Poz. 1657

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7349 –

Poz. 1657
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/176/09
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 7 października 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

165 7

– 7350 –

Poz. 1657

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7351 –

Poz. 1658

1658
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UCHWAŁA NR XXIII/179/09
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 7 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Brzeźnica oraz
zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Brzeźnica w następujņcej wysokości:
1) od gruntów:
a)

b)

zwiņzanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania ewidencji gruntów i budynków – 0,60zł od 1m2 powierzchni,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a)
b)

c)

165 8

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki i budowle będņce własnościņ
(współwłasnościņ) gminy, nie oddane innym
podmiotom w użytkowanie wieczyste lub posiadanie zależne;
2) grunty, budynki i budowle zajęte na potrzeby
gminnych jednostek budżetowych, zakładów
budżetowych, instytucji kultury, z wyjņtkiem
budynków lub ich części oraz gruntów zajętych
lub wydzierżawionych na prowadzenie działalności gospodarczej;
3) świetlice wiejskie;
4) hydrofornie i sień wodociņgowņ;
5) oczyszczalnie ścieków i sień kanalizacyjnņ;
6) biblioteki;
7) remizy strażackie;

mieszkalnych – 0,48zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

8) domy przedpogrzebowe;

zwiņzanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej – 16,08zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

10) boiska sportowe wraz z urzņdzeniami.

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 7,53zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

9) grunty zajęte na cmentarze;

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/122/08 Rady
Gminy Brzeźnica z dnia 30 października 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Brzeźnica oraz
zwolnień z tego podatku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brzeźnica.

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,24zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2010r.

e)

od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego – 5,04zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;

Przewodniczņcy Rady
Janusz Wygnaniec

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7352 –

Poz. 1659

1659
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UCHWAŁA NR XXVI/226/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 21 października 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty targowej na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
tj. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 5
ust. 1, art. 7 ust. 3, art. 15 ust. 1, 2, 3 i art. 19 pkt 1
lit. a, ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. tj. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujņce roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czerwieńsk:
1) od gruntów:
a)

nośń jednostek ochrony przeciwpożarowej;
2) nieruchomości lub ich części stanowiņce własnośń Gminy Czerwieńsk, które nie zostały oddane w zarzņd, najem, użyczenie, dzierżawę
bņdź nie sņ użytkowane bezumownie lub z innego tytułu prawnego;
3) basen kņpielowy w Czerwieńsku;
4) grunty zajęte na place zabaw;
5) grunty zajęte na boiska sportowe;

zwiņzanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,60zł od 1m2 powierzchni,

6) grunty zajęte na zieleńce komunalne;

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,58zł
od 1ha powierzchni,

8) grunty i budynki zajęte na prowadzenie działalności bibliotecznej w ramach ogólnokrajowej
sieci bibliotecznej.

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej działalności pożytku publicznego
0,22zł od 1m2 powierzchni;

§ 3. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej
w wysokości:

7) grunty zajęte na cmentarze oraz kaplice posadowione na tych gruntach;

a)

przy sprzedaży z samochodu osobowego
26,00zł,

b)

przy sprzedaży z samochodu osobowego
z przyczepkņ, z samochodu ciężarowego lub
przyczep ciņgnikowych 26,00zł,

c)

przy sprzedaży z wozu konnego 26,00zł,

d)

przy sprzedaży ze straganu bez względu na
branżę 26,00zł,

e)

przy sprzedaży z kosza, wiadra, wózka ręcznego 6,00zł,

f)

przy sprzedaży pojazdów: osobowych, ciężarowo - osobowych, przyczep i naczep, autobusów, ciņgników i innych pojazdów, w tym
jednośladowych 103,00zł,

g)

przy sprzedaży z wozu konnego, przyczep
ciņgnikowych, samochodu o ładowności do
2 ton - nie przetworzonych płodów rolnych
11,00zł,

h)

producenci produktów ogrodniczych, warzywnych i sadowniczych (sprzedaż stała)
zajmujņcych powierzchnię targowņ do 10m2
- 11,00zł, zajmujņcych powierzchnię targowņ
powyżej 10m2 - 21,00zł.

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - 0,55zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

b)

zwiņzanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 17,80zł od 1m2
powierzchni użytkowej,

c)

d)

e)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej W zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,50zł od 1m2
powierzchni użytkowej,
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatności statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,84zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 3,25zł od 1m2 powierzchni
użytkowej;

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty wraz z budynkami będņce własnościņ
Gminy Czerwieńsk przeznaczone na działalnośń
jednostek organizacyjnych gminy oraz działal-

§ 4. 1. Do wymiaru, poboru i egzekucji podatków
i opłat wprowadzonych uchwałņ majņ zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.
zm.).
2. Zasady poboru podatków i opłat na terenie

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7353 –

Gminy w trybie inkasa oraz wysokośń wynagrodzenia inkasentów określa uchwała Nr VI/46/07 Rady
Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 25 kwietnia 2007r.
w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych przez
inkasentów, uchwala Nr XI/101/07 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 19 grudnia 2007r. zmieniajņca
uchwałę w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów oraz uchwała Nr XIV/135/08
z 25 czerwca 2008r. zmieniajņca uchwałę w sprawie
poboru podatków i opłat lokalnych przez inkasentów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 6. Z chwilņ wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XVI/157/08 Rady Miejskiej
w Czerwieńsku z dnia 29 października 2008r.
w sprawie ustalania wysokości i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów
i opłaty targowej na rok 2009.

Poz. 1659, 1660

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiņzuje od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczņcy Rady
Leszek Jędras
____________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r., Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.,
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r., Nr 48, poz. 327.
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635.,
Nr 245, por. 1775.; Nr 249, poz. 1828. i Nr 251, poz. 1847; z 2008r.
Nr 93, poz. 585., Nr 116 poz. 730., Nr 223, poz. 1463.
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UCHWAŁA NR XXVIII/199/09
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 5 ust. 1, 2 i 3, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.) i w zwiņzku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach
i opłatach lokalnych (M. P. Nr 52, poz. 742) uchwala
się, co następuje:

gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - od 1m2 powierzchni użytkowej – 16,58zł,
c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej – 9,57zł,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - od 1m2 powierzchni użytkowej – 4,16zł,

e)

pozostałych - od 1m2 - powierzchni użytkowej, w tym od:

§ 1. Ustala się stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a)

zwiņzanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni – 0,68zł,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1ha
powierzchni – 4,04zł,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1m2 pow. – 0,21zł;

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - od 1m2 powierzchni użytkowej – 0,55zł,

b)

zwiņzanych z prowadzeniem działalności

-

garaży, z wyjņtkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1m2
powierzchni użytkowej – 6,54zł,

-

budynków i ich części na terenie wsi - od
1m2 powierzchni użytkowej 3,82zł,

-

- zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej – 3,82zł;

3) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się z podatku grunty, budynki lub
ich części, budowle:
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a)

zajęte na prowadzenie kņpieliska miejskiego,

kałych na terenie wsi.

b)

przeznaczone na potrzeby prowadzenia działalności w zakresie walki z bezrobociem,

2. Pobór inkasa realizowany będzie przez sołtysów.

c)

gminy zwiņzane z obsługņ zadań z zakresu:

3. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 8% od
pobranych należności.

-

opieki społecznej,

-

ochrony przeciwpożarowej,

-

kultury,

-

kultury fizycznej i sportu,

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/131/08 Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości.

d)

zajęte pod cmentarze,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.

e)

budowle służņce do odprowadzania i oczyszczania ścieków, przewody sieci rozdzielczej
wody wykorzystywane do zadań własnych
gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2010r.

§ 3. 1. Zarzņdza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa od osób fizycznych zamiesz-

Przewodniczņcy Rady
Andrzej Chmielewski
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UCHWAŁA NR XXVIII/200/09
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
rocznie wynoszņ:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia
1993r. włņcznie:
a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie –
417zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie – 701zł,

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 835zł;

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia
1993r.:
a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie –
380zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie – 633zł,

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 759zł;

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatkowe określa załņcznik Nr 1 do uchwały;
4) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1993r.
włņcznie:
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie – 974zł,

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włņcznie - 1.231zł,

c)

powyżej 9 ton i poniżej 12 ton włņcznie 1.596zł;

5) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1993r.
włņcznie:
a)

od 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie – 888zł,

b)

powyżej 5,5 ton do 9 ton włņcznie - 1.120zł,

c)

powyżej 9 ton a poniżej 12 ton włņcznie 1.450zł;

6) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
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- stawki podatkowe określa załņcznik Nr 2 do
uchwały;
7) od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masę całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowane do dnia 31 grudnia 1993r. z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ
rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku
rolnego:
a)

od 7 ton do 10 ton włņcznie – 835zł,

b)

powyżej 10 ton a poniżej 12 ton – 974zł;

8) od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masę całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1993r. z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ
rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku
rolnego:
a)

od 7 ton do 10 ton włņcznie – 759zł,

b)

powyżej 10 ton a poniżej 12 ton – 888zł;

9) od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masę całkowitņ równņ lub wyższņ niż 12 ton,
z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa za-
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łņcznik Nr 3 do uchwały;

10) od autobusu wyprodukowanego do dnia
31 grudnia 1993r. w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a)

mniejszej niż 30 miejsc – 974zł,

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.231zł;

11) od autobusu wyprodukowanego po dniu
31 grudnia 1993r. w zależności od liczby miejsc
do siedzenia:
a)

mniejszej niż 30 miejsc – 888zł,

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1.120zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/132/08 z dnia
29 października 2008r. Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim w sprawie podatku od środków transportowych ze zmianami.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Chmielewski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/200/09
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 23 października 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
886
912
939
967
Trzy osie
812
939
967
996
1.198
1.198

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

912
939
967
1.479
939
967
996
1.198
1.747
1.856
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Cztery osie i więcej
12
25
27
29
31

25
27
29
31

939
967
1.230
1.953
1.953

967
1.230
1.856
2.730
2.730

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/200/09
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 23 października 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
użytkowania łącznie z naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Niemniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Dwie osie
1.655
1.704
1.752
1.805
Trzy osie
1.704
2.034

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.704
1.752
1.805
1.966
2.034
2.730

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/200/09
Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim
z dnia 23 października 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równa lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów:
Naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
Jedna oś
1.005
1.042
1.065

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1.042
1.065
1.095
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Dwie osie
12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

1.042
1.065
1.095
1.310

1.065
1.095
1.527
1.856

1.038
1.200

1.092
1.512

Trzy osie
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UCHWAŁA NR XXVIII/201/09
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłaty od posiadania psów
w wysokości 36,00zł rocznie od każdego psa.
§ 2. Opłatę od posiadania psów należy wpłacań
bez wezwania do 15 maja każdego roku lub w ciņgu
14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 3. Opłatę od posiadania psów pobiera się
w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie
psa po 30 czerwca roku podatkowego.
§ 4. Na inkasentów opłat wyznacza się:
a)
16 62

na terenie miasta - Strażnika Miejskiego,

b)

na terenie sołectw - sołtysów.

§ 5. Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości
10% zainkasowanej kwoty.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/133/08 Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 29 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
i zasad poboru opłaty od posiadania psów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Chmielewski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7358 –

Poz. 1663, 1664

1663
16 63

UCHWAŁA NR XXVIII/202/09
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU ODRZAŃSKIM
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 18 ust. 2 pkt 8,
art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 15, 16 i 19
pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Opłatę targowņ pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz od jednostek organizacyjnych nie majņcych osobowości prawnej dokonujņcych sprzedaży na targowiskach.
§ 2. Ustala się następujņce stawki dzienne opłaty
targowej za prowadzenie działalności handlowej
w wysokości:
1) przy sprzedaży
– 6,60zł;

z

samochodu

osobowego

2) przy sprzedaży z samochodu osobowego
z przyczepņ, samochodu ciężarowego do
2,5 tony, wozu konnego, przyczepy ciņgnikowej
- 10,90zł;
3) przy sprzedaży z samochodu ciężarowego powyżej 2,5 tony ładowności- 20,80zł;
4) za zajęcie placu lub stoiska na sprzedaż prowadzonņ przez indywidualnych producentów
sprzedajņcych wytwory swojej produkcji i inne
np. ser, masło, jaja, miód, warzywa, jagody,
grzyby na powierzchni do 1m2 lub przy sprzedaży z kosza, wiadra, wózka ręcznego – 1,70zł
-

– 3,90zł;
5) za zajęcie placu i stoiska na sprzedaż art. przemysłowych lub innych nie pochodzņcych z własnej produkcji lub wykonywanie czynności
rzemieślniczych za każdy m2 - 14,30zł.
§ 3. 1. Zarzņdza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się Mariusza Sękalskiego - Inspektora Straży Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim. W przypadku jego nieobecności opłata
pobierana będzie przez Joannę Paszkowskņ - pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim.
3. Za pobór opłat targowych inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8% od zainkasowanych kwot.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XVIII/134/08 Rady
Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 29 października 2008r. w sprawie wysokości dziennych stawek
opłaty targowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia 1 stycznia
2010r.
Przewodniczņcy Miejskiej
Andrzej Chmielewski

na powierzchni powyżej 1m2 za każdy 1m2
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UCHWAŁA NR XXIV/192/09
RADY MIASTA LUBNIEWICE
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie
Miasta i Gminy Lubniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 10 ust 1 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października

2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiņzujņcych w 2010r. (M. P. Nr 67,
poz. 872) oraz obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010r. (M. P Nr 52, poz. 742) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:
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§ 1. Określa się wysokośń rocznych stawek podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego na terenie Miasta i Gminy Lubniewice:

Poz. 1664
zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ
prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego 345zł;

a)

powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie 602zł,

b)

powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie - 749zł,

6) od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masę całkowitņ równņ lub wyższņ niż 12 ton,
z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnościņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego, jak w załņczniku Nr 3 do uchwały;

c)

powyżej 9 ton - 864zł;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 t i poniżej 12 ton:

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, jak
w załņczniku Nr 1 do uchwały;
3) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub z przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej
12 ton - 922zł;
4) od ciņgnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łņcznie z naczepņ
lub z przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, jak w załņczniku Nr 2 do uchwały;

a)

mniejszej niż 30 miejsc - 922zł,

b)

równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.384zł.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVI/135/08 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych obowiņzujņcych na terenie
Miasta i Gminy Lubniewice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2010.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Langowicz

5) od przyczepy lub naczepy, które łņcznie z pojazdem silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ
masę od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjņtkiem

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/192/09
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 października 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne)z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
3
Dwie osie
922
1036
1155
1384
Trzy osie
1036
1155
1269
1499
1730
1730

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
979
1095
1269
1499
1095
1211
1384
1615
1845
1845
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Cztery osie i więcej
12
27
29
31

25
29
31

1384
1845
1961
1961

1499
1961
2705
2705
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/192/09
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 października 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanych do
używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub
wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1036
1269
1499
1730
Trzy osie
1730
2076

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1155
1384
1615
2127
2077
2760

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/192/09
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 28 października 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym
posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

Stawka podatku (w złotych)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanych za równoważne
3
Jedna oś
517
575
634
Dwie osie
1036
1269
1499
1845

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
4
575
634
690
1155
1386
1615
1961
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Trzy osie
12
38

38

1155
1386

1267
1499
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UCHWAŁA NR XXIV/193/09
RADY MIASTA LUBNIEWICE
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie Miasta
i Gminy Lubniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.),
art. 47 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8,
poz. 60 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach
lokalnych w 2010r. (M. P. Nr 52, poz. 742) Rada
Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej
na terenie Miasta i Gminy Lubniewice w wysokości:
1) przy sprzedaży z samochodu, przyczepy platformy, przyczepki, wozu konnego oraz innego
środka transportu:

a)

za zajęcie całego stołu - 17,30zł.

§ 2. Poboru opłaty dokonujņ inkasenci:
1) na terenie wsi:
a)

Jarnatów – sołtys,

b)

Glisno – sołtys,

c)

Rogi – sołtys;

2) na terenie miasta Lubniewice opłata jest uiszczana w kasie Urzędu Miejskiego Lubniewice.
§ 3. Za pobór opłaty targowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% sumy zainkasowanej opłaty.

a)

produktów rolnych i spożywczych produkcji
własnej - 7,00zł,

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVI/131/08 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie wysokości stawek oraz zasad poboru
opłaty targowej obowiņzujņcych na terenie Miasta
i Gminy Lubniewice.

b)

pozostałych towarów z samochodów do
3,50t - 17,30zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

c)

pozostałych towarów z samochodów powyżej 3,50t - 31,50zł;

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2010.

2) za zajęcie 1m2 powierzchni targowiska /handel
na ziemi lub ze straganów przenośnych, przy
czym stawka dzienna nie może przekroczyń
kwoty 681,54zł - 8,00zł;
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3) przy sprzedaży ze stołu pod zadaszeniem:

Przewodniczņcy Rady
Andrzej Langowicz
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UCHWAŁA NR XXIV/194/09
RADY MIASTA LUBNIEWICE
z dnia 28 października 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miejscowej obowiązujących na
terenie Miasta i Gminy Lubniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 17 ust. 5 i art. 19 pkt 1 lit. b oraz pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa( tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia
2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłatach lokalnych w 2010r. (M. P. Nr 52,
poz. 742) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co
następuje:

scowej obowiņzujņcych na terenie Miasta i Gminy
Lubniewice wprowadza się zmiany, w ten sposób,
że:

§ 1. W uchwale Nr XVI/132/2008 Rady Miejskiej
w Lubniewicach z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty miej-

Przewodniczņcy Rady
Andrzej Langowicz

-

§ 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się dziennņ stawkę opłaty miejscowej w kwocie - 1,81zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2010.
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UCHWAŁA NR XXIV/195/09
RADY MIASTA LUBNIEWICE
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Lubniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 5 ust. 1 i 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z późn. zm.)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r.
(M P. Nr 52, poz. 742) Rada Miejska w Lubniewicach
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujņce roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Miasta
i Gminy Lubniewice:
1) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej
0,50zł,

b)

zwiņzanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej od 1m2 powierzchni
użytkowej 18,54zł,
c)

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni użytkowej 4,79zł,

d)

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej
4,08zł,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej
4,51zł;

2) od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.);

Dziennik Urzędowy
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3) od gruntów:
a)

Poz. 1667, 1668

1) zajęte na cmentarze;

zwiņzanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni, 0,63zł,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od
1ha powierzchni, 3,95zł,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego, od 1m2 powierzchni, 0,27zł.

§ 2. Niezależnie od zwolnień przewidzianych
w art. 7 ust. 1 i 2 ustawy, zwalnia się od podatku od
nieruchomości lub ich części:

2) zajęte na potrzeby straży pożarnych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/133/08 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiņzujņcych na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2010.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Langowicz
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UCHWAŁA NR XXIV/196/09
BURMISTRZA MIASTA LUBNIEWICE
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów obowiązujących na terenie Miasta
i Gminy Lubniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2010r. (M. P. Nr 52, poz. 742) Rada
Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się stawki roczne opłaty od posiadania psów w następujņcych wysokościach:
1) od pierwszego psa – 37,80zł;
2) od drugiego psa i następnych – 44,00zł.
§ 2. Opłata od posiadania psów jest płatna bez
wezwania do 31 maja danego roku kalendarzowego,
a w przypadku powstania obowiņzku po tym dniu,
w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiņzku.
§ 3. Opłatę pobiera się w wysokości połowy
stawki określonej w § 1, jeżeli osoba zobowiņzana
do płacenia tej opłaty weszła w posiadanie psa po
dniu 30 czerwca 2010r.
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§ 4. Obowiņzek opłaty od posiadania psów wygasa z końcem roku, w którym ustało posiadanie
psa.
§ 5. 1. Na terenie wsi Jarnatów, Glisno, Rogi poboru opłaty dokonujņ inkasenci: sołtysi.
2. Na terenie miasta Lubniewice opłata jest uiszczana w kasie Urzędu Miejskiego Lubniewice.
§ 6. Za pobór opłaty od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości
10% sumy zainkasowanej kwoty.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/134/08 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru podatku
od posiadania psów obowiņzujņcych na terenie Miasta i Gminy Lubniewice.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2010.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Langowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7364 –

Poz. 1669

1669
16 69

UCHWAŁA NR XXXV/193/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r, Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuję:
§ 1. Określa się następujņce stawki podatku od
nieruchomości na terenie miasta Żary:
1) od gruntów:
a)

zwiņzanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,72zł od 1m² powierzchni,

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,85zł
od 1ha powierzchni,

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizację pożytku publicznego - 0,23zł od 1m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
a)

mieszkalnych - 0,57zł od 1m² powierzchni
użytkowej,

b)

zwiņzanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej - 19,00zł od 1m²
powierzchni użytkowej,

c)
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zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,80zł od 1m²
powierzchni użytkowej,

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,16zł od 1m² powierzchni
użytkowej,

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,90zł od 1m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.).
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich części oraz budowle
będņce własnościņ gminy Żary o statusie miejskim zajęte na potrzeby miejskich jednostek organizacyjnych działajņcych w formie jednostek
i zakładów budżetowych oraz miejskich instytucji kultury, z wyjņtkiem nieruchomości lub ich
części wynajmowanych lub wydzierżawionych
przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej;
2) grunty i budynki lub ich części oraz budowle
zajęte na potrzeby ochotniczej straży pożarnej,
z wyjņtkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych lub wydzierżawionych przez te
jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej;
3) grunty zajęte na cmentarz komunalny oraz dom
przedpogrzebowy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/220/08 Rady
Miejskiej w Żarach z dnia 23 października 2008r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień
z podatku od nieruchomości na rok 2009.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczņcy Rady
Dariusz Grochla
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UCHWAŁA NR XXXV/194/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 19 pkt 1 lit. f
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U z 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.) Rada Miejska w Żarach uchwala, co
następuje:

uchwała Rady Miejskiej w Żarach z dnia 29 listopada
2007r. Nr XIII/187/07 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2007r. Nr 135, poz. 1943).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.

§ 1. Określa się stawkę opłaty od posiadania
psów na terenie miasta Żary w wysokości 40zł od
jednego psa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2010r.

§ 2. W zakresie zasad ustalania i poboru oraz
terminów płatności opłaty od posiadania psów oraz
zwolnień przedmiotowych pozostaje w mocy

Przewodniczņcy Rady
Dariusz Grochla

16 70

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

1671
16 71

UCHWAŁA NR 209/XXVIII/09
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 22 września 2009r.
w sprawie przyjęcia nowego statutu Domu Pomocy Społecznej "Dom Seniora" w Kostrzynie nad Odrą
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorzņdzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w zwiņzku
z art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala:
Statut Domu Pomocy Społecznej „Dom Seniora”
w Kostrzynie nad Odrą
§ 1. Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora”
w Kostrzynie nad Odra, zwany dalej „Domem”, działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późn.
zm.);
3) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111,
poz. 535 z późn. zm.);
4) rozporzņdzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 19 października 2005r. w sprawie domów
pomocy społecznej (Dz. U. z 2005r. Nr 217,
poz. 1837);

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (t.j. Dz. U. 2008 Nr 164,
poz. 1027 z późn. zm.);
6) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorzņdowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223,
poz. 1458);
7) Statutu Powiatu Gorzowskiego;
8) niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Dom jest jednostkņ budżetowņ Powiatu
Gorzowskiego w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych.
2. Siedzibņ Domu jest: Kostrzyn nad Odrņ,
ul. Narutowicza 4a, 66-470 Kostrzyn nad Odrņ.
3. Dom jest jednostkņ stałego pobytu dla
58 osób obojga płci, przeznaczony dla osób w podeszłym wieku.
4. Dom używa na tablicach, wywieszkach, pieczņtkach, formularzach, ogłoszeniach oraz korespondencji nazwy Dom Pomocy Społecznej „Dom
Seniora” w Kostrzynie nad Odrņ.
§ 3. 1. Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze,
wspomagajņce i edukacyjne na poziomie obowiņzujņcego standardu w zakresie i formach wynikajņcych
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z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
2. Organizacja Domu, zakres i poziom usług
świadczonych przez Dom uwzględnia w szczególności wolnośń, intymnośń, godnośń i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.
3. Dom pokrywa w całości:
1) wydatki zwiņzane z zapewnieniem całodobowej
opieki mieszkańcom oraz zaspakajaniem ich
niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych;
2) opłaty ryczałtowe i częściowņ odpłatnośń do
wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
4. Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom
pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych
przysługujņcych im na podstawie odrębnych przepisów.
5. Dom może pokryń wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczajņcym poza uprawnienia wynikajņce z przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
6. Dom może również świadczyń usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
w nim nie zamieszkujņcych.
§ 4. 1. Do Domu przyjmowane sņ osoby na podstawie decyzji administracyjnej o umieszczeniu
w Domu, wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim.
2. Prawa mieszkańców Domu wynikajņ z zakresu, standardu, poziomu i zasad świadczonych na ich
rzecz usług.
3. Każdy mieszkaniec ma prawo domagań się zaspakajania swych słusznych roszczeń przewidzianych przepisami prawa w tym zakresie.
4. Mieszkaniec Domu ma prawo w szczególności
do:
1) intymnego, godnego życia;
2) ochrony dóbr osobistych i ochrony danych
osobowych;
3) wyboru stylu życia;
4) korzystania z wszelkich usług świadczonych
przez Dom;
5) pomocy w zapewnieniu sobie ochrony prawnej
w przypadku wystņpienia ograniczenia dbania
o swoje interesy;
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Domu co najmniej 3 dni wcześniej;
9) swobodnego wykonywania praktyk religijnych,
o ile nie narusza to ładu i porzņdku Domu oraz
spokoju mieszkańców.
5. Obowiņzkiem mieszkańców Domu jest:
1) dbałośń o higienę osobistņ, wyglņd zewnętrzny
oraz utrzymanie porzņdku;
2) przestrzeganie norm i zasad współżycia;
3) przyczynianie się do stwarzania dobrej atmosfery i spokoju, koniecznego do właściwego
funkcjonowania Domu;
4) współdziałanie z personelem Domu w zaspakajaniu swoich potrzeb oraz dbanie o mienie Domu;
5) ponoszenie opłat za pobyt w Domu.
6. Szczegółowe określenia praw i obowiņzków
mieszkańców zawarte sņ w regulaminie, który obowiņzuje wszystkich mieszkańców i personel Domu.
§ 5. 1. Dyrektor Domu wykonuje zadania statutowe w ramach planu rzeczowo - finansowego przy
pomocy głównego księgowego i podległych pracowników oraz ponosi odpowiedzialnośń za całokształt działalności Domu.
2. Dyrektora Domu zatrudnia i zwalnia Zarzņd
Powiatu Gorzowskiego.
3. Dyrektor Domu dokonuje czynności prawnych
w imieniu Powiatu Gorzowskiego na podstawie
upoważnienia do składania oświadczeń woli
(uchwała Nr 70/2000 Zarzņdu Powiatu Gorzowskiego
dnia 25 października 2000r.).
4. Do czynności przekraczajņcych zakres składania oświadczenia woli wykraczajņcych poza bieżņce
funkcjonowanie Domu potrzebna jest zgoda Zarzņdu
Powiatu Gorzowskiego.
§ 6. 1. Do zadań Dyrektora Domu należy
w szczególności:
1) reprezentowanie Domu na zewnņtrz;
2) racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majņtku pozostajņcymi w dyspozycji
Domu;
3) opracowywanie planów funkcjonowania Domu,
przedkładanie sprawozdań z ich wykonania;
4) przekazywanie Staroście Gorzowskiemu informacji na temat sytuacji finansowej i bieżņcej
działalności Domu.

6) współdecydowania w sprawach dotyczņcych
jego osoby;

2. Dyrektor w imieniu Domu dokonuje czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy wobec podległych pracowników.

7) uczestniczenia w pracach Rady Domu, Samorzņdu oraz zgłaszania skarg i wniosków Dyrektorowi;

§ 7. Szczegółowņ strukturę organizacyjnņ Domu
oraz zakres zadań pracowników określa Dyrektor
w regulaminie organizacyjnym.

8) przebywania poza Domem (np. urlop) po powiadomieniu o swojej nieobecności Dyrektora

§ 8. Nadzór nad działalnościņ Domu sprawuje
Starosta Gorzowski, przy pomocy Powiatowego
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Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 9. Dyrektor Domu ponosi odpowiedzialnośń za
przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
§ 10. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie
przewidzianym do jego nadania.

Poz. 1671, 1672

„Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrņ.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarzņdowi Powiatu Gorzowskiego.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

§ 11. Traci moc uchwała Nr 70/IX/07 Rady Powiatu
Gorzowskiego z dnia 25 września 2007r. w sprawie
przyjęcia nowego Statutu Domu Pomocy Społecznej

Przewodniczņcy Rady
Ryszard Iliaszewicz
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UCHWAŁA NR 211/XXVIII/09
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 22 września 2009r.
w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Gorzowskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorzņdzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu
uchwala:
Statut Powiatu Gorzowskiego
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Powiat Gorzowski, zwany dalej "powiatem" stanowi lokalnņ wspólnotę samorzņdowņ, tworzonņ przez mieszkańców powiatu oraz obejmuje
swym terytorium:
1) miasto Kostrzyn nad Odrņ;
2) miasto i gminę Witnica;
3) gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawę, Lubiszyn, Santok.
2. Terytorium powiatu przedstawia mapa, stanowiņca załņcznik do niniejszego statutu.
§ 2. 1. Siedzibņ powiatu jest miasto Gorzów
Wielkopolski.
2. Podstawņ funkcjonowania powiatu jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzņdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.).
§ 3. 1. Powiat ma osobowośń prawnņ.
2. Powiat wykonuje określone ustawami zadania
publiczne w imieniu własnym i na własnņ odpowiedzialnośń.

2. Do zakresu działania powiatu, o którym mowa
w ust. 1 należy również wykonywanie zadań powiatowych służb, inspekcji i straży.
3. Powiat wykonuje także zadania z zakresu administracji rzņdowej, jeżeli ustawy określajņ te zadania jako należņce do zakresu działania powiatu.
§ 6. 1. W celu wykonywania zadań powiat może
tworzyń jednostki organizacyjne i zawierań umowy
z innymi podmiotami.
2. Powiat nie może prowadziń działalności gospodarczej wykraczajņcej poza zadania o charakterze
użyteczności publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 następuje w drodze uchwały
rady powiatu.
Rozdział 2
Organy powiatu i jawność ich działania
§ 7. Organami powiatu sņ:
1) rada powiatu;
2) zarzņd powiatu.
§ 8. 1. Organy powiatu działajņ jawnie. Ograniczenie jawności może wynikań wyłņcznie z ustaw.
2. Zakres jawności działania organów powiatu
określa ustawa o samorzņdzie powiatowym.
3. Zasady jawności sņ realizowane poprzez następujņce działania organizacyjne:
a)

terminy sesji rady powiatu, posiedzeń komisji rady oraz posiedzeń zarzņdu powiatu sņ
podawane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty,

b)

udostępnianie dokumentów odbywa się
w siedzibie organów powiatu na pisemny
wniosek zainteresowanego, z zastrzeżeniem
ust. 1 zdanie 2 i z wyłņczeniem dokumentów

§ 4. Powiat posiada herb i flagę ustanowione
przez radę powiatu w drodze odrębnej uchwały.
§ 5. 1. Do zakresu działania powiatu należy wykonywanie, określonych ustawami, zadań publicznych o charakterze ponadgminnym.
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wytworzonych
przez
organy
powiatu
i podanych do publicznej wiadomości w inny sposób.
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b)

emitowania obligacji oraz określania zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu,

c)

zaciņgania
i kredytów,

d)

ustalania maksymalnej wysokości pożyczek
i kredytów krótkoterminowych zaciņganych
przez zarzņd oraz maksymalnej wysokości
pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarzņd w roku budżetowym,

e)

zobowiņzań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczajņcej
granicę ustalonņ corocznie przez radę,

f)

tworzenia i przystępowania do zwiņzków,
stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich
rozwiņzywania lub występowania z nich,

g)

tworzenia i przystępowania do spółek, ich
rozwiņzywania i występowania z nich oraz
określania zasad wnoszenia wkładów oraz
obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,

h)

współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli zwiņzane jest to z koniecznościņ
wydzielenia majņtku,

i)

tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich
w majņtek;

Rada Powiatu
§ 9. 1. Rada powiatu jest organem stanowiņcym
i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów
o referendum lokalnym.
2. Kadencja rady trwa 4 lata, liczņc od dnia wyborów.
3. Radni sņ wybierani w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do
rady powiatu określa odrębna ustawa.
4. W skład rady powiatu wchodzi 19 radnych.
§ 10. 1. Rada powiatu działa zgodnie z uchwalonym rocznym planem pracy.
2. Roczny plan pracy powinien zawierań:
1) terminy sesji zwyczajnych;
2) podstawowe
zadania
uwzględnienia przez radę.

przewidziane

do

3. Plan pracy przygotowuje przewodniczņcy
z wiceprzewodniczņcymi rady uwzględniajņc w nim
propozycje i opinie zarzņdu, komisji i klubów radnych.
4. W razie potrzeby rada powiatu może dokonywań zmian i uzupełnień w planie pracy.
§ 11. Do wyłņcznej właściwości rady powiatu należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym
statutu powiatu;
2) określenie liczbowego składu zarzņdu;
3) wybór i odwołanie zarzņdu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczņcego;
4) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będņcego głównym
księgowym budżetu powiatu;
5) stanowienie o kierunkach działania zarzņdu
powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarzņdu, w tym z działalności finansowej;
6) uchwalanie budżetu powiatu;
7) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium dla
zarzņdu z tego tytułu;
8) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości
podatków i opłat, w granicach określonych
ustawami;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majņtkowych powiatu dotyczņcych:
a)

zasad nabywania, zbywania i obciņżania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata,
o ile ustawy szczególne nie stanowiņ inaczej,

długoterminowych

pożyczek

9a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rzņdowej oraz
w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 u.o.s.p.;
10) określanie wysokości sumy, do której zarzņd
może samodzielnie zaciņgań zobowiņzania;
10a)podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych
państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych;
10b)uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porzņdku publicznego;
10c)uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;
10d)dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu;
11) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu;
11a)podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów;
12) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady
powiatu.
§ 12. 1. Rada powiatu wybiera ze swego grona
przewodniczņcego i dwóch wiceprzewodniczņcych
bezwzględnņ większościņ głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady, w gło-
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sowaniu tajnym.

1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji;

2. Radny wchodzņcy w skład zarzņdu powiatu
nie może pełniń funkcji, o których mowa w ust. 1.

2) projekt porzņdku obrad;

3. Zadaniem przewodniczņcego jest wyłņcznie
organizowanie pracy rady powiatu oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczņcy może wyznaczyń do
wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczņcego.
W przypadku nieobecności przewodniczņcego i nie
wyznaczenia wiceprzewodniczņcego, zadania przewodniczņcego wykonuje wiceprzewodniczņcy najstarszy wiekiem.
4. Przewodniczņcy rady uprawniony jest do:
a)

składania oświadczeń w sprawach, które były przedmiotem obrad rady,

b)

reprezentowania rady na zewnņtrz,

c)

nawiņzania i rozwiņzania stosunku pracy ze
starostņ.

5. Odwołanie przewodniczņcego i wiceprzewodniczņcych rady powiatu następuje na wniosek co
najmniej ¼ ustawowego składu rady, w trybie określonym w ust. 1.

3) projekty uchwał.
2. Materiały na sesję, w szczególności projekty
uchwał, doręcza się na 7 dni przed rozpoczęciem
sesji z tym, że materiały na sesje, których przedmiotem jest uchwalenie budżetu powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu,
doręcza się radnym co najmniej na 14 dni przed
wyznaczonym terminem posiedzenia rady.
3. Materiały na sesję zwoływanņ w trybie
§ 13 ust. 2 doręcza się na co najmniej 2 dni przed
rozpoczęciem sesji.
§ 15. 1. Rada powiatu rozpatruje na sesjach
i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należņce do jej kompetencji określone w ustawie
o samorzņdzie powiatowym oraz w innych ustawach, a także w przepisach wydanych na podstawie
ustaw.
2. Rada powiatu, w formie uchwał wyraża opinie
i zajmuje stanowisko w sprawach zwiņzanych
z realizacjņ kompetencji stanowiņcych i kontrolnych.

6. W przypadku rezygnacji przewodniczņcego
lub wiceprzewodniczņcych, rada podejmuje uchwałę
w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłņ większościņ głosów, nie później niż w ciņgu jednego miesiņca od dnia złożenia rezygnacji.

3. Uchwały rady powiatu sņ podejmowane zwykłņ większościņ głosów, w obecności co najmniej
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu
jawnym chyba, że przepisy ustawowe stanowiņ inaczej.

§ 13. 1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczņcego rady powiatu,
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na
kwartał.

4. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjęciem
uchwały o nieudzielaniu zarzņdowi absolutorium.

2. Na wniosek zarzņdu lub co najmniej ¼ ustawowego składu rady powiatu przewodniczņcy lub
wiceprzewodniczņcy obowiņzany jest zwołań sesję
w ciņgu 7 dni od dnia złożenia wniosku.
3. Rada powiatu może wprowadziń zmiany w porzņdku obrad bezwzględnņ większościņ głosów
ustawowego składu rady, a przy sesji zwołanej
w trybie ust. 2 wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
4. Pierwszņ sesję nowo wybranej rady zwołuje
przewodniczņcy rady poprzedniej kadencji w terminie przypadajņcym w ciņgu 7 dni po ogłoszeniu
zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze
całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciņgu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.
5. Pierwszņ sesję nowo wybranej rady, do czasu
wyboru przewodniczņcego, prowadzi najstarszy
wiekiem radny obecny na sesji.
6. Sesje rady mogņ odbywań się poza siedzibņ
powiatu.
§ 14. 1. Zawiadomienia o posiedzeniach rady,
z wyjņtkiem sesji określonych w § 13 ust. 2, doręcza
się radnym tak, aby doręczenie wyprzedzało co
najmniej 7 dni termin posiedzenia. Zawiadomienie
powinno zawierań:

§ 16. 1. Przed każdņ sesjņ przewodniczņcy rady
powiatu, po zasięgnięciu opinii starosty, ustala listę
gości.
2. W sesjach rady powiatu uczestniczņ z głosem
doradczym, sekretarz i skarbnik powiatu.
3. Zarzņd powiatu jest obowiņzany udzieliń
wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obsłudze sesji
rady powiatu.
§ 17. 1. Sesje rady powiatu sņ jawne.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji powinno zostań podane do publicznej
wiadomości.
3. Porzņdek obrad sesji powinien zostań wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczņcego rady lub radnego, rada może
postanowiń o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu
w innym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3 rada powiatu może postanowiń w szczególności ze względu
na niemożnośń wyczerpania porzņdku obrad lub
koniecznośń jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiajņce radzie powiatu
podejmowanie uchwał.
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5. W protokole z obrad rady odnotowuje się
przerwanie obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona
i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich
zakończeniem.
§ 18. 1. Rada powiatu rozpoczyna obrady
w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na
sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego
składu rady, przewodniczņcy rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie
uchwał.
3. Przewodniczņcy rady powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
4. Po otwarciu sesji przewodniczņcy rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocnośń obrad;
2) przedstawia porzņdek obrad; wniosek o uzupełnienie lub zmianę porzņdku obrad może
zgłosiń radny, komisja, klub radnych albo zarzņd powiatu;
3) poddaje pod głosowanie wnioski, o których
mowa w pkt 2.
5. Rada może uchwaliń w trakcie obrad uzupełnienie lub zmianę ustalonego porzņdku obrad na
wniosek przewodniczņcego rady, komisji, zarzņdu,
klubu radnych lub radnego.
6. Porzņdek obrad każdej sesji powinien obejmowań w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
2) sprawozdanie starosty z pracy zarzņdu między
sesjami;
3) okresowe sprawozdanie starosty, dotyczņce
wykonania uchwał podjętych przez radę powiatu;
4) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie
uchwał;
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§ 20. 1. Zapytania składa się w sprawach dotyczņcych bieżņcych problemów powiatu, w szczególności w celu uzyskania informacji o określonym
stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania stosuje się przepisy § 19 ust. 3, 4, 5.
§ 21. 1. Przewodniczņcy rady powiatu prowadzi
obrady zgodnie z uchwalonym porzņdkiem obrad,
otwierajņc i zamykajņc dyskusję nad każdym z punktów.
2. Radny nie może zabierań głosu bez zezwolenia
przewodniczņcego rady.
3. Przewodniczņcy rady może zabierań głos
w każdej chwili obrad.
4. Przewodniczņcy rady może udzieliń głosu innym osobom obecnym na sesji rady.
§ 22. 1. Przewodniczņcy rady powiatu czuwa nad
sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystņpień radnych i innych osób uczestniczņcych w sesji.
2. Jeżeli treśń lub sposób wystņpienia albo zachowanie radnego zakłóca porzņdek obrad lub powagę sesji, przewodniczņcy rady, po zwróceniu
uwagi, może odebrań mu głos. Fakt ten odnotowuje
się w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczņcych w sesji rady.
4. Przewodniczņcy rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazań opuszczenie sali obrad
rady publiczności, która swoim zachowaniem zakłóca porzņdek obrad lub narusza powagę sesji.
§ 23. 1. Przewodniczņcy rady powiatu udziela
głosu w kolejności zgłoszeń.
2. Przewodniczņcy rady udziela głosu poza kolejnościņ w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczņcych:
1) sprawdzenia quorum;
2) zmiany lub uzupełnienia porzņdku obrad;

5) interpelacje i zapytania radnych;

3) ograniczenia czasu wystņpień mówców;

6) wnioski i oświadczenia radnych.

4) zakończenia wystņpień;

§ 19. 1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje
się odpowiednio do zarzņdu powiatu za pośrednictwem przewodniczņcego rady lub bezpośrednio do
przewodniczņcego rady.
2. Interpelacje składa się w formie pisemnej.
3. Radni mogņ składań interpelacje na sesji lub
w okresie między sesjami.
4. Odpowiedź na interpelację jest udzielana ustnie na sesji lub pisemnie, w ciņgu 14 dni od daty jej
złożenia.
5. Odpowiedzi na interpelację udziela przewodniczņcy rady, przewodniczņcy merytorycznych komisji, starosta lub jego zastępca, bņdź wyznaczeni
przez starostę pracownicy starostwa.

5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
6) zarzņdzenia przerwy;
7) odesłania projektu uchwały do komisji;
8) przeliczenia głosów;
9) przestrzegania porzņdku obrad;
10) zgłoszenia poprawki do projektu uchwały.
3. Wniosek formalny rozpatruje się bezpośrednio
po jego zgłoszeniu.
4. Przewodniczņcy poddaje wniosek formalny
pod głosowanie, rada podejmuje decyzję zwykłņ
większościņ głosów.
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5. W przypadku zgłoszenia kilku wniosków dotyczņcych tej samej sprawy, w pierwszej kolejności
rozpatruje się wniosek najdalej idņcy, który może
wykluczyń potrzebę głosowania nad pozostałymi
wnioskami.
§ 24. 1. Przewodniczņcy rady zamyka dyskusję
po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby
przewodniczņcy może zarzņdziń przerwę w celu
umożliwienia właściwej komisji lub zarzņdowi powiatu zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji przewodniczņcy rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarzņdzeniem
głosowania można zabrań głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie
lub porzņdku głosowania.
§ 25. 1. Z inicjatywņ podjęcia określonej uchwały
mogņ wystņpiń:
1) co najmniej 4 radnych;
2) klub radnych;
3) komisja rady;
4) zarzņd powiatu.
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2. Uchwały ewidencjonuje i przechowuje się
w rejestrze uchwał. Rejestr uchwał prowadzi starosta.
3. Starosta zobowiņzany jest do przedłożenia
wojewodzie uchwał rady powiatu w ciņgu 7 dni od
daty ich podjęcia. Uchwała organu powiatu w sprawie wydania przepisów porzņdkowych podlega
przekazaniu niezwłocznie.
4. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej na zasadach określonych w ust. 3:
1) uchwałę budżetowņ;
2) uchwałę w sprawie absolutorium dla zarzņdu;
3) inne uchwały objęte zakresem działania izby.
§ 29. Powiatowe przepisy prawne, w tym przepisy porzņdkowe podlegajņ ogłoszeniu na zasadach
określonych odrębnymi przepisami.
§ 30. Starostwo powiatowe gromadzi i udostępnia w swej siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego, ustanowionych przez powiat.
§ 31. 1. Głosowanie może byń jawne lub tajne.
2. W głosowaniu jawnym radni głosujņ przez
podniesienie ręki.

2. Projekty uchwał powinny byń zaopiniowane
przez komisje rady.

3. Głosowanie jawne przeprowadza i oblicza
wszystkie głosy przewodniczņcy rady.

3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty
wymienione w ust. 1 pkt 1 – 3 wymagajņ zaopiniowania przez zarzņd powiatu.

4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczņcy rady powiatu.

4. Przewodniczņcy rady przekazuje projekty
uchwał komisjom i zarzņdowi powiatu.
§ 26. 1. Projekt uchwały winien zawierań:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawnņ;
3) przepisy regulujņce sprawy będņce przedmiotem uchwały;
4) określenie terminu wejścia w życie uchwały.
2. Do projektu uchwały można dołņczyń uzasadnienie zawierajņce w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz skutki finansowe uchwały i źródła ich pokrycia.
3. Projekty uchwał muszņ zawierań akceptację
radcy prawnego pod względem formalno – prawnym.
§ 27. 1. Uchwały rady powiatu podpisuje przewodniczņcy rady.
2. W przypadku nieobecności przewodniczņcego
uchwały podpisuje wiceprzewodniczņcy rady prowadzņcy sesję.
§ 28. 1. Podjętym uchwałom nadaje się kolejne
numery, podajņc cyframi arabskimi numer uchwały,
cyframi rzymskimi numer sesji oraz rok podjęcia
uchwały. Uchwały opatruje się datņ posiedzenia, na
którym zostały podjęte.

5. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się
w protokole sesji.
§ 32. 1. W głosowaniu tajnym radni głosujņ na
kartach opatrzonych pieczęciņ rady.
2. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana przez radę powiatu spośród radnych. Komisja skrutacyjna wybiera przewodniczņcego komisji oraz informuje o sposobie i zasadach
głosowania.
3. Kart do głosowania nie może byń więcej niż
radnych obecnych na sesji.
4. Przewodniczņcy komisji skrutacyjnej ogłasza
wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu.
5. Z głosowania tajnego komisja skrutacyjna
sporzņdza protokół, który stanowi załņcznik do protokołu sesji.
§ 33. 1. Głosowanie zwykłņ większościņ głosów
oznacza, że akceptację otrzymał wniosek, który uzyskał największņ ilośń głosów. Głosów nieważnych
lub wstrzymujņcych się, nie dolicza się do żadnej
z grup głosujņcych.
2. Głosowanie bezwzględnņ większościņ głosów
oznacza, że akceptację otrzymał wniosek, który uzyskał co najmniej o jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów - to znaczy przeciwnych i wstrzymujņcych się. W przypadku parzystej liczby ważnie oddanych głosów, bezwzględnņ
większośń stanowi 50% ważnie oddanych głosów
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plus 1 ważnie oddany. W razie nieparzystej liczby
ważnie oddanych głosów, bezwzględnņ większośń
głosów stanowi pierwsza liczba całkowita przewyższajņca połowę ważnie oddanych głosów.
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4. Komisja rewizyjna wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli, zlecone przez radę powiatu.

§ 34. 1. Z przebiegu sesji rady powiatu sporzņdza
się protokół.

5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji powoływanych przez radę powiatu.

2. Protokół z sesji rady powinien zawierań
w szczególności:

§ 37. 1. Pracņ komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczņcy.

1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania
sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia,
imiona i nazwiska prowadzņcego obrady i osoby sporzņdzajņcej protokół;

2. Rada powiatu wybiera przewodniczņcego oraz
pozostałych członków komisji rewizyjnej. Zastępcę
przewodniczņcego wybierajņ członkowie komisji
spośród siebie.

2) stwierdzenie prawomocności obrad;

3. Komisja rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez radę powiatu.

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej
sesji;
4) uchwalony porzņdek obrad;
5) przebieg obrad, a w szczególności: treśń lub
streszczenie wystņpień, teksty zgłoszonych
i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystņpień;
6) przebieg głosowań i ich wyniki;
7) podpis przewodniczņcego rady i osoby sporzņdzajņcej protokół.
3. Do protokołu dołņcza się: listę obecności radnych, listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, protokoły głosowań tajnych, wnioski zgłoszone na piśmie przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne
dokumenty złożone na ręce przewodniczņcego rady.
4. Protokół z sesji rady powiatu wykłada się
w biurze rady na 7 dni przed terminem kolejnej sesji.
5. Poprawki i uzupełnienia do protokołu winny
byń wnoszone przez radnych nie później niż do rozpoczęcia sesji rady, na której następuje przyjęcie
protokołu. Protokół z poprzedniej sesji rady powiatu
jest przyjmowany na następnej sesji.
§ 35. Obsługę rady powiatu i jej komisji zapewnia biuro rady powiatu wchodzņce w skład starostwa powiatowego.
Komisje Rady
§ 36. 1. Rada powiatu kontroluje działalnośń zarzņdu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.
W tym celu powołuje komisję rewizyjnņ.
2. W skład komisji rewizyjnej wchodzņ radni,
w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjņtkiem radnych pełniņcych funkcje, o których mowa
w art. 14 ust. 1 u.o.s.p., oraz będņcych członkami
zarzņdu.
3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarzņdowi. Wniosek w sprawie absolutorium
podlega zaopiniowaniu przez regionalnņ izbę obrachunkowņ.

4. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu
projekt planu, o którym mowa w ust. 3, do dnia
15 grudnia roku poprzedzajņcego rok, którego plan
dotyczy.
5. Za zgodņ rady powiatu, komisja rewizyjna
może przeprowadziń kontrolę w zakresie i terminie
nie przewidzianym w rocznym planie kontroli.
§ 38. 1. Komisja rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga
sprawy na swych posiedzeniach zwykłņ większościņ
głosów w obecności co najmniej połowy składu
komisji.
2. Komisja sporzņdza ze swego posiedzenia protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu komisji.
3. Komisja rewizyjna może zapraszań na swoje
posiedzenie kierowników powiatowych jednostek
organizacyjnych oraz inne osoby.
4. Komisja rewizyjna, za zgodņ przewodniczņcego rady powiatu, może powoływań rzeczoznawców,
ekspertów i biegłych do zespołu kontrolnego.
§ 39. 1. Komisja rewizyjna kontroluje działalnośń
zarzņdu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, biorņc pod uwagę kryteria: zgodności
z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, przewodniczņcy komisji rewizyjnej wyznacza
zespół kontrolny składajņcy się od 2 do 4 członków.
Przewodniczņcy komisji udziela członkom zespołu
pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, określajņc w nim zakres kontroli.
3. Przewodniczņcy komisji rewizyjnej, co najmniej na 3 dni przed przeprowadzeniem kontroli,
zawiadamia na piśmie kierownika kontrolowanej
jednostki organizacyjnej o zakresie i terminie kontroli.
4. Członkowie zespołu kontrolnego, przed przystņpieniem do czynności kontrolnych, sņ obowiņzani
okazań kierownikowi kontrolowanej jednostki upoważnienie, o którym mowa w ust. 2.
§ 40. 1. Członek komisji rewizyjnej podlega wyłņczeniu z udziału w kontroli, jeżeli przedmiot kontroli może dotyczyń praw i obowiņzków jego albo
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jego małżonka, krewnych lub powinowatych.
2. Członek komisji może również byń wyłņczony
z udziału w kontroli, jeżeli zachodzņ uzasadnione
okoliczności mogņce wywołań wņtpliwości co do
jego bezstronności.
3. O wyłņczeniu członka komisji z udziału w kontroli rozstrzyga przewodniczņcy komisji rewizyjnej,
po zasięgnięciu jej opinii. Postanowienie przewodniczņcego jest ostateczne. Jeżeli sytuacje opisane
w ust. 1 i 2 dotyczņ przewodniczņcego komisji rewizyjnej, o jego wyłņczeniu postanawia przewodniczņcy rady powiatu.
§ 41. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek
organizacyjnych sņ obowiņzani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególności
do udostępnienia potrzebnych dokumentów oraz
udzielenia informacji i wyjaśnień.
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§ 44. 1. Rada powiatu, w drodze uchwały, może
powoływań ze swojego grona stałe i doraźne komisje, określajņc przedmiot ich działania i skład osobowy oraz uczestniczyń w powoływaniu komisji
działajņcych na podstawie odrębnych przepisów.
2. Komisje podlegajņ radzie powiatu w całym
zakresie swojej działalności i przedkładajņ jej sprawozdania ze swej działalności.
3. Pracņ komisji kieruje przewodniczņcy, powoływany i odwoływany przez radę powiatu.
4. Radny ma obowiņzek byń członkiem komisji
rady. Z członkostwa w komisjach wyłņcza się przewodniczņcego rady, starostę i wicestarostę.
5. Radny może byń członkiem nie więcej niż
dwóch komisji stałych, a przewodniczņcym tylko
jednej z nich.

2. Zespół kontrolny wykonuje czynności kontrolne w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

6. Propozycje składu osobowego komisji oraz
zmiany w składzie przedstawia przewodniczņcy rady
na wniosek zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.

3. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszań porzņdku pracy obowiņzujņcego w kontrolowanej jednostce.

7. Radny wchodzņcy w skład zarzņdu nie może
pełniń funkcji, o których mowa w ust. 3.

§ 42. 1. Zespół kontrolny w terminie 7 dni od zakończenia kontroli, sporzņdza protokół kontroli, który podpisujņ członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieśń zastrzeżenia do protokołu. Zespół niezwłocznie przedstawia
podpisany protokół komisji rewizyjnej.

§ 45. 1. Do zadań komisji stałych należy:
1) opiniowanie projektów uchwał rady powiatu;
2) występowanie z inicjatywņ uchwałodawczņ;
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał
rady;

2. Komisja rewizyjna, na podstawie protokołu
kontroli, sporzņdza i kieruje do kierownika kontrolowanej jednostki oraz do zarzņdu powiatu, wystņpienie pokontrolne zawierajņce wnioski i zalecenia
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w określonym terminie.

4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez radę, zarzņd lub inne komisje;

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której
zostało skierowane wystņpienie pokontrolne, jest
obowiņzany zawiadomiń komisję rewizyjnņ o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym
terminie, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Komisje stałe działajņ zgodnie z planem pracy
zatwierdzonym przez radę. Rada może dokonywań
zmian w zatwierdzonym planie.

4. Kierownik kontrolowanej jednostki w terminie
7 dni od otrzymania wystņpienia pokontrolnego,
może odwołań się do rady powiatu. Rozstrzygnięcie
rady powiatu jest ostateczne.

5) przyjmowanie i analizowanie skarg i wniosków
mieszkańców powiatu.

3. Komisja jest obowiņzana przedstawiń radzie
sprawozdanie ze swej działalności, co najmniej 1 raz
w roku oraz w każdym czasie - na żņdanie rady.
§ 46. 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swego składu.

5. Komisja rewizyjna przedstawia radzie powiatu
sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez
radę, wyników kontroli wykonania budżetu oraz
z realizacji rocznego planu kontroli.

2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków
mogņ także uczestniczyń z głosem doradczym przewodniczņcy rady, radni nie będņcy członkami komisji oraz członkowie zarzņdu oraz sekretarz i skarbnik
powiatu.

6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych
przez radę przedstawia się niezwłocznie po zakończeniu kontroli, a z realizacji rocznego planu kontroli
okresowo raz na pół roku.

3. Przewodniczņcy rady, na wniosek przewodniczņcego komisji, może zaprosiń na jej posiedzenie
inne osoby, których obecnośń jest uzasadniona ze
względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 43. Członkowie komisji rewizyjnej sņ zobowiņzani przestrzegań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczņcych ochrony
tajemnicy państwowej i służbowej, obowiņzujņcych
w kontrolowanej jednostce.

4. O planowanym posiedzeniu i proponowanym
porzņdku obrad przewodniczņcy komisji informuje
przewodniczņcego rady oraz zawiadamia członków
komisji i osoby zaproszone w terminie co najmniej
4 dni przed ustalonym terminem posiedzenia.
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§ 47. 1. Przewodniczņcy komisji kieruje jej pracami, a w szczególności:
1) ustala terminy i porzņdek posiedzeń;
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie członkom komisji niezbędnych materiałów;
3) zwołuje posiedzenia komisji;
4) kieruje obradami komisji.
2. Przewodniczņcy komisji jest obowiņzany zwołań posiedzenie komisji na wniosek co najmniej
1/3 członków komisji lub przewodniczņcego rady.
3. W przypadku nieobecności przewodniczņcego
komisji, jego obowiņzki wykonuje wiceprzewodniczņcy.
4. W szczególnych przypadkach posiedzenie komisji zwołuje przewodniczņcy rady powiatu.
§ 48. 1. Komisja podejmuje uchwały zwykłņ
większościņ głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu, w głosowaniu jawnym.
2. Wnioski odrzucone przez komisję umieszcza
się, na żņdanie wnioskodawcy, w sprawozdaniu
komisji jako wnioski mniejszości, w szczególności
w sprawach dotyczņcych projektów uchwał rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji
przewodniczņcy komisji lub wyznaczony przez komisję radny sprawozdawca.
§ 49. 1. Miejscem posiedzenia komisji jest siedziba starostwa.
2. Obrady komisji mogņ odbywań się w innych
miejscach.
3. O miejscu obrad komisji poza siedzibņ starostwa każdorazowo jej przewodniczņcy powiadamia
przewodniczņcego rady powiatu.
§ 50. Do działalności komisji rady odpowiednie
zastosowanie ma zapis § 8 statutu.
Kluby Radnych
§ 51. 1. Radni mogņ tworzyń kluby radnych.
2. Klub może utworzyń co najmniej 3 radnych.
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5. Przedstawiciele klubów radnych mogņ przedstawiań stanowiska klubów we wszystkich sprawach
będņcych przedmiotem obrad rady.
6. Kluby radnych działajņ zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami. Regulamin klubu nie
może byń sprzeczny ze statutem powiatu.
7. Przewodniczņcy klubów radnych sņ obowiņzani przedłożyń przewodniczņcemu rady, regulaminy klubów w terminie 7 dni od ich uchwalenia.
Zarząd Powiatu
§ 53. 1. Zarzņd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W skład zarzņdu powiatu wchodzņ: starosta,
jako jego przewodniczņcy, wicestarosta i pozostali
członkowie.
3. Określenia liczbowego składu zarzņdu dokonuje rada powiatu.
§ 54. 1. Pracodawcņ Starosty jest starostwo powiatowe. Czynności zwiņzane z nawiņzaniem i rozwiņzaniem stosunku pracy, wykonuje przewodniczņcy rady powiatu. Wynagrodzenie Starosty ustala
rada powiatu w drodze uchwały.
2. Starosta jest właściwym do nawiņzania stosunku pracy z: wicestarostņ, sekretarzem, skarbnikiem.
3. Starosta jest właściwym do nawiņzania stosunku pracy z:
1) kierownikami jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych;
2) kierownikami powiatowych inspekcji, zgodnie
z obowiņzujņcymi przepisami prawa;
3) pozostałymi pracownikami starostwa powiatowego.
§ 55. 1. Zarzņd powiatu wykonuje uchwały rady
powiatu i zadania powiatu określone przepisami
prawa.
2. Do zadań zarzņdu należy w szczególności:
1) przygotowanie projektów uchwał rady;

3. Przynależnośń radnych do klubu jest dobrowolna.

2) wykonywanie uchwał rady;

§ 52. 1. Utworzenie klubu radnych należy zgłosiń
przewodniczņcemu rady powiatu w ciņgu 14 dni od
dnia zebrania założycielskiego.

4) wykonywanie budżetu powiatu;

2. Zgłoszenie winno zawierań:
1) imię i nazwisko przewodniczņcego klubu;
2) listę członków klubu, z określeniem funkcji wykonywanych w klubie;
3) nazwę klubu, jeśli klub jņ posiada.
3. Działalnośń klubów radnych nie może byń finansowana z budżetu powiatu.
4. Klub radnych ma prawo korzystań z pomieszczeń rady powiatu, na zasadach uzgodnionych
z przewodniczņcym rady.

3) gospodarowanie mieniem powiatu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadań zarzņd powiatu podlega wyłņcznie radzie powiatu.
4. Zarzņd wykonuje zadania przy pomocy starostwa powiatowego, kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzņ powiatowņ
administrację zespolonņ.
5. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa określa regulamin organizacyjny uchwalony
przez radę powiatu, na wniosek zarzņdu powiatu.
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§ 56. 1. Starosta organizuje pracę zarzņdu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżņcymi
sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnņtrz.
2. W sprawach nie cierpiņcych zwłoki, zwiņzanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażajņcych bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogņcych spowodowań znaczne straty materialne, starosta podejmuje niezbędne czynności należņce do właściwości zarzņdu powiatu. Nie dotyczy
to wydawania przepisów porzņdkowych.
3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagajņ przedstawienia do zatwierdzenia na najbliższym
posiedzeniu zarzņdu powiatu.
4. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego, zwierzchnikiem służbowym pracowników
starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych
powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb,
inspekcji i straży.
5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych
sprawach z zakresu administracji publicznej, należņcych do właściwości powiatu chyba, że przepisy
szczególne przewidujņ wydawanie decyzji przez
zarzņd powiatu.
6. Starosta może upoważniń na piśmie wicestarostę, poszczególnych członków zarzņdu powiatu,
pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, do wydawania w jego imieniu
decyzji, o których mowa w ust. 5.
§ 57. 1. Do zadań starosty w zakresie organizowania pracy zarzņdu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu porzņdku obrad zarzņdu;
2) określanie czasu i miejsca posiedzenia zarzņdu;
3) przygotowanie materiałów do projektowanego
porzņdku obrad;
4) zapewnienie obsługi posiedzeń zarzņdu.
2. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje
w zakresie określonym przez starostę. W czasie nieobecności starosty lub niemożności wykonywania
swej funkcji, zadania i kompetencje w zakresie kierowania starostwem wykonuje wicestarosta.
§ 58. 1. Członkowie zarzņdu sņ obowiņzani brań
czynny udział w jego pracach.
2. Zarzņd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia
na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb,
jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
3. W razie potrzeby starosta może zwołań zarzņd
w innym terminie, a także rozszerzyń porzņdek obrad.
4. Starosta jest obowiņzany zwołań posiedzenie
zarzņdu na pisemny wniosek co najmniej dwóch
członków zarzņdu, w terminie 3 dni od złożenia
wniosku.
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5. Starosta powiatu powiadamia wszystkich
członków zarzņdu o posiedzeniu na trzy dni przed
posiedzeniem.
§ 59. 1. Posiedzenia zarzņdu zwołuje oraz przewodniczy im starosta lub z jego upoważnienia wicestarosta.
2. W posiedzeniach zarzņdu uczestniczņ członkowie zarzņdu – z głosem stanowiņcym, a sekretarz
i skarbnik powiatu – z głosem doradczym.
3. Do udziału w posiedzeniach zarzņdu starosta
może zobowiņzań pracowników starostwa powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu,
właściwych ze względu na przedmiot obrad.
4. Do udziału w posiedzeniach zarzņdu mogņ zostań zaproszone inne osoby w szczególności radni.
§ 60. 1. Zarzņd rozstrzyga w formie uchwał
wszystkie sprawy należņce do jego kompetencji
wynikajņce z ustaw oraz przepisów wykonawczych
do ustaw w granicach upoważnień ustawowych.
2. Oprócz uchwał zawierajņcych rozstrzygnięcia
zarzņd może podejmowań inne uchwały, w szczególności zawierajņce opinie i stanowiska zarzņdu.
3. Uchwały zarzņdu podpisujņ wszyscy członkowie zarzņdu obecni na posiedzeniu zarzņdu.
4. Uchwały zarzņdu będņce decyzjami w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje
starosta. W decyzjach wymienia się imiona i nazwiska członków zarzņdu, którzy brali udział w podjęciu
decyzji.
5. Uchwały zarzņdu powiatu podejmowane sņ
zwykłņ większościņ głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu zarzņdu, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów
rozstrzyga głos przewodniczņcego zarzņdu.
§ 61. 1. Inicjatywa uchwałodawcza, dotyczņca
uchwał zarzņdu, przysługuje członkom zarzņdu oraz
sekretarzowi i skarbnikowi powiatu.
2. Zarzņd rozstrzyga o sposobie wykonania
uchwał rady powiatu, chyba, że rada określi zasady
wykonywania swojej uchwały.
§ 62. 1. Z posiedzenia zarzņdu sporzņdza się protokół.
2. W protokole podaje się imiona i nazwiska
członków zarzņdu uczestniczņcych w posiedzeniu,
a w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczyły
również inne osoby, w protokole podaje się ich
imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim charakterze te osoby uczestniczyły w posiedzeniu.
3. Protokół z posiedzenia zarzņdu powinien dokładnie odzwierciedlań przebieg
posiedzenia,
a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami
podejmowanymi przez zarzņd.
4. Protokół z posiedzenia zarzņdu podpisujņ
wszyscy członkowie zarzņdu, uczestniczņcy w posiedzeniu.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 127

– 7376 –

5. Członkowie zarzņdu oraz inni uczestnicy posiedzenia mogņ zgłosiń do protokołu z poprzedniego
posiedzenia zarzņdu, wniosek o jego sprostowanie
lub uzupełnienie.
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3. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określajņ regulaminy
organizacyjne uchwalone przez zarzņd powiatu.

6. Zarzņd przyjmuje protokół z posiedzenia, na
posiedzeniu następnym. W razie zgłoszenia wniosków, o których mowa w ust. 5, o ich uwzględnieniu
rozstrzyga zarzņd.

4. Szczególne warunki lub zasady powoływania,
odwoływania oraz tryb zatrudniania i zwalniania
kierowników i pracowników powiatowych służb,
inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu określajņ odrębne przepisy.

7. Zarzņd udostępnia protokoły ze swych posiedzeń do publicznego wglņdu, o ile nie narusza to
przepisów o ochronie tajemnicy państwowej lub
służbowej albo o ochronie danych osobowych.

5. Zarzņd powiatu prowadzi i aktualizuje rejestr
jednostek organizacyjnych powiatu, który udostępnia się do publicznego wglņdu w starostwie powiatowym.

8. Organy kontrolujņce działalnośń zarzņdu majņ
prawo wglņdu do wszystkich protokołów z posiedzeń zarzņdu oraz wszystkich uchwał zarzņdu.

§ 67. 1. Starosta sprawujņc zwierzchnictwo
w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:

§ 63. 1. Skarbnik powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu.
2. Zadania skarbnika powiatu, jako głównego
księgowego budżetu powiatu, określajņ odrębne
przepisy.
3. Skarbnik powiatu kontrasygnuje dokumenty
dotyczņce czynności prawnych, mogņcych spowodowań powstanie zobowiņzań majņtkowych.
4. Do kontrasygnaty czynności, o których mowa
w ust. 3, skarbnik może upoważniń innņ osobę, powiadamiajņc o tym starostę.

a)

uzgadnia wspólne działanie tych jednostek
na obszarze powiatu,

b)

w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,

c)

zleca w uzasadnionych przypadkach prowadzenie kontroli.

2. Uprawnienia starosty i rady powiatu wobec
powiatowych służb, inspekcji i straży określajņ przepisy ustawowe.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa powiatu

5. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiņzek jej dokonania na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym rady powiatu i regionalnej izby
obrachunkowej.

§ 68. 1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkę finansowņ na podstawie budżetu powiatu.

§ 64. 1. Sekretarz powiatu, w imieniu starosty,
sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżņcych
zadań przez komórki organizacyjne starostwa,
w szczególności nad terminowym i prawidłowym
załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu
organizacyjnego starostwa i instrukcji kancelaryjnej,
a także wykonywania zadań wynikajņcych z jawności działania organów powiatu.

3. Budżet powiatu jest uchwalany przez radę
powiatu na rok kalendarzowy, zwany dalej „rokiem
budżetowym".

2. Ponadto sekretarz powiatu zapewnia merytorycznņ i techniczno-organizacyjnņ obsługę posiedzeń organów kolegialnych powiatu oraz wykonuje
inne zadania w ramach upoważnień udzielonych
przez zarzņd powiatu i starostę.
§ 65. Sekretarz i skarbnik powiatu uczestniczņ
w pracach zarzņdu powiatu, w obradach rady powiatu oraz mogņ uczestniczyń w pracach komisji
z głosem doradczym.
Rozdział 2
Jednostki organizacyjne powiatu, powiatowe służby, inspekcje i straże
§ 66. 1. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy
się w celu wykonywania zadań powiatu.
2. Jednostki organizacyjne powiatu tworzy,
przekształca i likwiduje oraz wyposaża w majņtek
rada powiatu.

2. Budżet powiatu jest planem finansowym
obejmujņcym dochody i wydatki powiatu.

§ 69. 1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu budżetu powiatu należy do wyłņcznej
kompetencji zarzņdu powiatu.
2. Zarzņd powiatu przygotowuje i przedstawia
radzie powiatu, nie później niż do dnia 15 listopada
roku poprzedzajņcego rok budżetowy, projekt budżetu, uwzględniajņcy zasady ustawy o finansach
publicznych oraz ustalenia rady powiatu.
3. Bez zgody zarzņdu powiatu, rada powiatu nie
może wprowadziń w projekcie budżetu powiatu
zmian powodujņcych zwiększenie wydatków nie
znajdujņcych pokrycia w planowanych dochodach
lub zwiększenia planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
§ 70. Rada powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalajņc w szczególności:
1) obowiņzki jednostek organizacyjnych powiatu
oraz powiatowych służb, inspekcji i straży,
w toku prac nad projektem budżetu powiatu;
2) wymaganņ przez radę powiatu szczegółowośń
projektu z zastrzeżeniem, że szczegółowośń ta
nie może byń mniejsza niż określona w odrębnych przepisach;
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3) wymagane materiały informacyjne, które zarzņd powiatu powinien przedstawiń radzie powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej;
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4) ujawnienie sprawozdania zarzņdu z działań,
o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.
Rozdział 5

4) terminy obwiņzujņce w toku prac nad projektem budżetu powiatu.

Mienie powiatu

§ 71. 1. Uchwała budżetowa powiatu powinna
byń uchwalona przed rozpoczęciem roku budżetowego.

§ 73. 1. Mieniem powiatu jest własnośń i inne
prawa majņtkowe nabyte przez powiat lub inne powiatowe osoby prawne.

2. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia
budżetu przez radę powiatu, nie później jednak niż
do dnia 31 marca roku budżetowego, podstawņ gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony radzie powiatu.

2. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, sņ inne samorzņdowe jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznajņ wprost taki status
oraz te osoby prawne, które mogņ byń tworzone na
podstawie odrębnych ustaw wyłņcznie przez powiat.

3. W przypadku nie uchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do
dnia 30 kwietnia roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalnņ izbę obrachunkowņ
podstawņ gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa w ust. 2.
4. W przypadku, gdy dochody i wydatki państwa
określa ustawa o prowizorium budżetowym, rada
powiatu może uchwaliń prowizorium budżetowe
powiatu na okres objęty prowizorium budżetowym
państwa.
5. Uchwałę budżetowņ powiatu lub uchwałę,
o której mowa w ust. 4, starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciņgu 7 dni od dnia jej
podjęcia.
§ 72. 1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarzņd powiatu.
2. Zarzņdowi powiatu przysługuje wyłņcznie
prawo:
1) zaciņgania zobowiņzań majņcych pokrycie
w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach
wydatków, w ramach upoważnień udzielonych
przez radę powiatu;
2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę powiatu;

3. Powiat jest w stosunkach cywilno-prawnych
podmiotem praw i obowiņzków, które dotyczņ mienia powiatu nie należņcego do innych powiatowych
osób prawnych.
§ 74. 1. Oświadczenia woli w sprawach majņtkowych w imieniu powiatu składajņ dwaj członkowie zarzņdu lub jeden członek zarzņdu i osoba upoważniona przez zarzņd w drodze uchwały.
2. Zarzņd może upoważniń pracowników starostwa, kierowników powiatowych służb, inspekcji
i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, do
składania oświadczeń woli zwiņzanych z prowadzeniem bieżņcej działalności powiatu.
3. Jeżeli czynnośń prawna może spowodowań
powstanie zobowiņzań majņtkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.
§ 75. Powiat nie ponosi odpowiedzialności za
zobowiņzania innych powiatowych osób prawnych,
chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.
§ 76. 1. Gospodarka mieniem powiatu i jego
ochrona powinny byń wykonywane ze szczególnņ
starannościņ.
2. Za właściwe gospodarowanie mieniem powiatu odpowiedzialny jest zarzņd powiatu, a także kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży oraz
jednostek organizacyjnych powiatu.
Rozdział 6

3) dokonywania wydatków budżetowych;
4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu;
5) dysponowania rezerwņ budżetowņ powiatu;
6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawņ.
3. Gospodarka środkami finansowymi znajdujņcymi się w dyspozycji powiatu jest jawna. Wymóg
jawności jest spełniany w szczególności przez:
1) jawnośń debaty budżetowej;
2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu powiatu;
3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji
celowych udzielanych z budżetu powiatu;

Przepisy końcowe
§ 77. 1. Statut powiatu uchwala rada powiatu
w głosowaniu jawnym, bezwzględnņ większościņ
głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
2. Zmian statutu dokonuje rada powiatu w trybie
właściwym dla jego uchwalenia.
§ 78. W sprawach, w których nie rozstrzyga statut powiatu obowiņzujņ przepisy ustawy o samorzņdzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r.
§ 79. Traci moc:
1) uchwała Nr 12/III/02 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorzowskiego.
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§ 80. Wykonanie uchwały powierza się Zarzņdowi Powiatu Gorzowskiego.

Poz. 1672

§ 81. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Ryszard Iliaszewicz
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Załącznik
do uchwały Nr XXVIII/211/09
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 22 września 2009r.
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POROZUMIENIE
z dnia 25 września 2009r.

zawarte w Gorzowie Wlkp. na podstawie:
-

art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.),

-

art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorzņdzie powiatowym (t. j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.),

-

art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

-

uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego
Nr 206/XXVIII/09 z dnia 22 września 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Witnica zadania polegajņcego
na sprawowaniu funkcji zarzņdcy drogi
powiatowej 1410F, w granicach administracyjnych miasta Witnica,

-

uchwały Rady Miejskiej w Witnicy
Nr XLIII/259/09 z dnia 17 września 2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie
od Powiatu Gorzowskiego zadania polegajņcego na sprawowaniu funkcji zarzņdcy drogi powiatowej 1410F, w granicach
administracyjnych miasta Witnica.

Powiat Gorzowski reprezentowany przez Zarzņd
Powiatu, w imieniu którego działajņ:
1. Józef Kruczkowski - Starosta,
2. Grzegorz Tomczak - Wicestarosta,
oraz
Gmina Witnica reprezentowana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Witnica - Andrzeja Zabłockiego,
zawierajņ porozumienie następujņcej treści:
§ 1. 1. Zarzņd Powiatu Gorzowskiego, działajņc
jako zarzņdca dróg powiatowych, przekazuje,
a Burmistrz Miasta i Gminy Witnica, działajņc jako
zarzņdca dróg gminnych, przejmuje prowadzenie
zadania - zarzņdzania odcinkiem drogi powiatowej
1410F położonym w granicach administracyjnych
miasta Witnica. Przekazywany w zarzņd odcinek
drogi obejmuje całņ ulicę Konopnickiej i całņ ulicę
Cmentarnņ.
2. Szczegółowy przebieg odcinaka drogi 1410F,
przejętego przez gminę Witnica w zarzņd, określa
załņcznik Nr 1 do niniejszego porozumienia stanowiņcy jej integralnņ częśń.
§ 2. W stosunku do w/w odcinaka drogi 1410F
Gmina przyjmuje do realizacji zadania zarzņdcy wynikajņce z ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze
zm.), w tym:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżņce informowanie o tych
planach organów właściwych do sporzņdzania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2) pełnienie funkcji inwestora;
3) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urzņdzeń zabezpieczajņcych ruch i innych urzņdzeń zwiņzanych z drogņ;
4) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
5) koordynacja robót w pasie drogowym;
6) wydawanie zezwoleń na umieszczenie reklam
w pasie drogowym oraz zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg, a także pobieranie opłat i kar
pieniężnych;
7) wykonywanie robót interwencyjnych, robót
utrzymaniowych i zabezpieczajņcych;
8) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
9) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogņcym powstań lub powstajņcym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
10) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg
i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu
oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa osób lub mienia;
11) dokonywanie okresowych
drogowego;

pomiarów ruchu

12) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.
§ 3. W stosunku do przejętego odcinka drogi
1410F Gmina przyjmuje również do realizacji zadania zarzņdcy dróg powiatowych wynikajņce z innych
przepisów, w tym:
1) przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót w pasie drogowym i przywróceniu odcinka
pasa do poprzedniego stanu użyteczności;
2) dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych odcinków pasa drogowego;
3) uzgadnianie planów zabudowy terenów sņsiadujņcych z pasem drogowym, uzgadnianie projektów i wydawanie opinii w zakresie wynikajņcym z obowiņzujņcych przepisów;
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4) prowadzenie w imieniu i na rzecz powiatu gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami
pozostajņcymi w zarzņdzie organu zarzņdzajņcego drogņ.
§ 4. Gmina przyjmuje do realizacji następujņce
zadania publiczne wynikajņce z ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.
z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.) należņce do zakresu działania powiatu, w zakresie dotyczņcym przejętego odcinka drogi 1410F, w tym w szczególności:
1) ustalanie, pobieranie i egzekwowanie opłat za
przejazdy pojazdu nienormatywnego (art. 13
ust. pkt 3 i 4);
2) wymierzanie, pobieranie i egzekwowanie kar za
przejazd po drodze powiatowej pojazdu nienormatywnego bez wymaganego zezwolenia
(art. 13c ust. 1 pkt 3 i 4, ust. 11);
3) ustalanie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (art. 40);
4) wyrażanie zgody na umieszczenie urzņdzenia
liniowego (art. 42);
5) wyrażanie zgody na umieszczenie obiektu budowlanego przy drodze (art. 43 ust. 2).
§ 5. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem gmina będzie wykonywała za pośrednictwem właściwych organów w formach przewidzianych prawem.
2. Właściwe organy Gminy w celu realizacji zadań, o których mowa wyżej, będņ podejmowały
odpowiednie czynności, tj. uchwały, decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, czynności egzekucyjne itd.
§ 6. 1. Powiatu zobowiņzuje się do udzielania
Gminie dotacji do modernizacji przejętego odcinka
drogi oraz wszelkiej pomocy organizacyjnej w przygotowaniach do tej modernizacji, a także w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych do jej
przeprowadzenia oraz realizacji zamierzonych prac.
2. Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania,
kontrolowania i dokonywania oceny z niniejszego
porozumienia wg kryteriów legalności, prowadzenia
zadań wynikajņcych celowości i gospodarności.
§ 7. 1. Powiat na realizację zadania, o którym
mowa w § 1, będzie przekazywał gminie środki finansowe, wg następujņcych zasad:
a)

w okresie od 25 września 2009r. do 31 grudnia 2009r. -1000zł (słownie: jeden tysiņc),

b)

w okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia

Poz. 1673
2010r. - 9.000zł (słownie: dziewięń tysięcy).

2. Wysokośń środków, o których mowa
w ust. 1 litera b, będzie w terminie do dnia 31 grudnia danego roku uzgadniana między stronami
w formie aneksu obowiņzujņcego strony porozumienia w roku następnym.
3. Dotacja na dany rok będzie przekazywana do
31 marca, na rachunek bankowy gminy.
4. Gmina Witnica zobowiņzuje się do przedkładania rocznych rozliczeń dotacji w okresie do
31 stycznia roku następnego.
§ 8. Opłaty i kary pobrane z tytułu realizacji zadań wynikajņcych z niniejszego porozumienia pozostajņ w dyspozycji gminy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikajņcych z porozumienia w zakresie
zarzņdzania przejętym odcinkiem drogi, w szczególności na jej remont, modernizację, a także na utrzymanie zieleni przydrożnej i całoroczne utrzymanie
czystości.
§ 9. Gmina z tytułu realizacji zadań objętych porozumieniem ponosi odpowiedzialnośń wobec powiatu i osób trzecich.
§ 10. Gmina w zakresie opłat i kar wynikajņcych
z realizacji zadań objętych porozumieniem wydaje
decyzje i postanowienia w przedmiocie odroczenia
terminu płatności, umorzenia, rozłożenia na raty,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r.
Nr 8, poz. 60 ze zm.).
§ 11. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Każdej ze stron przysługuje prawo pisemnego
wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem
3 miesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
2. W razie rażņcego naruszenia przez jednņ ze
stron postanowień porozumienia lub nienależytego
wykonywania obowiņzków, druga strona ma prawo
rozwiņzań porozumienie bez zachowania terminu
wypowiedzenia przez oświadczenie złożone na piśmie.
§ 12. Zmiany niniejszego porozumienia wymagajņ formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 13. Porozumienie sporzņdzono w czterech jednobrzmiņcych egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron.
§ 14. Porozumienie wchodzi w życie dnia
25 września 2009r. i podlega opublikowaniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.AFIT.0911-7-7/09
z dnia 28 października 2009r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 42, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważnośń
uchwały
Rady
Miejskiej
w
Szlichtyngowej
Nr XXXII/270/09 z dnia 25 września 2009r. w sprawie
określenia tygodniowego obowiņzkowego wymiaru
godzin zajęń nauczycieli realizujņcych w ramach
stosunku pracy obowiņzki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym wymiarze godzin, w części
dotyczņcej § 2 pkt 4 i 5, doręczonej organowi nadzoru 2 października 2009r.
Uzasadnienie
W dniu 25 września 2009r. Rada Miejska w Szlichtyngowej podjęła uchwałę w sprawie określenia
tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin
zajęń nauczycieli realizujņcych w ramach stosunku
pracy obowiņzki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym wymiarze godzin.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała istotnie narusza prawo,
tj. art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.).
Zgodnie z treściņ ww. przepisu: „Organ prowadzņcy
szkołę lub placówkę określa:
tygodniowy obowiņzkowy wymiar godzin zajęń nauczycieli szkół nie wymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a,
nauczycieli prowadzņcych kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb
społecznych, nauczycieli kształcenia na odległośń,
nauczycieli realizujņcych w ramach stosunku pracy
obowiņzki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiņzkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzņcych zajęcia zwiņzane z wyborem
kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania
uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych
i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy
o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęń w formie zaocznej i w kształceniu na odległośń.”
16 74

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 2 ust. 5 pkt 4 rozporzņdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 12 lutego 2002r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2002r.
Nr 13, poz. 142 ze zm.) zajęcia gimnastyki korekcyjnej stanowiņ godziny do dyspozycji dyrektora
mieszczņce się w pojęciu zajęń dydaktycznych, wychowawczych
i
opiekuńczych
prowadzonych
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 Karty Nauczyciela. Sņ one prowadzone w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach przez zatrudnionych
w nich nauczycieli, dla których tygodniowy obowiņzkowy wymiar zajęń ustala się na podstawie tabeli z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Natomiast
§ 3 rozporzņdzenia Ministra Edukacji narodowej
z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu
i trybu organizowania indywidualnego obowiņzkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. 2008r. Nr 175, poz. 1086) stanowi, że zajęcia
indywidualnego nauczania prowadzone sņ przez
nauczycieli zatrudnionych w szkole, do której
uczęszcza uczeń objęty indywidualnym nauczaniem,
a w uzasadnionych przypadkach także przez nauczycieli zatrudnionych w innej szkole.
Majņc na względzie powyższe, ponieważ tygodniowy obowiņzkowy wymiar godzin zajęń nauczycieli
prowadzņcych zajęcia gimnastyki korekcyjnej i nauczanie indywidualne w szkołach podstawowych
i gimnazjach (a takie jednostki prowadzi Gmina
Szlichtyngowa) określa pkt 3 tabeli z art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela, brak jest podstaw prawnych do
określenia wskazanego wymiaru przez radę miejskņ,
jako organ prowadzņcy szkołę.
Wobec powyższego należało orzec jak we wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 30 dni
od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
Z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżņce i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywań: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone sņ do powszechnego wglņdu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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