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Uchwała Rady Miejskiej w Skwierzynie Nr XXXII/258/09 z dnia
10 wrzeŌnia 2009r. zmieniajņca uchwałň w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzņcych w skład mieszkaniowego zasobu gminy
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Uchwała Rady Miejskiej w KroŌnie OdrzaŊskim Nr XXXVIII/252/09
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Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie Nr XLVII/307/09 z dnia
29 wrzeŌnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów
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Uchwała Rady Gminy Zabór Nr XXV/170/09 z dnia 29 wrzeŌnia 2009r.
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szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługň lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastňpstw nauczycielom
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w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiņzku realizacji zajňń oraz okreŌlenia tygodniowego obowiņzkowego wymiaru
zajňń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuŊczych pedagoga
szkolnego, psychologa i logopedy
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Uchwała Rady Gminy Zabór Nr XXV/172/09 z dnia 29 wrzeŌnia 2009r.
w sprawie okreŌlenia zasad rozliczania tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin zajňń nauczycielom, dla których ustalony plan
zajňń jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXIV/996/2009 z dnia
28 października 2009r. w sprawie okreŌlenia wysokoŌci stawek podatku od nieruchomoŌci, zwolnieŊ od podatku od nieruchomoŌci oraz
wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXIV/997/2009 z dnia
28 października 2009r. w sprawie okreŌlenia wysokoŌci stawek podatku od Ōrodków transportowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. na
2010 rok
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXIV/998/2009 z dnia
28 października 2009r. zmieniajņca uchwałň w sprawie okreŌlenia
zasad ustalania, poboru i terminu płatnoŌci oraz wysokoŌci stawek
opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
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Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XXXVI/199/2009 z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie okreŌlenia wysokoŌci opłaty miejscowej
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Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XXXVI/200/2009 z dnia 10 listopada 2009r. w sprawie okreŌlenia wysokoŌci stawek podatku od
Ōrodków transportowych
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Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XXXVI/201/2009 z dnia
10 listopada 2009r. w sprawie okreŌlenia wysokoŌci stawek podatku
od nieruchomoŌci oraz zwolnieŊ z tego podatku
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UCHWAŁA NR XXXII/258/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 10 wrzeŌnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266
z późn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:

najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150% w gospodarstwie wieloosobowym;
3)

2. Burmistrz może skierowań do zawarcia umowy najmu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobň nie spełniajņcņ kryteriów okreŌlonych w ust. 1 i z pominiňciem trybu okreŌlonego w § 12.

§ 1. Zmienia siň uchwałň Nr XXXVII/330/02 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzņcych
w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dziennik
Urzňdowy Województwa Lubuskiego z 2002r. Nr 70,
poz. 915 z późn. zm.) w ten sposób, że:

3. SkreŌla siň § 10a.

1. § 7 otrzymuje brzmienie:

4. W § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

§ 7. 1. Lokale mieszkalne docelowe z zasobu
gminy służņ do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osobom, które spełniajņ nastňpujņce
warunki:
1)

2)

na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 6m2 powierzchni
mieszkalnej zamieszkałego lokalu w miejscu
zameldowania.

do dnia wystņpienia z wnioskiem o przydział
lokalu komunalnego sņ zameldowane
w granicach administracyjnych gminy przez
co najmniej 5 lat;
dochód miesiňczny brutto przypadajņcy na
jednego członka gospodarstwa domowego
w okresie trzech miesiňcy poprzedzajņcych
datň złożenia wniosku nie przekracza 200%

4. Na koniec pierwszego kwartału Społeczna
Komisja Mieszkaniowa sporzņdza listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu
lub wykwaterowania.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Stanisław Kretkiewicz
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UCHWAŁA NR XXXVIII/252/09
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 22 wrzeŌnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 8 ust. 2 w zwiņzku z art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) uchwala
siň, co nastňpuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/144/08 Rady Miejskiej
w KroŌnie OdrzaŊskim z dnia 27 czerwca 2008r.
w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej
w KroŌnie OdrzaŊskim (Dziennik Urzňdowy Woje-
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wództwa Lubuskiego Nr 76, poz. 1223) wprowadza
siň nastňpujņce zmiany:

„1. Strażnicy pełniņ służbň w systemie trzyzmianowym w wymiarze 40 godzin tygodniowo”.

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Straż używa nagłówkowej pieczňci prostokņtnej o treŌci:

Poz. 1676, 1677

4) § 12 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) ujňcie osób stwarzajņcych w sposób
oczywisty bezpoŌrednie zagrożenie dla życia
lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzanie do najbliższej jednostki Policji”.

Urzņd Miasta
Komenda Straży Miejskiej
ul. Parkowa 1

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Krosna OdrzaŊskiego.

66-600 Krosno OdrzaŊskie”;
2) § 8 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) planowanie, organizowanie i kierowanie
działaniami w sytuacjach szczególnego zagrożenia porzņdku i bezpieczeŊstwa publicznego
na terenie gminy”;

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Mariusz Grycan

3) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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UCHWAŁA NR XXXVIII/253/09
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 22 wrzeŌnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz
ich wydzierżawiania i użyczania
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/210/09 Rady Miejskiej
w KroŌnie OdrzaŊskim z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie okreŌlenia zasad nabywania, zbywania
i obciņżania nieruchomoŌci oraz ich wydzierżawiania i użyczania (Dziennik Urzňdowy Województwa
Lubuskiego Nr 17, poz. 312) wprowadza siň nastňpujņce zmiany:

5)

dokonywanie zamiany prawa własnoŌci
i prawa użytkowana wieczystego nieruchomoŌci ze Skarbem PaŊstwa oraz jednostkami
samorzņdu terytorialnego bez obowiņzku
dokonywania dopłat w przypadku różnicy
wartoŌci zamienianych nieruchomoŌci;

6)

odstņpienie od obowiņzku przetargowego
trybu zawarcia umów użytkowania, najmu
lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż
3 lata lub na czas nieoznaczony;

7)

udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własnoŌci;

8)

zmianň wysokoŌci bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomoŌci wpisanych do rejestru
zabytków;

9)

udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomoŌci zbywanych na rzecz:

1) § 3. otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Do wyłņcznej kompetencji Rady Miejskiej
należy wyrażanie zgody na:
1)

darowiznň nieruchomoŌci;

2)

wnoszenie nieruchomoŌci jako wkładów
niepieniňżnych (aportów) do spółek;

3)

przekazywanie w formie darowizny nieruchomoŌci, jako wkładu podmiotu publicznego w celu realizacji zadaŊ publicznych
w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego;

4)

sprzedaż nieruchomoŌci na rzecz Skarbu
PaŊstwa lub jednostki samorzņdu terytorialnego za cenň niższņ niż ich wartoŌń rynkowa
lub oddawanie w użytkowanie wieczyste bez
pobierania pierwszej opłaty;

a)

osób fizycznych i prawnych, prowadzņcych działalnoŌń charytatywnņ, opiekuŊczņ, kulturalnņ, leczniczņ, oŌwiatowņ, naukowņ, badawczo - rozwojowņ, wychowawczņ, sportowņ lub turystycznņ, a także
organizacjom pożytku publicznego,

b)

koŌciołom i zwiņzkom wyznaniowym, majņcym uregulowane stosunki z paŊstwem,
na cele działalnoŌci sakralnej,

c)

najemcy, jako lokal mieszkalny,
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d)

właŌcicieli lokali, w celu odtworzenia
działki budowlanej,

e)

partnera prywatnego lub spółki, w celu
wykonania umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym”;

która nieruchomoŌń dzierżawi na podstawie
umowy zawartej na co najmniej 10 lat, jeżeli
nieruchomoŌń ta została zabudowana na
podstawie pozwolenia na budowň.
2. Zezwala siň na sprzedaż gruntów oddanych
uprzednio w użytkowanie wieczyste na wniosek
użytkownika wieczystego po oddaniu budynku
do użytkowana.

2) § 6. otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Burmistrz może zbywań nieruchomoŌci
stanowiņce własnoŌń lub oddawań w użytkowanie wieczyste:
1)

Poz. 1677, 1678

3. Pierwsze opłaty roczne z tytułu użytkowania
wieczystego ustala siň w nastňpujņcy sposób:

w drodze przetargu - nieruchomoŌci zabudowane i przewidziane pod zabudowň
- zgodnie ze Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzjņ o warunkach zabudowy
oraz nieruchomoŌci przeznaczone na inne
cele;

a)

dla nieruchomoŌci przeznaczonych na cele mieszkaniowe, oŌwiatowe, kulturalne,
zdrowotne,
charytatywne,
sportowe
i obronnoŌci - 15% ceny gruntu,

b)

dla nieruchomoŌci przeznaczonych na cele handlowe, usługowe, przemysłowe
i składowe - 20% ceny gruntu;

2)

w trybie bezprzetargowym - nieruchomoŌci,
których sprzedaż jest ustawowo zwolniona
z obowiņzku przetargowego trybu zbycia;

c)

3)

w trybie art. 213 kodeksu cywilnego, jeżeli
nieruchomoŌń zabudowano przed dniem
5 grudnia 1990r. na podstawie pozwolenia
na budowň - jeżeli nie jest to sprzeczne z kierunkami rozwoju lub zamierzeniami inwestycyjnymi gminy;

dla nieruchomoŌci przeznaczonych na cele rekreacyjno - letniskowe i pod garaże
- 25% ceny gruntu, a dalsze opłaty roczne
- 5% ceny gruntu”.

4)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.

w trybie bezprzetargowym - nieruchomoŌci,
których sprzedaż nastňpuje na rzecz osoby,

Przewodniczņcy Rady
Mariusz Grycan
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UCHWAŁA NR XXVIII/161/09
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 23 wrzeŌnia 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia w Przedszkolu Publicznym prowadzonym przez Gminę Trzebiechów
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeŌnia
1991r. o systemie oŌwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256
poz. 2572 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala siň,
co nastňpuje:
§ 1. 1. Ustala siň opłaty za zajňcia Ōwiadczone
przez przedszkole, przekraczajņce czas realizacji
podstawy programowej dotyczņce zajňń opiekuŊczo
– wychowawczych i dydaktycznych, w szczególnoŌci
za:
1) gry i zabawy ruchowe, wspomagajņce rozwój
fizyczny dziecka,

2) gry i zabawy edukacyjne wspomagajņce rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka,
3) zabawy muzyczne, plastyczne i inne twórczo
rozwijajņce zdolnoŌci dziecka oraz zaspokajajņce ich potrzebň aktywnoŌci i zainteresowania.
2. Opłaty pobiera siň, za każdņ rozpoczňtņ godzinň ŌwiadczeŊ i sprawowania opieki nad dzieckiem:
a) za pierwsze dziecko: 1,40zł za każdņ godzinň,
b) za drugie dziecko i nastňpne z rodziny: 1,00zł,
za każdņ godzinň.
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§ 2. Ustalona odpłatnoŌń, o której mowa w § 1
nie obejmuje kosztów posiłku.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/111/08 Rady
Gminy w Trzebiechowie z dnia 9 wrzeŌnia 2008r.

Poz. 1678, 1679

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady Gminy:
Krzysztof Okińczyc

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.
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UCHWAŁA NR XL/239/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 24 wrzeŌnia 2009r.
w sprawie zmiany zapisów w statucie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie
Bobrzańskim
Na podstawie 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. 20
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) uchwala, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/106/07 Rady Miejskiej
w Nowogrodzie BobrzaŊskim z dnia 22 listopada
2007r. w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu OŌrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodzie BobrzaŊskim wprowadza siň nastňpujņce zmiany:
1) w § 1 ust. 2 dodaje siň pkt 6a w brzmieniu:
„ustawy z dnia 17 wrzeŌnia 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jednolity z 2009r. Dz. U. Nr 1, poz. 7 z późn.
zm.)”;
2) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„DziałalnoŌciņ oŌrodka kieruje kierownik, za-

trudniony przez burmistrza, a w czasie jego
nieobecnoŌci zastňpca kierownika oŌrodka”;
3) w § 11 anuluje siň schemat organizacyjny
oŌrodka okreŌlony załņcznikiem Nr 1 do uchwały Nr XVIII/106/07 Rady Miejskiej w Nowogrodzie BobrzaŊskim z dnia 22 listopada 2007r.
w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu OŌrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodzie BobrzaŊskim i nadaje siň nowy schemat organizacyjny Miejsko - Gminnemu OŌrodkowi Pomocy Społecznej w Nowogrodzie BobrzaŊskim w brzmieniu okreŌlonym w załņczniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeŊ w Urzňdzie Miejskim w Nowogrodzie
BobrzaŊskim.
Przewodniczņcy Rady
Mirosław Walencik
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/239/09
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 24 września 2009r.

Schemat organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
KIEROWNIK

GŁÓWNY KSIŇGOWY

ZASTŇPCA KIEROWNIKA

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ

PRACOWNIK SOCJALNY

DZIAŁ ŋWIADCZEŉ RODZINNYCH
I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

INSPEKTOR

PRACOWNIK SOCJALNY
REFERENT

PRACOWNIK SOCJALNY

PRACOWNIK SOCJALNY

DZIAŁ DODATKÓW
MIESZKANIOWYCH

INSPEKTOR

DZIAŁ USŁUG
OPIEKUŉCZYCH

OPIEKUN
DOMOWY

OPIEKUN
DOMOWY

OPIEKUN
DOMOWY

SPRZŅTACZKA
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UCHWAŁA NR XLVI/145/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 24 wrzeŌnia 2009r.
w sprawie pozbawienia ulicy Czereśniowej w Żaganiu kategorii drogi gminnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)
uchwala siň, co nastňpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta Żagania.

§ 1. Pozbawia siň ulicň CzereŌniowej w Żaganiu
kategorii drogi gminnej i wyłņcza siň tņ drogň
z użytkowania.

Przewodniczņcy Rady
Zdzisław Mirski

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego, z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 stycznia 2010r.

16 80

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

1681
16 8 1

UCHWAŁA NR XLVI/148/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 24 wrzeŌnia 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/105/06 Rady Miasta Żagań z dnia 26 października 2006r. w sprawie
ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 1991r.
o systemie oŌwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) uchwala siň:
§ 1. Zmienia siň uchwałň Nr XLVIII/105/06 Rady
Miasta ŻagaŊ z dnia 26 października 2006r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy ŻagaŊ o statusie miejskim,
w ten sposób że: w czňŌci IV pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„ŋwiadczenia pomocy materialnej sņ przyznawane
na wniosek:
16 8 1

-

rodziców, prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,

-

dyrektora szkoły”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta ŻagaŊ.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów od 1 wrzeŌnia 2009r.
Przewodniczņcy Rady
Zdzisław Mirski
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UCHWAŁA NR XLVI/149/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 24 wrzeŌnia 2009r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i zespołów szkół, granic ich obwodów
oraz ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14a
ust. 1 i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 1991r.
o systemie oŌwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala, co nastňpuje:
§ 1. 1. Ustala siň nastňpujņcņ sień szkół publicznych, dla których organem prowadzņcym jest Gmina ŻagaŊ o statusie miejskim:
a)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 przy
ul. Wojska Polskiego 7 w Żaganiu,

b)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 przy
ul. Wojska Polskiego 1 w Żaganiu,

c)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 przy
ul. Szkolnej 42 w Żaganiu,

d)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 przy
ul. Wesołej 38 w Żaganiu,

e)

Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Żarskiej 1 w Żaganiu:
-

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7,

-

Publiczne Gimnazjum Nr 1,

f)

Zespół Szkół Nr 2 przy ul. Nocznickiego 18
w Żaganiu:
-

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5,

-

Publiczne Gimnazjum Nr 2.

2. Granice obwodów szkół, o których mowa
w ust. 1, ustala siň zgodnie z treŌciņ załņcznika Nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Ustala siň sień publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach szkół:

f)

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego
1 w Żaganiu,

g)

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 3 przy ul. Szkolnej 42 w Żaganiu,

h)

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 4 przy ul. Wesołej 38 w Żaganiu,

i)

Oddział przedszkolny w Zespole Szkół Nr 2
przy ul. Nocznickiego 18 w Żaganiu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta ŻagaŊ.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/29/99 Rady Miejskiej w Żaganiu z dnia 25 lutego 1999r. w sprawie
planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów oraz uchwała jņ
zmieniajņca Nr XX/32/04 Rady Miasta ŻagaŊ z dnia
27 maja 2004r.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia jej w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego, z mocņ obowiņzujņcņ od dnia 1 wrzeŌnia
2009r.
Przewodniczņcy Rady
Zdzisław Mirski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/149/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 24 września 2009r.
Granice obwodów publicznych szkół, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Żagań
o statusie miejskim

a)

Miejskie Przedszkole Nr 2 przy ul. X-lecia PL
13 w Żaganiu,

1. Do obwodu PSP Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 7,
należņ ulice:

b)

Miejskie Przedszkole Nr 3 z Oddziałem Żłobkowym przy ul. X-lecia PL 24 w Żaganiu,

c)

Miejskie Przedszkole Nr 5 przy ul. Wałowej
12 w Żaganiu,

Piłsudskiego, Łużycka, Szpitalna, Szprotawska, Kopernika, Henryka Brodatego, Wałowa, Gimnazjalna,
Pl. SłowiaŊski, Słowackiego, Keplera, Jana III Sobieskiego.

d)

Miejskie Przedszkole Nr 6 przy ul. Żarskiej 16
w Żaganiu,

2. Do obwodu PSP Nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 1,
należņ ulice:

e)

Oddział przedszkolny w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego
7 w Żaganiu,

Libelta, Rynek, Warszawska, Bracka, Długa, Nadbobrze, Rybacka, Teatralna, NiepodległoŌci, II Armii WP,
Nowotki, Pomorska, Jana Pawła II, Wojska Polskie-
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go, Augustynów, Mickiewicza, Pl. Klasztorny,
Pl. Królowej Jadwigi, Pl. WolnoŌci, ŋw. Cecylii,
X - lecia, Dworcowa, Pstrowskiego, Fabryczna.
3. Do obwodu PSP Nr 3 przy ul. Szkolnej 42, należņ
ulice:
Szkolna, Żelazna, Piaskowa, Wiejska, ŋrodkowa,
Karliki, Polna, Krótka, Drzewna, Konarskiego, Tartakowa, LeŌna, KoŊcowa, Nowa, Kolejowa (od Nr 91
do Nr 99 włņcznie).
4. Do obwodu PSP Nr 4 przy ul. Wesołej 38, należņ
ulice:
Łukasiewicza, Wesoła, Wňglowa, Narutowicza,
Żwirki i Wigury, Staszica, Robotnicza, Spokojna,
Lotników Alianckich, Cicha, Spółdzielcza, Kolejowa
(od Nr 2 do Nr 89 włņcznie).
5. Do obwodu ZS Nr 1 przy ul. Żarskiej 1, należņ
ulice:
Żarska, Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Bolesława
Kňdzierzawego, Bolesławiecka, Browarniana, Brzozowa, Chopina, Dňbowa, Findera, Fredry, Bema,
Dņbrowskiego, Halicka, Joselewicza, KarpiŊskiego,

Poz. 1682, 1683

Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Koszarowa, KoŌciuszki, Miodowa, Młynarska, Okrzei, Osiedle XXX - lecia, Piastowska, Orlņt Lwowskich,
E. Plater, Podgórna, Pułaskiego, Reymonta, Moniuszki, Asnyka, Buczka, Żaganny, Łokietka, Sosnowa, Sportowa, ŋlņska, ŋwierkowa, Traugutta, WaryŊskiego, Zamkowa, Zacisze, Poprzeczna, Przyjaciół
Żołnierza, Stroma, Jana Długosza, Jana Ignacego
Felbigera, JagielloŊska, Ksiňcia Józefa Poniatowskiego, Ksiňcia Henryka Wiernego, Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bp. Wilhelma Pluty.
6. Do obwodu ZS Nr 2 przy ul. Nocznickiego 18, należņ ulice:
Graniczna, Kożuchowska, Paderewskiego, Fornalskiej, Sienkiewicza, MyŌliwska, Nocznickiego, Porzeczkowa, Łņkowa, Kwiatowa, JaŌminowa, Morelowa, Rzeźnicka, Słoneczna, Żółkiewskiego, Boczna,
Dolna, Północna, Nowogródzka, Zielona, Starowiejska, Prusa, Krňta, Armii Krajowej, Górna, Lipowa,
Strumykowa, WiŌniowa, CzereŌniowa.

16 82

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

1683
16 83

UCHWAŁA NR XLVI/151/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 24 wrzeŌnia 2009r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Żaganiu
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779
z późn. zm.) Rada Miasta ŻagaŊ nadaje Straży Miejskiej w Żaganiu
Regulamin Organizacyjny Straży Miejskiej w Żaganiu
§ 1. 1. Straż Miejska w Żaganiu, zwana dalej
strażņ jest samorzņdowņ, umundurowanņ formacjņ
powołanņ do ochrony porzņdku publicznego utworzonņ na podstawie zarzņdzenia Nr 3 Burmistrza
Miasta Żagania z dnia 10 wrzeŌnia 1992r.
2. Straż działa w strukturze organizacyjnej Urzňdu
Miasta ŻagaŊ jako Komenda Straży Miejskiej zwana
dalej komendņ straży.
3. Straż spełnia służebnņ rolň wobec społecznoŌci lokalnej, wykonujņc swe zadania z poszanowaniem godnoŌci i praw obywateli.
4. Koszty zwiņzane z funkcjonowaniem straży sņ
pokrywane z budżetu miasta Żagania.
§ 2. 1. Terenem działania straży jest obszar administracyjny miasta Żagania.
2. Siedzibņ straży jest komenda straży przy
ul. Jana Pawła II 15.
3. Straż używa pieczňci:

-

okrņgłej z godłem paŊstwa w Ōrodku oraz
napisem w otoku:
„Straż Miejska w Żaganiu”

-

prostokņtnej o treŌci:
„URZŅD MIASTA ŻAGAŉ
STRAŻ MIEJSKA
I REFERAT OBRONY CYWILNEJ
ul. Jana Pawła II15 tel. 068 477 10 70
68-100 ŻAGAŉ”

§ 3. 1. Strażņ kieruje komendant straży powoływany i odwoływany przez Burmistrza Miasta ŻagaŊ
po zasiňgniňciu opinii Komendanta Wojewódzkiego
Policji.
2. Przełożonym komendanta straży jest Burmistrz Miasta ŻagaŊ.
3. Komendant, w trybie okreŌlonym przez burmistrza, składa okresowe sprawozdanie z realizacji
zadaŊ wykonywanych przez straż.
4. Komendant składa Burmistrzowi i Przewodniczņcemu Rady Miasta ŻagaŊ pisemne roczne sprawozdanie z działalnoŌci straży. Powyższe sprawozdanie komendant składa do dnia 31 stycznia każdego roku.
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5. Nadzór nad działalnoŌciņ straży sprawuje
Burmistrz Miasta ŻagaŊ a w zakresie fachowym
- Komendant Główny Policji poprzez Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

-

sekcja ds. ruchu drogowego,

-

sekcja ds. sanitarno
i ochrony Ōrodowiska,

6. W przypadku powszechnego zagrożenia bezpieczeŊstwa publicznego, katastrofy lub klňski żywiołowej Burmistrz Miasta ŻagaŊ, na wniosek Komendanta Głównego Policji może, na czas okreŌlony, zarzņdziń użycie straży do wspólnych działaŊ
z Policjņ a na obszarze województwa lub gminy
z wnioskiem takim wystňpujņ odpowiednio Lubuski
Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim lub Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu.

-

sekcja ds. profilaktyki z dzieńmi w szkołach i przedszkolach,

-

sekcja ds. zwierzņt bezpaŊskich i bezdomnych,

§ 4. W zwiņzku z wykonywaniem swoich zadaŊ
straż współpracuje z Komendņ Powiatowņ Policji
w Żaganiu w zakresie okreŌlonym porozumieniem
o współpracy straży i policji zawartym miňdzy Burmistrzem Miasta ŻagaŊ a Komendantem Powiatowym Policji w Żaganiu oraz z służbami, instytucjami
i organizacjami prowadzņcymi działalnoŌń na rzecz
poprawy bezpieczeŊstwa i porzņdku publicznego,
ekologii, ochrony przyrody, opieki nad zwierzňtami,
ochrony zabytków i miejsc o szczególnym znaczeniu
dla tradycji i historii Narodu Polskiego.
§ 5. 1. Komendant straży wykonuje swoje zadania przy pomocy komendy straży.
2. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony
porzņdku publicznego wynikajņce z ustaw i aktów
prawa miejscowego.
3. Straży Miejskiej mogņ byń powierzone również inne zadania, np. wynikajņca z obowiņzujņcego
prawa miejscowego. Ww. zadania powierza Burmistrz Miasta Żagania.
4. Zadania, o których mowa w ust. 2, wykonujņ
pracownicy straży, zwani dalej strażnikami.
5. Zadania straży zwiņzane z obsługņ administracyjno - gospodarczņ i obsługņ monitoringu wizyjnego miasta mogņ wykonywań inni pracownicy
straży nie bňdņcy strażnikami zwani dalej pracownikami administracyjnymi oraz pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach pomocniczych i tzw. obsługi.
§ 6. 1. W skład komendy straży wchodzņ:
a)

komendant straży,

b)

dyżurny komendy straży,

c)

przewodnik psa służbowego,

d)

(nieetatowy) kierowca samochodu służbowego bňdņcego na wyposażeniu straży,

e)

strażnicy straży (zwani strażnikami miejskimi) tworzņcy nastňpujņce zespoły zadaniowe:
-

pieszy patrol prewencyjny,

-

rowerowy patrol prewencyjny,

-

zmotoryzowany patrol interwencyjny,

-

zmotoryzowany zespół konwojowy,

-

porzņdkowych

f)

stanowisko ds. obsługi monitoringu wizyjnego miasta,

g)

pracownicy administracyjni,

h)

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
pomocniczych i obsługi,

i)

Referat Obrony Cywilnej.

2. Szczegółowe zakresy czynnoŌci dla poszczególnych stanowisk oraz sposób ich wykonywania
okreŌla komendant straży a zatwierdza Burmistrz
Miasta Żagania.
3. Dopuszcza siň wzajemne łņczenie funkcji i zespołów.
4. Komendant może w drodze zarzņdzenia wewnňtrznego w porozumieniu z Burmistrzem Miasta
Żagania tworzyń oraz likwidowań dodatkowe sekcje
straży stosownie do zapotrzebowaŊ przyjňtych długookresowych planów działania.
5. Komendant może w drodze zarzņdzenia wewnňtrznego w porozumieniu z Burmistrzem Miasta
Żagania zmieniań zakres i teren działania sekcji straży.
6. Komendant jest przełożonym służbowym
wszystkich zatrudnionych w straży strażników, pracowników administracyjnych oraz pracowników
zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych
i obsługi w straży.
7. Dla realizacji okreŌlonych zadaŊ komendant
może tworzyń poza ustalonņ strukturņ doraźne zespoły złożone ze strażników, pracowników administracyjnych, pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
8. Dla właŌciwego funkcjonowania straży komendant opracowuje i wprowadza do użytku regulaminy wewnňtrzne i instrukcje. Decyzje wewnňtrzne
komendant podejmuje w formie zarzņdzeŊ wewnňtrznych, poleceŊ i pism okólnych.
9. W straży stopnie i okreŌlajņce je dystynkcje sņ
tożsame z pełnionņ funkcjņ - zajmowanym stanowiskiem, z wyjņtkiem pracowników administracyjnych
oraz pracowników zatrudnionych na stanowiskach
pomocniczych i obsługi, którym stopnie służbowe
nie przysługujņ.
§ 7. 1. Do zadaŊ dyżurnego komendy straży należy:
a)

przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeŊ,

b)

stałe utrzymywanie łņcznoŌci radiowej z patrolem pieszym, rowerowym i zmotoryzowanym oraz zespołem konwojowym,

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 128
c)

– 7396 –

utrzymywanie łņcznoŌci telefonicznej ze
wszystkimi służbami publicznymi i porzņdkowymi w mieŌcie a przede wszystkim z Policjņ w celu wzajemnego przekazywania sobie
informacji o zdarzeniach,

d)

prowadzenie dokumentacji dyżuru,

e)

przyjmowanie interesantów w sprawie skarg
i wniosków w godzinach otwarcia komendy
straży,

f)

dokonywanie odprawy służbowej dla patrolu rowerowego,

g)

prowadzenie ewidencji wydawania strażnikom Ōrodków przymusu bezpoŌredniego
i Notatników Służbowych oraz użycia przez
straż przepustki identyfikacyjnej KPP, tzw.
wejŌciowej karty magnetycznej,

h)

i)

stałe sprawowanie nadzoru nad pracņ stanowiska obsługi monitoringu wizyjnego
miasta,
reprezentowanie komendy
obecnoŌci komendanta.

podczas

Poz. 1683
i współdziałanie w tym zakresie z organami
paŊstwowymi, samorzņdowymi i organizacjami społecznymi.

3. Do zadaŊ zmotoryzowanego zespołu konwojowego należy:
a)

konwojowanie dokumentów, przedmiotów
wartoŌciowych lub wartoŌci pieniňżnych na
potrzeby gminy, urzňdu, itp.,

b)

ochrona osób konwojowanych oraz przewożonych przez nie walorów pieniňżnych.

4. Do zadaŊ przewodnika psa służbowego należy
praca z psem służbowym i jego utrzymanie.
5. Do zadaŊ kierowcy samochodu służbowego
należy pełna obsługa samochodu służbowego.
6. Do zadaŊ sekcji ds. ruchu drogowego należy
w szczególnoŌci:
a)

typowanie miejsc o szczególnym zagrożeniu
dla bezpieczeŊstwa i porzņdku w komunikacji, np.: w obrňbie szkół, osiedli mieszkaniowych, itp.,

b)

stałe prowadzenie monitoringu dróg na terenie miasta pod kņtem:

nie-

2. Do zadaŊ pieszego patrolu prewencyjnego
oraz zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego
należy:
a)

bieżņce przeprowadzanie interwencji przekazanych przez dyżurnego komendy straży,

b)

prewencyjne patrolowanie miasta w zakresie ochrony spokoju i porzņdku publicznego,

c)

zabezpieczenie miejsca zdarzenia, przestňpstwa, katastrofy albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem do momentu przybycia właŌciwych służb miejskich, itp.,

c)

-

stanu i prawidłowoŌci ich oznakowania,

-

oŌwietlenia i stanu ich nawierzchni,

-

stanu i prawidłowoŌci zabezpieczenia robót drogowych prowadzonych w obrňbie
pasa drogowego,
obsługa radarowego systemu kontroli prňdkoŌci pojazdów.

7. Do zadaŊ sekcji ds. sanitarno - porzņdkowych
i ochrony Ōrodowiska należy:

d)

czuwanie nad porzņdkiem i kontrola ruchu
drogowego - w zakresie okreŌlonym w przepisach o ruchu drogowym,

a)

e)

współdziałanie z właŌciwymi podmiotami
w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klňsk żywiołowych oraz innych miejscowych zdarzeŊ,

kontrola całokształtu zagadnieŊ administracyjno - porzņdkowych w wyznaczonym przez
komendanta komendy straży tzw. rewirze
(dzielnicy),

b)

wykonywanie obowiņzków wynikajņcych
z Regulaminu utrzymania czystoŌci i porzņdku na terenie miasta Żagania,

c)

kontrola realizacji przestrzegania obowiņzków wynikajņcych z Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiņzywania Problemów Alkoholowych w zakresie sprzedaży napojów
alkoholowych,

d)

współpraca z Referatem dzielnicowych
w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu
oraz współudział w okreŌlonym zakresie
w realizacji programów prewencyjnych,

e)

typowanie miejsc zagrożonych ekologicznie
i zapobieganie ich powstawaniu,

f)

przeciwdziałanie dewastowaniu zieleni miejskiej i zaŌmiecaniu miejsc ogólnie dostňpnych (publicznych),

g)

kontrola prawidłowoŌci prowadzenia handlu
w mieŌcie i zbierania opłat targowych na
rzecz gminy.

f)

ochrona obiektów komunalnych i urzņdzeŊ
użytecznoŌci publicznej,

g)

współdziałanie z organizatorami i innymi
służbami w ochronie porzņdku podczas
zgromadzeŊ i imprez publicznych,

h)

doprowadzanie osób nietrzeźwych do OPD,
PIZ lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli,
osoby te zachowaniem swoim dajņ powód
do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdujņ siň w okolicznoŌciach zagrażajņcych ich
życiu lub zdrowiu albo zagrażajņ życiu
i zdrowiu innych osób,

i)

informowanie społecznoŌci lokalnej o stanie
i rodzajach zagrożeŊ, a także inicjowanie
i uczestnictwo w działaniach majņcych na
celu zapobieganie popełnianiu przestňpstw
i wykroczeŊ oraz zjawiskom kryminogennym
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8. Do zadaŊ sekcji ds. zwierzņt bezpaŊskich
i bezdomnych należy współpraca z urzňdem i innymi podmiotami w zakresie ich wyłapywania.

-

planowania i realizacji zaopatrzenia
w sprzňt i Ōrodki, a także zapewnienia odpowiednich warunków, przechowywania,
konserwacji i eksploatacji sprzňtu oraz
Ōrodków obrony cywilnej,

-

koordynowania przedsiňwziňń w zakresie
integracji sił obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji
skutków klňsk żywiołowych i zagrożeŊ
Ōrodowiska,

-

współdziałania w zwalczaniu klňsk żywiołowych i zagrożeŊ Ōrodowiska oraz
w usuwaniu ich skutków, organizowanych
przez inne organy,

9. Do zadaŊ sekcji ds. profilaktyki z dzieńmi należy:
a)

prowadzenie wszelkich działaŊ profilaktycznych z dzieńmi i młodzieżņ w zakresie kształtowania u nich prawidłowej postawy wobec
różnych zagrożeŊ i wdrażania zasad bezpiecznych zachowaŊ,

b)

utrzymywanie stałych kontaktów z pedagogami placówek oŌwiatowych w celu kontynuacji spotkaŊ z dzieńmi w trosce o ich bezpieczeŊstwo,

c)

współpraca z dyrektorami szkół pod kņtem
zapobiegania patologiom w szkołach i w ich
obrňbie.

b)

wykonywanie zadaŊ w zakresie
obronnych, a w szczególnoŌci:

spraw

-

opracowanie oraz aktualizowanie planu
obrony obiektu Urzňdu Miasta na czas
wojny,

kierowanie i koordynowanie realizacji przedsiňwziňń obrony cywilnej przez instytucje,
podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne działajņce na terenie gminy, dotyczņcych w szczególnoŌci:

-

opracowanie oraz aktualizowanie regulaminu organizacyjnego na czas wojny,

-

opracowanie oraz aktualizowanie dokumentacji obronnej Urzňdu Miasta na czas
wojny,

-

planowania działalnoŌci w zakresie realizacji zadaŊ obrony cywilnej,

-

-

przygotowania i kierowania formacjami
obrony cywilnej,

organizacja oraz nadzór szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzňdu Miasta
i jednostek organizacyjnych podległych
burmistrzowi,

-

przygotowania i zapewnienia działania
elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemów wczesnego
ostrzegania,

-

prowadzenie gminnych gier lub ńwiczeŊ
obronnych oraz nadzór nad powyższym
w jednostkach organizacyjnych podległych burmistrzowi,

-

opracowania planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych,

9. Do zadaŊ Referatu Obrony Cywilnej należy:
a)

-

organizowania i prowadzenia szkoleŊ
formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludnoŌci w zakresie powszechnej samoobrony,

-

kierowania w razie potrzeby przygotowaniem ewakuacji (przyjňcia) ludnoŌci oraz
koordynowania tych działaŊ,

-

kierowania i koordynowania akcjami ratunkowymi w czasie wojny,

-

ustalania zadaŊ w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym jednostkom organizacyjnym
działajņcym na terenie gminy,

-

-

c)

dokonywania oceny stanu przygotowaŊ
obrony cywilnej oraz podejmowania
przedsiňwziňń zmierzajņcych do pełnej realizacji zadaŊ,
planowania ŌwiadczeŊ osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej,

wykonywanie zadaŊ w zakresie ochrony
przeciwpożarowej, a w szczególnoŌci:
-

prowadzenie spraw zwiņzanych z nadzorem organów miasta nad ochronņ przeciwpożarowņ w stosunku do ich jednostek
organizacyjnych,

-

prowadzenie spraw dotyczņcych ochrony
przeciwpożarowej urzňdu,

-

współdziałanie z Powiatowņ Komendņ
PaŊstwowej Straży Pożarnej w zakresie
ochrony przeciwpożarowej,

d)

wykonywanie zadaŊ w zakresie obrony
przeciwpowodziowej:
-

organizacja i utrzymanie w gotowoŌci do
działania Miejskiego Zespołu Reagowania,

-

opracowanie oraz aktualizowanie planu
operacyjnego ochrony przeciwpowodziowej terenów miasta,

-

planowanie sił i Ōrodków do walki z zagrożeniem powodziowym,

-

planowanie oraz organizacja ewakuacji
ludnoŌci miasta z terenów zagrożonych
powodziņ,
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organizacja oraz prowadzenie szkoleŊ
członów Miejskiego Zespołu Reagowania
oraz kadry kierowniczej Urzňdu Miasta
i jednostek organizacyjnych podległych
burmistrzowi,

10m od przejŌń,
-

zatrzymywaniu nieuprawnionych pojazdów na miejscach parkingowych dla inwalidów,

-

zatrzymywaniu pojazdów na skrzyżowaniach i w odległoŌci mniejszej niż 10m od
skrzyżowania,

wykonywanie zadaŊ w zakresie ochrony tajemnicy i informacji niejawnych:

-

zatrzymywaniu pojazdów na jezdni wzdłuż
linii ciņgłej,

-

organizacja i ochrona informacji niejawnych w Urzňdzie Miejskim,

-

zatrzymywaniu pojazdów na drodze dla
rowerów,

-

prowadzenie postňpowaŊ sprawdzajņcych
wobec osób wyznaczonych na stanowiska
służbowe, zwiņzanych z zachowaniem tajemnicy,

-

postoju pojazdów w strefie zamieszkania
w miejscach innych niż wyznaczone
w tym celu,

-

nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem oraz obiegiem informacji niejawnych w Urzňdzie Miejskim,

-

jeżdżeniu rowerem po chodnikach i przejŌciach dla pieszych,

-

przechodzeniu przez jezdniň w miejscu
niedozwolonym,

-

przechodzeniu przez przejŌcie dla pieszych na czerwonym Ōwietle,

e)

-

-

powszechna edukacja mieszkaŊców terenów miasta zagrożonych powodziņ,

nadzór nad przestrzeganiem przepisów
z zakresu informacji niejawnych w Urzňdzie Miejskim,
prowadzenie szkoleŊ kadry kierowniczej
oraz pracowników Urzňdu Miejskiego z zakresu ochrony informacji niejawnych,

f)

prowadzenie Kancelarii Tajnej,

g)

prowadzenie magazynu Obrony Cywilnej
i sprzňtu przeciwpowodziowego.

g)

11. Do zadaŊ osób obsługujņcych monitoring
wizyjny miasta należy:
a)

obserwowanie i rejestrowanie obrazu zdarzeŊ w miejscach publicznych,

b)

natychmiastowe informowanie policji, dyżurnych o zarejestrowanych przestňpstwach
i wykroczeniach,

c)

archiwizowanie zdarzeŊ dla potrzeb sņdów,
prokuratury, policji i straży miejskiej,

d)

bieżņce informowanie przełożonych o zarejestrowanych przestňpstwach i wykroczeniach oraz awariach urzņdzeŊ monitoringowych,

e)

f)
-

-

spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych,

-

zaŌmiecaniu miejsc publicznych,

-

wieszaniu plakatów i ogłoszeŊ w miejscach do tego nie przeznaczonych,

-

niezachowaniu ostrożnoŌci przy trzymaniu zwierzņt,

-

prowadzenia handlu w miejscu niedozwolonym,

-

zanieczyszczaniu drogi publicznej,

-

nielegalnym zajňciu pasa drogowego,

-

niszczeniu zieleni, deptaniu trawników,
itp.,

h)

zgłaszanie dyżurnemu wszelkich zauważonych nieprawidłowoŌci nie bňdņcych wykroczeniami czy przestňpstwami jak:

bieżņce prowadzenie ksiņżki raportów, poprzez wpisywanie obserwowanych rejonów,
stwierdzonych wykroczeŊ czy przestňpstw,

-

uszkodzone znaki drogowe,

-

dziury w jezdniach,

zwracanie szczególnej uwagi na wykroczenia
drogowe polegajņce na:

-

uszkodzone studzienki kanalizacyjne, telekomunikacyjne, etc,

zatrzymywaniu pojazdów na zakazie zatrzymywania,

-

uszkodzone oŌwietlenie miejskie,

-

niedziałajņca sygnalizacja Ōwietlna,

-

zatrzymywaniu pojazdów na zakazie postoju,

-

zatrzymywaniu pojazdów w zatoczkach
autobusowych oraz w odległoŌci mniejszej niż 15m od słupka lub tablicy oznaczajņcej przystanek autobusowy,

-

zwracanie szczególnej uwagi na wykroczenia
polegajņce na:

zatrzymywaniu pojazdów na przejŌciach
dla pieszych i w odległoŌci mniejszej niż

i)

szczególnie uważna obserwacja rejonów,
w których wystňpuje nasilenie zakłóceŊ porzņdku publicznego oraz miejsc gromadzenia siň młodzieży,

j)

w przypadku stwierdzenia przestňpstwa lub
wykroczenia natychmiastowe powiadomienie dyżurnego policji,
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osoba obsługujņca monitoring ma obowiņzek prowadziń obserwacjň z poszczególnych
kamer w trybie rňcznym i automatycznym,
wyszukiwań zdarzenia oraz odnotowywań je
w ksiņżce raportów,
wykonywanie innych zadaŊ
w opisach stanowisk pracy.

kontrolowanie i podejmowanie stosownych
działaŊ dla zapewnienia czystoŌci i estetycznego wyglņdu budynków mieszkalnych,
obiektów i urzņdzeŊ użytecznoŌci publicznej
oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy
i posesji prywatnych,

b)

podejmowanie działaŊ dla ograniczenia zjawiska niszczenia mienia publicznego,

c)

podejmowanie działaŊ zwiņzanych ze zwiňkszeniem efektywnoŌci funkcjonowania służb
miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie
porzņdku i czystoŌci, prawidłowego zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych,

d)

e)

f)

g)

informowanie właŌciwych służb o stwierdzonych nieprawidłowoŌciach stanu nawierzchni jezdni i ciņgów pieszych, stanu
oznakowania i oŌwietlenia ulic oraz prawidłowoŌci zabezpieczenia i oznakowania prac
prowadzonych w pasie drogowym,
kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowoŌci numeracji porzņdkowej posesji, czytelnoŌci i estetyki tablic z nazwami ulic, sposobu
umieszczania plakatów i ogłoszeŊ, funkcjonowania reklamy zewnňtrznej, itp.,
egzekwowanie od właŌcicieli nieruchomoŌci
właŌciwego
wykonywania
obowiņzku
utrzymywania porzņdku i czystoŌci oraz
utrzymania zimowego,
egzekwowanie przestrzegania zasad obowiņzujņcych w ruchu drogowym ze szczególnym uwzglňdnieniem stref ograniczonego ruchu w centrum miasta oraz ograniczeŊ
dla ruchu pojazdów ciňżarowych,

h)

egzekwowanie utrzymania właŌciwego porzņdku i estetyki miejsc o szczególnym znaczeniu dla kultury i historii narodu polskiego,

i)

kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o godle,
barwach i hymnie RP oraz w zakresie obowiņzku dekorowania budynków podczas
Ōwiņt paŊstwowych i narodowych,

j)

kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów w zakresie używania wizerunku herbu Miasta Żagania,

k)

przyrodniczych, kompleksów leŌno - parkowych oraz zanieczyszczania wód,
l)

ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów, których stan wskazuje, że
nie sņ używane lub pojazdów bez tablic rejestracyjnych,

zawartych

12. Do zadaŊ służbowych patrolu rowerowego
straży, poza okreŌlonymi ustawņ o strażach gminnych, należy w szczególnoŌci:
a)

Poz. 1683

podejmowanie działaŊ dla ograniczania zjawisk degradacji Ōrodowiska naturalnego, ze
szczególnym uwzglňdnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów

m) egzekwowanie należytego stanu sanitarno
- higienicznego na terenach targowisk
i w handlu okrňżnym,
n)

kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów porzņdkowych dotyczņcych
przewozów taksówkami i dorożkami,

o)

przeprowadzanie doraźnych kontroli tematycznych wynikajņcych ze skarg i wniosków
mieszkaŊców Miasta Żagania,

p)

egzekwowanie przepisów porzņdkowych
wydanych z upoważnienia ustawy, przez organy samorzņdowe Gminy Miejskiej ŻagaŊ,

r)

analiza i typowanie na terenie Żagania
miejsc niebezpiecznych przeznaczonych do
objňcia ich monitoringiem wizyjnym.

§ 8. 1. Strażnik jest wyposażony w Ōrodki przymusu bezpoŌredniego, bňdņce na wyposażeniu komendy straży, które może stosowań wobec osób
uniemożliwiajņcych wykonywanie przez niego zadaŊ
okreŌlonych w ustawie.
2. Na wyposażenie indywidualne
o którym mowa w ust. 1, składa siň:
-

umundurowanie służbowe,

-

pałka obronna wielofunkcyjna,

-

kajdanki,

-

rňczny miotacz gazu,

-

paralizator elektryczny.

strażnika,

3. Strażnik może stosowań Ōrodki, o których
mowa w ust. 2, w przypadkach odpowiadajņcym
potrzebom wynikajņcym z istniejņcej sytuacji i niezbňdnych do osiņgniňcia podporzņdkowania siň wydanym poleceniom.
§ 9. 1. Strażnik lub pracownik obsługi wyznaczony do monitoringu nie bňdņcy na etacie strażnika
majņ przyznane prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu Ōrodków technicznych obrazu
zdarzeŊ w miejscach publicznych (tzw. monitoring
wizyjny).
2. Strażnik ma prawo do przetwarzania danych
osobowych - bez wiedzy i zgody osoby, których dane te dotyczņ - uzyskanych w wyniku wykonywania
czynnoŌci
podejmowanych
w
postňpowaniu
w sprawach o wykroczenia oraz uzyskanych z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada
dostňp tj.:
-

do bazy danych centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców
(tzw. CEPIK),

-

do danych ze zbiorów meldunkowych,
zbiorów PESEL, oraz ewidencji wydanych
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i utraconych dowodów osobistych.
§ 10. 1. Strażnik ma prawo podejmowań samodzielne decyzje o przemieszczeniu lub usuniňciu
pojazdu z drogi na koszt właŌciciela w sytuacji pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeŊstwu.
2. Strażnik ma przyznane prawo do dawania poleceŊ lub sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej
osobie znajdujņcej siň na drodze.
§ 11. 1. Strażnik podczas wykonywania czynnoŌci służbowych nosi stosowne umundurowanie,
które zostało mu przydzielone na czas służby w straży, legitymacjň służbowņ, znak identyfikacyjny oraz
emblemat miasta Żagania zgodnie z zasadami okreŌlonymi w odrňbnych przepisach.
2. Wyposażenie i umundurowanie strażnik
otrzymuje zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami.
3. Normy i okresy używalnoŌci umundurowania
strażników okreŌla załņcznik Nr 1 do regulaminu.
4. Przedmioty umundurowania oraz sprzňt służbowy wydane strażnikom stanowiņ własnoŌń pracodawcy. Funkcjonariusze zwolnieni ze służby
w Straży Miejskiej obowiņzani sņ do zwrotu przedmiotów umundurowania lub uiszczenia ich równowartoŌci według cen detalicznych obowiņzujņcych
w dniu rozliczenia (za okres nie zamortyzowany).
5. W przypadku utraty wartoŌci użytkowej
przedmiotów umundurowania lub jego utraty przed
upływem okresu jego używalnoŌci:
a)

b)

powstałych z przyczyn niezależnych od pracownika w zwiņzku z wykonywaniem obowiņzków służbowych - wydaje siň bezpłatnie
podobny, nowy przedmiot umundurowania
z przyjňciem nowego okresu używalnoŌci
tj. od daty jego wydania,
powstałych z przyczyn innych niż wymienione w ppkt a - nowy przedmiot umundurowania wydaje siň po uiszczeniu jego wartoŌci według ceny detalicznej obowiņzujņcej
w dniu jego wydania, pomniejszonej o stopieŊ amortyzacji wydanego uprzednio
przedmiotu. Okres używalnoŌci wydanego
przedmiotu przyjmuje siň od dnia jego wydania.

6. O zaistnieniu okolicznoŌci wymienionych
w pkt 5 funkcjonariusz ma obowiņzek niezwłocznie
zgłosiń komendantowi straży, który przeprowadza
postňpowanie wyjaŌniajņce i ustala ich przyczynň.
7. Funkcjonariuszom Straży Miejskiej, którzy we
własnym zakresie dokonujņ konserwacji, naprawy,
czyszczenia i prania sortów mundurowych przysługuje ekwiwalent w wysokoŌci 18zł miesiňcznie.
8. Ekwiwalent wypłacany jest raz w roku.
§ 12. 1. Czas pracy strażnika powinien byń
w pełni wykorzystany na wykonywanie obowiņzków
służbowych.
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2. Podstawowy system pracy dla strażników
miejskich wynosi 8 godzin na dobň i przeciňtnie
40 godzin w piňciodniowym tygodniu pracy w przyjňtym czteromiesiňcznym okresie rozliczeniowym.
3. Tygodniowy czas pracy strażników miejskich
łņcznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczań przeciňtnie 48 godzin w czteromiesiňcznym
okresie rozliczeniowym.
4. Dla pionu patroli pieszych, rowerowych lub
zmotoryzowanych stosuje siň rozkład pracy w układzie dwuzmianowym tj.
a)

od godz. 700 do 1500,

b)

od godz. 1300 do 2100 i od 1400 do 2200.

W przypadkach uzasadnionych potrzeb - godziny
zmian mogņ ulec przesuniňciu o czym decyduje
komendant Straży Miejskiej.
5. Komendant Straży Miejskiej okreŌla miesiňczny
harmonogram czasu pracy dla strażników uwzglňdniajņc obowiņzujņcy piňciodniowy tydzieŊ pracy
oraz dni wolne w zamian za przepracowane niedziele i Ōwiňta i inne dni wolne od pracy.
6. Pracownik, jeżeli tego wymagajņ potrzeby
urzňdu, może wykonywań pracň poza normalnymi
godzinami pracy na polecenie przełożonego.
7. Za pracň nocnņ uważa siň pracň pomiňdzy
godzinņ 2100 a 700 chyba, że rozkład pracy przewiduje inaczej. Praca nocna jest dopuszczalna tylko
w szczególnych przypadkach i tylko na polecenie
przełożonego.
§ 13. 1. Zakład pracy zapewnia pracownikom
bezpieczne i higieniczne warunki pracy zgodnie
z obowiņzujņcymi w tym zakresie przepisami
a w szczególnoŌci z działem X Kodeksu Pracy.
2. Strażnicy miejscy pełniņcy służbň w patrolu
pieszym lub zmotoryzowanym na otwartej przestrzeni otrzymujņ posiłki profilaktyczne w formie
jednego dania gorņcego, wydawanego w naturze
w cyklu całorocznym.
3. Posiłki ze wzglňdów organizacyjnych mogņ
byń:
a)

przyrzņdzane przez pracownika we własnym
zakresie z otrzymanych produktów lub,

b)

wydawane w punktach gastronomicznych,
po ustaleniu przez Komendanta Straży Miejskiej zasad ich wydawania po negocjacji ceny oraz zapewnieniu przez wyznaczony
punkt gastronomiczny pełnej wartoŌci kalorycznej i dietetycznej.

4. Napoje profilaktyczne zapewnia siň funkcjonariuszom Straży Miejskiej zatrudnionym przy pracach
na otwartej przestrzeni przy temp. poniżej 10°C lub
powyżej 25°C w iloŌci zaspakajajņcej potrzeby pracowników.
Na innych stanowiskach w przypadku wystņpienia
temp. powyżej 28°C spowodowanej warunkami atmosferycznymi.
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5. Napoje przyznaje siň tylko w dniach, w których wystňpuje taka temperatura, w ciņgu całej
zmiany, odpowiednio zimne łub gorņce w zależnoŌci
od warunków wykonywania pracy.
6. Za zorganizowanie i dostarczenie napoi dla
poszczególnych zmian odpowiedzialny jest dyżurny
Straży Miejskiej na polecenie komendanta straży.
7. Strażnikowi wykonujņcemu obsługň samochodu służbowego przysługujņ Ōrodki ochrony indywidualnej w postaci:
-

fartuch drelichowy - jeden na 24 miesiņce,

-

rňkawice ochronne drelichowe - do zużycia,

-

buty gumowe - do zużycia (min. 1 para na
24 miesiņce),

-

fartuch przedni wodochronny - do zużycia.

§ 14. 1. Każdego pracownika obowiņzuje zachowanie czystoŌci we wszystkich pomieszczeniach
komendy straży.
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tych w regulujņcych powyższe kwestie zarzņdzeniach.
4. Stanowiska, zaszeregowania i wymagania
kwalifikacyjne strażników oraz pozostałych pracowników straży regulujņ przepisy rozporzņdzenia Rady
Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników
samorzņdowych.
§ 16. Zmian w Regulaminie dokonuje siň w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.
§ 17. Tracņ moc:
1. Uchwała Nr XXI/4/08 Rady Miasta ŻagaŊ
z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Żaganiu.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta Żagania i Komendantowi Straży
Miejskiej.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Zdzisław Mirski

2. ŋrodki czystoŌci i higieny osobistej dostarcza
zakład pracy, wyposażajņc w nie odpowiednie pomieszczenia.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/151/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 24 września 2009r.

3. Palenie tytoniu w zakładzie pracy dozwolone
jest tylko w pomieszczeniu wyodrňbnionym i odpowiednio przystosowanym.
§ 15. 1. Stan osobowy straży wynosi docelowo
10 etatów.
2. Komendant straży oraz strażnicy miejscy pracujņ na zasadzie umowy o pracň.
3. Strażnicy oraz pozostali pracownicy podlegajņ
okresowej ocenie stosownie do wytycznych zawar1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2
Czapka garnizonowa
Czapka zimowa
Spodnie letnie
Kurtka letnia (krótka)
Spodnie zimowe
Kurtka zimowa 3/4
Sweter służbowy
Krawat
Rňkawiczki zimowe
Szalik zimowy
Skarpetki letnie
Skarpetki zimowe
Koszula służbowa (dł. rňkaw)
Koszula biała
Koszula służbowa (kr. rňkaw)
Półbuty letnie
Buty zimowe
Pas służbowy (główny)
Okulary przeciwsłoneczne
Pagony, oznaki, korpusówki
Mundur wyjŌciowy

Ustala siň nastňpujņce sorty mundurowe oraz normy
ich wyposażenia ma jednego funkcjonariusza Straży
Miejskiej z zaznaczeniem czasu ich używalnoŌci:
I. Umundurowanie:

3
szt. 1 na 2 lata
szt. 1 na 2 lata
szt. 1 na 1 rok
szt. 1 na 3 lata
szt. 1 na 1 rok
szt. 1 na 3 lata
szt. 1 na 2 lata
szt. 1 na 2 lata
1 para na 3 lata
szt. 1 na 3 lata
2 pary na 1 rok
2 pary na 1 rok
szt. 1 na 1 rok
szt. 1 na 2 lata
szt. 2 na 1 rok
1 para na 1 rok
1 para na 2 lata
szt. 1 na 4 lata
szt. 1 na 2 lata
szt. 4 na 1 rok
szt. 1 na 4 lata
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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2
Wiatrówka
Koszulobluza
Koszulka rowerowa
Bluza rowerowa letnia
Bluza rowerowa ocieplana
Kurtka rowerowa
Koszulka POLO rowerowa
Spodnie dresowe rowerowe
Spodenki rowerowe
Getry rowerowe
Skarpety sportowe rowerowe
Obuwie sportowe rowerowe
Dres sportowy rowerowy
Inne

3
szt. 1 na 2 lata
szt. 1 na 2 lata
szt. 2 na 1 rok
szt. 1 na 1 rok
szt. 1 na 2 lata
szt. 1 na 3 lata
szt. 2 na 1 rok
szt. 1 na 2 rok
szt. 1 na 1 rok
2 pary na 1 rok
2 pary na 1 rok
1 para na 1 rok
szt. 1 na 3 lata
według potrzeb

II. Wyposażenie Straży Miejskiej stanowiņ również:

b) rower służbowy.

1. Stacjonarne (przewodowe i bezprzewodowe)
Ōrodki łņcznoŌci.

3. Zestaw pierwszej pomocy i defibrylator.
4. Agregat prņdotwórczy.

2. Oznakowane pojazdy służbowe:
a) samochód służbowy,
16 83
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UCHWAŁA NR XXXII/200/2009
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 25 wrzeŌnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę
Przedszkola Komunalnego, przekraczające podstawę programową
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeŌnia
1991 roku o systemie oŌwiaty (t.j. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/183/2009 Rady Gminy
Stare Kurowo z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokoŌci opłat za Ōwiadczenia prowadzonego przez gminň Przedszkola Komunalnego,
przekraczajņce podstawň programowņ wprowadza
siň nastňpujņce zmiany:
16 84

1) § 5 otrzymuje brzmienie: „Uchwała wchodzi
w życie z dniem 1 maja 2009 roku i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego, z mocņ obowiņzujņcņ od
1 maja 2009 roku.
Przewodniczņcy Rady:
Andrzej Gogler
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UCHWAŁA NR XXIV/120/09
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 28 wrzeŌnia 2009r.
w sprawie ustalenia opłaty za wyżywienie dziecka oraz opłaty za dodatkowe zajęcia świadczone przez
przedszkole prowadzone przez Gminę Maszewo
Na podstawie art. 14 ust. 5 w zwiņzku z art. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 1991r. o systemie oŌwiaty
(tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala siň,
co nastňpuje:
§ 1. Usługi Ōwiadczone przez publiczne przedszkole prowadzone przez Gminň Maszewo w zakresie
podstawy programowej okreŌlonej w rozporzņdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia
2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 9,
poz. 17) sņ realizowane bezpłatnie.
§ 2. 1. Ustala siň opłatň miesiňcznņ za dodatkowe zajňcia, przekraczajņce podstawň programowņ
wychowania przedszkolnego, Ōwiadczone przez
przedszkole prowadzone przez Gminň Maszewo:

g)

rytmiki.

3. WysokoŌń opłaty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ulega obniżeniu w przypadku,
gdy do przedszkola uczňszcza wiňcej niż jedno
dziecko z tej samej rodziny, w sposób nastňpujņcy:
a)

na drugie dziecko o 25% opłaty,

b)

na trzecie i nastňpne dzieci o 50%.

§ 3. Ustala siň dziennņ opłatň za wyżywienie
dziecka:
-

w Przedszkolu Publicznym w Maszewie
w wysokoŌci - 3,00zł,

-

w Oddziale Zamiejscowym w Radomicku
w wysokoŌci - 2,50zł.

-

w Publicznym Przedszkolu w Maszewie
w wysokoŌci - 65,00zł,

§ 4. Opłata, o której mowa w § 3 uchwały podlega zwrotowi, w przypadku nieobecnoŌci dziecka
w przedszkolu, proporcjonalnie za każdy dzieŊ nieobecnoŌci - w stosunku do iloŌci dni, w których
przedszkole było czynne dla dzieci w danym miesiņcu.

-

w Oddziale Zamiejscowym w Radomicku
w wysokoŌci - 50,00zł.

§ 5. Opłatň wnosi siň miesiňcznie do dnia 20 - go
danego miesiņca.

2. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszego
paragrafu, obejmuje koszty:

§ 6. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Maszewo.
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a)

zajňń rozwijajņcych plastycznie, muzycznie
i teatralnie uzdolnienia dzieci,

b)

zabaw tematycznych wspomagajņcych rozwój emocjonalny i społeczny dziecka,

c)

podstawowych zajňń informatycznych,

d)

prowadzenia zajňń w sekcjach tematycznych,

e)

prowadzenia popołudniowych zajňń czytelniczo - literackich w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,

f)

nauka jňzyków obcych,

§ 7. Traci moc uchwała XII/62/04 Rady Gminy
Maszewo z dnia 5 lutego 2004r. w sprawie utrzymania i funkcjonowania przedszkoli publicznych.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 wrzeŌnia 2009r.
Przewodniczņca Rady
Marzanna Zbierzak
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UCHWAŁA NR XLVII/307/09
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 wrzeŌnia 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym
formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeŌnia
1991r. o systemie oŌwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Kożuchowie
uchwala, co nastňpuje:
§ 1. 1. Dotacje z budżetu gminy udziela siň niepublicznym przedszkolom oraz podmiotom prowadzņcym niepubliczne inne formy wychowania
przedszkolnego działajņcym na terenie Gminy Kożuchów.
2. Dotacje obejmujņ dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Kożuchów.
3. Dotacje mogņ byń wykorzystane wyłņcznie na
bieżņce wydatki niepublicznego przedszkola lub
niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego.
4. Dotacji udziela siň na wniosek osoby prawnej
lub fizycznej prowadzņcej niepubliczne przedszkole
lub niepublicznņ innņ formň wychowania przedszkolnego pod warunkiem złożenia wniosku o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 wrzeŌnia roku
poprzedzajņcego rok udzielenia dotacji.
5. Wniosek powinien zawierań:
1) nazwň i adres organu prowadzņcego przedszkole;
2) imiň i nazwisko oraz tytuł prawny osoby reprezentujņcej organ prowadzņcy lub osoby prowadzņcej innņ formň wychowania przedszkolnego;
3) nazwň i adres przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego;
4) numer zaŌwiadczenia o wpisie do ewidencji
placówek niepublicznych:
5) nazwň i numer rachunku bankowego, na które
przekazana bňdzie dotacja;
6) planowanņ liczbň dzieci z podziałem na lata
szkolne.
6. Wzór wniosku stanowi załņcznik Nr 1.
7. O wysokoŌci dotacji należnej na jedno dziecko
Burmistrz Kożuchowa informuje pisemnie organ
prowadzņcy niepubliczne przedszkole lub osobň
prowadzņcņ niepublicznņ innņ formň wychowania
przedszkolnego w terminie do dnia 31 grudnia roku
poprzedzajņcego rok udzielenie dotacji.
§ 2. 1. Przekazanie dotacji na dany miesiņc nastňpuje do 10 dnia danego miesiņca w wysokoŌci
wynikajņcej z aktualnej liczby dzieci uczňszczajņcych
do przedszkola lub innej niepublicznej formy wy-

chowania przedszkolnego, według stanu na pierwszy dzieŊ każdego miesiņca.
2. Przed przekazaniem miesiňcznej raty dotacji
podmiot prowadzņcy przedkłada Burmistrzowi Kożuchowa do dnia 5 każdego miesiņca informacjň,
o aktualnej liczbie dzieci.
3. Wzór informacji stanowi załņcznik Nr 2.
4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 1
ust. 5 pkt 5 lub w przypadku zmiany rachunku po
przedłożeniu pisemnej informacji o zmianie rachunku bankowego.
§ 3. 1. Podstawņ obliczenia dotacji dla jednego
dziecka jest:
1) dla niepublicznych przedszkoli - wysokoŌń
75% ustalonych w budżecie gminy wydatków
bieżņcych ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko;
2) dla osób prowadzņcych niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego - wysokoŌń
40% wydatków bieżņcych ponoszonych na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminň.
2. Na dziecko niepełnosprawne lub objňte wczesnym wspomaganiem rozwoju przysługuje dotacja
w wysokoŌci 100% kwoty przewidzianej na dziecko
niepełnosprawne lub objňte wczesnym wspomaganiem rozwoju w czňŌci oŌwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminň Kożuchów.
3. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego podstawy obliczenia dotacji, o której mowa
w ust. 1 Burmistrz Kożuchowa dokonuje weryfikacji
kwoty należnej i odpowiednio o ustalonņ różnicň,
zwiňksza lub pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiņce danego roku.
4. O weryfikacji kwoty dotacji, o której mowa
w ust. 3 Burmistrz Kożuchowa informuje pisemnie
organ prowadzņcy przedszkole niepubliczne lub
osobň prowadzņcņ niepublicznņ innņ formň wychowania przedszkolnego w terminie do ostatniego
dnia miesiņca, w którym dokonano weryfikacji.
§ 4. 1. Organ prowadzņcy niepubliczne przedszkole lub osoba prowadzņca niepublicznņ innņ
formň wychowania przedszkolnego sporzņdza
sprawozdanie z rozliczenia wykorzystania dotacji
ujňte w zbiorczym zestawieniu. Sprawozdanie
obejmuje dane o:
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1) liczbie dzieci w poszczególnych miesiņcach
okresu rozliczeniowego z uwzglňdnieniem liczby dzieci niepełnosprawnych lub objňtych
wczesnym wspomaganiem rozwoju;
2) wysokoŌci kwoty otrzymanej dotacji za okres
rozliczeniowy
w terminach do dnia 15 lipca danego roku i do dnia
15 stycznia nastňpnego roku.
2. Wzór rozliczenia stanowi załņcznik Nr 3.
§ 5. 1. Burmistrz Kożuchowa może dokonywań
w każdym czasie kontroli udzielonej dotacji w zakresie:
1) zgodnoŌci ze stanem faktycznym liczby dzieci
wykazanych w informacji o której mowa w § 2
ust. 1;
2) prawidłowoŌci wykorzystania dotacji, o której
mowa w § 1 ust. 3
na podstawie udostňpnianej przez organ prowadzņcy niepubliczne przedszkole lub osobň
prowadzņcņ niepubliczne inne formy wycho-

Poz. 1686
wania przedszkolnego dokumentacji, stanowiņcej podstawň sporzņdzania tych informacji.

2. Dotacje udzielone z budżetu gminy wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokoŌci, podlegajņ zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami w wysokoŌci okreŌlonej jak dla zaległoŌci podatkowych,
w terminie do dnia 28 lutego roku nastňpujņcego po
roku, w którym udzielono dotacji.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 8. Traci moc uchwała Nr IV/25/02 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji
przedszkolom niepublicznym prowadzonym na terenie Gminy Kożuchów (Dziennik Urzňdowy Województwa Lubuskiego 2003r. Nr 1, poz. 14).
§ 9. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczņcy Rady
Andrzej Strzymiński
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/307/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 września 2009r.

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kożuchów
dla niepublicznego przedszkola/ niepublicznej innej formy wychowania
przedszkolnego na rok …………………………
1. Nazwa i adres organu prowadzącego przedszkole:
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
2. Imię i nazwisko oraz tytuł prawny osoby reprezentującej organ prowadzący lub osoby prowadzącej inną
formę wychowania przedszkolnego:
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
3. Nazwa i adres przedszkola/ innej formy wychowania przedszkolnego:
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
4. Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji placówek niepublicznych:
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na które przekazana będzie dotacja;
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
6. Planowana liczbę dzieci z podziałem na lata szkolne:
- rok szkolny …………………../……………………

liczba dzieci …………………………….

- rok szkolny …………………/……………………..

liczba dzieci…………………….……….

w tym:

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 128

– 7406 –

Poz. 1686

7. Liczba dzieci niepełnosprawnych ………………………………
8. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju ……………………………..

MiejscowoŌń, data………………………………………
Czytelny podpis (pieczņtka) składajņcego wniosek …………….....…………………………………………………

Pouczenie
Termin składania wniosku do 30 wrzeŌnia roku poprzedzajņcego rok udzielenia dotacji.
Dzieci niepełnosprawne lub objňte wczesnym wspomaganiem rozwoju muszņ posiadań orzeczenie lub opiniň poradni psychologiczno
- pedagogicznej.
Miejsce złożenia wniosku – Urzņd Miejski, 67 120 Kożuchów, ul. Rynek 1a.

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/307/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 września 2009r.
Informacja o liczbie dzieci
w niepublicznym przedszkolu/niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego
1. Miesiąc…………………………………………..

rok……………………………………………….........

2. Adres jednostki………….……………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………….........................
3. Organ prowadzący przedszkole/osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
4. Liczba dzieci w przedszkolu/ innej formie wychowania przedszkolnego:
- zamieszkałych na terenie Gminy Kożuchów ………………………………………………………………………..........
- dzieci z innych gmin …………………………………………………………………………………………………….........
- liczba dzieci niepełnosprawnych ……………………………………………………………………………………..........
- liczba dzieci objňtych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka …………………………………………...........

MiejscowoŌń, data………………………….
Czytelny podpis (pieczňń) składajņcego informacjň ………………………………………………………………....

Pouczenie
Dzieci niepełnosprawne lub objňte wczesnym wspomaganiem rozwoju muszņ posiadań orzeczenie lub opiniň poradni psychologiczno
- pedagogicznej.
Termin złożenia informacji do dnia 5. każdego miesiņca
Miejsce złożenia informacji – Urzņd Miejski, 67 120 Kożuchów, ul. Rynek 1a.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/307/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 września 2009r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji
niepubliczne przedszkole/niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego
Okres rozliczeniowy………………………………………………………………………………………………………........
Adres jednostki…………………………………………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………….........................
Organ prowadzący przedszkole/osoba prowadząca inną formę wychowania przedszkolnego
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Rozliczenie liczby uczniów i kwoty dotacji

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Miesiąc

Liczba dzieci
zamieszkałych na
terenie Gminy
Kożuchów

Dzieci
niepełnosprawne

Liczba dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem
rozwoju

Kwota dotacji

styczeŊ
luty
marzec
kwiecieŊ
maj
czerwiec
lipiec
sierpieŊ
wrzesieŊ
październik
listopad
grudzieŊ
Ogółem

MiejscowoŌń, data……………………………….
Czytelny podpis (pieczňń) składajņcego rozliczenie …………………………………………………………………

Pouczenie
Dzieci niepełnosprawne lub objňte wczesnym wspomaganiem rozwoju muszņ posiadań orzeczenie lub opiniň poradni psychologiczno
- pedagogicznej.
Termin złożenia informacji do dnia 15 lipca danego roku i do dnia 15 stycznia nastňpnego roku.
Miejsce złożenia informacji – Urzņd Miejski, 67 120 Kożuchów, ul. Rynek 1a.
16 86
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UCHWAŁA NR XXV/170/09
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 29 wrzeŌnia 2009r.
w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Zabór
Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2 oraz art. 54
ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) oraz rozporzņdzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokoŌci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracň
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Rada Gminy Zabór uchwala Regulamin okreŌlajņcy wysokoŌń oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługň lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastňpstw oraz wysokoŌń i warunki wypłacania nagród nauczycielom poszczególnych
stopni awansu zawodowego zatrudnionym w placówkach oŌwiatowych prowadzonych przez Gminň
Zabór o treŌci:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. 1. Regulamin okreŌla wysokoŌń oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom:
1) dodatków płacowych:
a)

za wysługň lat,

b)

motywacyjnego,

c)

funkcyjnego,

d)

za warunki pracy;

2) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastňpstw;
3) dodatku socjalnego: dodatku mieszkaniowego.
2. Ilekroń w regulaminie jest mowa bez bliższego
okreŌlenia o:
1) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumień
ustawň z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.);
2) rozporzņdzeniu - należy przez to rozumień rozporzņdzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokoŌci

minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracň w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn.
zm.).
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługň lat, w wysokoŌci okreŌlonej w art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela.
2. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniajņce do dodatku okreŌla § 7 rozporzņdzenia.
3. Dodatek za wysługň lat przysługuje:
1) poczņwszy od pierwszego dnia miesiņca kalendarzowego nastňpujņcego po miesiņcu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastņpiło w ciņgu miesiņca;
2) za dany miesiņc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastņpiło od
pierwszego dnia miesiņca.
4. Podstawň do ustalenia stażu pracy, od którego
uzależniona jest wysokoŌń dodatku za wysługň lat
stanowiņ oryginalne dokumenty (Ōwiadectwa pracy,
ksiņżeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione odpisy (kopie) tych dokumentów.
5. Decyzjň o przysługujņcym dodatku za wysługň
lat przekazuje siň nauczycielowi w formie pisemnej.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 4. 1. Ustala siň dodatek motywacyjny dla nauczycieli wszystkich typów szkół w wysokoŌci 45zł
na jeden etat kalkulacyjny miesiňcznie oraz dla dyrektorów szkół w wysokoŌci 500zł na jeden etat kalkulacyjny miesiňcznie.
2. Minimalna wysokoŌń przyznanego dodatku
motywacyjnego wynosi 60zł miesiňcznie.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje siň dwa razy
w roku szkolnym w oparciu o wyniki pracy w poprzednich półroczach:
1) na pierwsze półrocze nowego roku szkolnego;
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2) na drugie półrocze danego roku szkolnego.
4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie osiņgniňń w realizowanym procesie dydaktycznym w zakresie:
a)

b)

c)

uzyskiwania przez uczniów, z uwzglňdnieniem ich możliwoŌci oraz warunków pracy
nauczyciela, osiņgniňń dydaktycznych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach, itp.,
opracowywanie i wdrażanie z sukcesem
programów autorskich lub nowatorskich
rozwiņzaŊ metodycznych,
przygotowywanie uczniów do samodzielnego zdobywania informacji (edukacja medialna);

2) uzyskiwanie osiņgniňń wychowawczo - opiekuŊczych w zakresie:

Poz. 1687
e)

aktywny udział w realizowaniu innych zadaŊ
statutowych szkoły;

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadaŊ
i obowiņzków zwiņzanych z powierzonym stanowiskiem poprzez:
a)

systematyczne i efektywne wywiņzywanie
siň do przydzielonych obowiņzków i ich realizacja,

b)

podnoszenie umiejňtnoŌci zawodowych,

c)

wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d)

dbałoŌń o estetykň i stan powierzonych pomieszczeŊ, pomocy dydaktycznych lub innych urzņdzeŊ szkolnych;

6) realizowanie w szkole zadaŊ edukacyjnych,
wynikajņcych z przyjňtych przez organ prowadzņcy priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oŌwiatowej:
a)

realizacja zadaŊ i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiňkszajņcych rolň szkoły w Ōrodowisku lokalnym,

b)

przeciwdziałanie agresji, patologiom, wandalizmowi i uzależnieniom wŌród dzieci
i młodzieży.

a)

umiejňtnego rozwiņzywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

b)

rozpoznania Ōrodowiska wychowawczego
uczniów, aktywnego i efektywnego działania
na rzecz uczniów potrzebujņcych szczególnej
opieki,

c)

poŌwiňcania uczniom (szkole) dodatkowego
czasu, organizowanie imprez, wycieczek;

6. Dyrektorzy szkół otrzymujņ dodatki motywacyjne za znaczņce efekty pracy w zakresie:

3) wprowadzanie
innowacji
pedagogicznych,
skutkujņcych efektami w procesie kształcenia
i wychowania, a w szczególnoŌci:

1) inicjowania różnorodnych działaŊ rady pedagogicznej, służņcych podnoszeniu jakoŌci pracy
jednostki;

a)
b)
c)

opracowywanie
i publikacji,

autorskich

programów

tworzenie i wdrażanie programów edukacyjnych,
wdrażanie przedsiňwziňń i programów na
rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakoŌci pracy szkoły,

5. Dodatek motywacyjny udzielany jest po udokumentowaniu osiņgniňń oraz zrealizowanych zadaŊ, o których mowa w ust. 4.

2) współpracy ze Ōrodowiskiem;
3) pozyskiwania dodatkowych Ōrodków finansowych na działalnoŌń placówki;
4) inicjowania przedsiňwziňń majņcych wpływ na
aktywizacjň Ōrodowiska lokalnego.
7. WysokoŌń dodatku motywacyjnego ustala:

prowadzenie diagnozy edukacyjnej i wychowawczej w placówkach oŌwiatowych;

1) dla nauczycieli - dyrektor placówki, uwzglňdniajņc poziom spełnienia warunków, o których
mowa w ust. 4;

4) zaangażowanie w realizacjň czynnoŌci i zajňń,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela poprzez:

2) dla dyrektorów - wójt gminy na podstawie kryteriów okreŌlonych w ust. 5 w kwocie nie niższej niż 200zł i nie wyższej niż 500zł.

d)

a)

udział w organizowaniu imprez i uroczystoŌci szkolnych,

b)

udział w komisjach przedmiotowych i innych,

c)

d)

opiekowanie siň samorzņdem uczniowskim
lub innymi organizacjami uczniowskimi działajņcymi na terenie szkoły,
prowadzenie lekcji koleżeŊskich, przejawianie
innych form aktywnoŌci w ramach wewnņtrzszkolnego doskonalenia zawodowego
nauczycieli,

8. Dyrektor udziela informacji radzie pedagogicznej o przyznanych nauczycielom dodatkach motywacyjnych wraz z uzasadnieniem.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 5. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora;
2) sprawowanie funkcji:
a)

wychowawcy klasy,
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opiekuna stażu.

2. WysokoŌń dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Wójt Gminy Zabór w granicach stawek okreŌlonych w poniższej tabeli, uwzglňdniajņc m.in.
wielkoŌń placówki, jej warunki organizacyjne, złożonoŌń zadaŊ wynikajņcych z funkcji kierowniczej oraz
liczbň oddziałów.
3. Dodatek funkcyjny ustala siň dla:
1) dyrektora szkoły liczņcej do 8 oddziałów w wysokoŌci 300zł miesiňcznie;
2) dyrektora szkoły liczņcej od 9 do 12 oddziałów
w wysokoŌci 400zł miesiňcznie;
3) wychowawcy klasy w wysokoŌci 52zł miesiňcznie;
4) opiekuna stażu w wysokoŌci 30zł miesiňcznie za
każdego nauczyciela odbywajņcego staż i powierzonego opiece.
4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od
pierwszego dnia miesiņca nastňpujņcego po miesiņcu, w którym nastņpiło powierzenie stanowiska lub
funkcji, o których mowa w ust. 1, a jeżeli powierzenie stanowiska nastņpiło pierwszego dnia miesiņca
- od tego dnia.
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stawkň wynagrodzenia zasadniczego (łņcznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie
została zrealizowana w warunkach uprawniajņcych
do dodatku) przez miesiňcznņ liczbň godzin tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajňń dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuŊczych, realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastňpstwa nauczyciela.
2. Miesiňcznņ liczbň godzin obowiņzkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w pkt 1, uzyskuje siň mnożņc odpowiedni
wymiar godzin przez 4,16 z zaokrņgleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajňń do 0,5 godziny pomija siň, a co najmniej 0,5 godziny liczy siň
za pełnņ godzinň.
3. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajňcia
realizowane według różnych tygodniowych wymiarów godzin zajňń, należy każdņ jego godzinň przeliczań proporcjonalnie do rodzaju prowadzonych zajňń i ich wymiaru godzin.
4. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przysługuje wynagrodzenie w tygodniu o którym
mowa w ust. 1, nie może byń wiňksza niż liczba godzin przydzielonych w arkuszu organizacji.

Rozdział 5

Rozdział 7

Dodatek za warunki pracy

Dodatek mieszkaniowy

§ 6. 1. Nauczycielom pracujņcym w trudnych lub
uciņżliwych warunkach przysługuje dodatek w dalszej czňŌci zwany dodatkiem za warunki pracy.

§ 8. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie
wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin i posiadajņcemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy.

2. Dodatek za warunki pacy przysługuje za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego w wysokoŌci 20% stawki godzinowej za każdņ przepracowanņ
godzinň.
3. Dodatek za warunki pracy przysługuje za prowadzenie zajňń z uczniami realizujņcymi program
nauczania dla uczniów z upoŌledzeniem umysłowym
w stopniu co najmniej lekkim w wysokoŌci
10% stawki godzinowej za każdņ przepracowanņ
godzinň.
4. Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którņ dodatek
jest zwiņzany.
Rozdział 6
Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 7. 1. Wynagrodzenie za jednņ godzinň ponadwymiarowņ i godzinň doraźnego zastňpstwa nauczyciela ustala siň dzielņc przyznanņ nauczycielowi

2. WysokoŌń nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależnoŌci od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesiňcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 10zł;
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 20zł;
3) przy trzech osobach w rodzinie - 30zł;
4) przy czterech osobach w rodzinie - 40zł;
5) przy piňciu i wiňcej osobach w rodzinie - 50zł.
3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2,
zalicza siň nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujņcych: współmałżonka oraz dzieci do 25 roku
życia pozostajņcych na jego utrzymaniu, niepracujņcych i uczņcych siň.
4. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego przez niego pracodawcň.
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5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, bňdņcemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkujņcym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy,
w wysokoŌci okreŌlonej w ust. 2. Małżonkowie
wspólnie okreŌlajņ pracodawcň, który bňdzie im
wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siň na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 5, na ich wspólny
wniosek.

Poz. 1687, 1688

9. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust. 2 i 3, nauczyciel otrzymujņcy
dodatek jest obowiņzany niezwłocznie powiadomiń
dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujņcy dodatek - wójta gminy. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub wójta gminy o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez
nauczyciela Ōwiadczenie podlega zwrotowi.
§ 10. Regulamin został uzgodniony ze zwiņzkami
zawodowymi zrzeszajņcymi nauczycieli.

7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi - wójt gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.

8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ obowiņzujņcņ od 1 stycznia 2009r. i podlega rozplakatowaniu na
tablicy ogłoszeŊ w Urzňdzie Gminy i w poszczególnych sołectwach.

1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiņca nastňpujņcego po
miesiņcu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie.

Przewodniczņcy Rady
Bogdan Szafrański

16 8 7
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UCHWAŁA NR XXV/171/09
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 29 wrzeŌnia 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zasad zwalniania od obowiązku
realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa i logopedy
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674
z późn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:

ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela o liczbň godzin stanowiņcņ różnicň miňdzy obowiņzujņcym nauczyciela
tygodniowym wymiarem zajňń, a wymiarem okreŌlonym w tabeli, o której mowa w § 2.

§ 1. Dyrektorom oraz nauczycielom pełniņcym
inne stanowiska kierownicze, zatrudnionym w pełnym wymiarze zajňń w szkołach prowadzonych
przez Gminň Zabór, obniża siň tygodniowy obowiņzkowy wymiar godzin zajňń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuŊczych, okreŌlonych w art. 42

§ 2. Tygodniowy obowiņzkowy wymiar godzin
zajňń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuŊczych, okreŌlonych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta
Nauczyciela po udzieleniu obniżek, ustala siň według nastňpujņcych norm:

Lp.
1

Stanowisko kierownicze - typ (rodzaj) szkoły Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
Dyrektor szkoły każdego typu liczņcej:
1) do 4 oddziałów
12
2) 5 - 6 oddziałów
10
3) 7 - 8 oddziałów
8
4) 9 - 12 oddziałów
5

§ 3. Ustalony w § 2 wymiar godzin zajňń odnosi
siň również do nauczycieli, którzy obowiņzki kierownicze pełniņ w zastňpstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z tym że obowiņzuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia nastňpnego miesiņca po miesiņcu, w którym powierzono
nauczycielowi zastňpstwo.

§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych warunkami funkcjonowania szkoły, powodujņcymi znaczne
zwiňkszenie zadaŊ dyrektora, organ prowadzņcy na
wniosek dyrektora, może zwolniń go z obowiņzku
realizacji tygodniowego obowiņzkowego wymiaru
godzin zajňń okreŌlonego w art. 42 ust. 3 ustawy
Karta Nauczyciela na okres danego roku szkolnego.
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§ 5. OkreŌla siň tygodniowy obowiņzkowy wymiar godzin zajňń nauczycielom szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela realizujņcych obowiņzki pedagoga, psychologa i logopedy - w wymiarze 20 godzin.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/87/2000 Rady
Gminy Zabór z dnia 7 wrzeŌnia 2000r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego
obowiņzkowego wymiaru godzin zajňń nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze
w jednostkach oŌwiatowych prowadzonych przez
Gminň Zabór.

Poz. 1688, 1689

§ 7. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ od 1 wrzeŌnia 2009r.
oraz podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeŊ
w urzňdzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczņcy Rady
Bogdan Szafrański

16 88
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UCHWAŁA NR XXV/172/09
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 29 wrzeŌnia 2009r.
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycielom, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1 i art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Przepisy uchwały stosuje siň do nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminň Zabór, dla których ustalony plan zajňń wynikajņcy z planów nauczania jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.
§ 2. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze
zajňń, dla których ustalony plan zajňń wynikajņcy
z planów nauczania w pewnych okresach roku
szkolnego nie wyczerpuje obowiņzujņcego tego nauczyciela tygodniowego wymiaru godzin zajňń, zobowiņzani sņ do realizowania w innych okresach
danego roku szkolnego odpowiednio wiňkszej liczby
godzin tak, aby Ōredni wymiar godzin zajňń nauczyciela w ciņgu całego roku szkolnego odpowiadał
obowiņzkowemu wymiarowi zajňń okreŌlonemu
w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.
§ 3. Ustalony dla nauczyciela na zasadach okreŌlonych w § 2 wymiar godzin zajňń różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może
w okresach realizacji zwiňkszonego wymiaru godzin
zajňń przekraczań z tego tytułu 1/4 obowiņzujņcego
tego nauczyciela etatu.
§ 4. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbň godzin
zajňń przekraczajņcņ tygodniowy obowiņzkowy wymiar godzin zajňń, godzinami ponadwymiarowymi
sņ godziny zajňń realizowane ponad tygodniowy
obowiņzkowy wymiar godzin zajňń, okreŌlony według zasad ustalonych w § 2.
§ 5. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze zajňń, realizujņcych różny wymiar zajňń
w poszczególnych okresach roku szkolnego,

w umowie o pracň należy okreŌliń Ōredni wymiar
godzin zajňń dla całego okresu zatrudnienia.
§ 6. Plan zajňń ustalony według zasad, o których
mowa w § 2, powinien byń okreŌlony dla każdego
nauczyciela w planie organizacyjnym szkoły na dany
rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomoŌci
przed rozpoczňciem roku szkolnego.
§ 7. Przydzielone w planie organizacyjnym szkoły godziny zajňń, niezrealizowane przez nauczyciela
z powodu choroby lub z przyczyn leżņcych po stronie pracodawcy, traktuje siň dla rocznego rozliczenia
godzin, jak godziny zajňń zrealizowane, z zastrzeżeniem § 3.
§ 8. W przypadku rozwiņzania z nauczycielem
stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na
który został ustalony różny plan zajňń, rozliczenie
z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin
zajňń, nastňpuje z datņ ustania stosunku pracy
z tym, że za wszystkie przepracowane miesiņce, bez
wzglňdu na wymiar zrealizowanych zajňń, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiņzkowy tygodniowy wymiar godzin
zajňń okreŌlony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie
godziny ponadwymiarowe.
§ 9. Za wypracowanie obowiņzkowego tygodniowego pensum godzin w czasie trwania zajňń
szkolnych dla nauczycieli pełnozatrudnionych odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.
§ 10. 1. Tygodniowy obowiņzkowy wymiar godzin zajňń nauczycieli realizujņcych w ramach stosunku pracy obowiņzki okreŌlone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiņzkowym wymiarze
godzin, ustala siň w nastňpujņcy sposób: - sumň
przydzielonych nauczycielowi godzin w arkuszu organizacyjnym szkoły w danym wymiarze czasu pra-
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cy należy podzieliń przez sumň przydzielonych mu
czňŌci etatów zgodnie z wymiarem czasu pracy nauczyciela wynikajņcym z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
2. Tygodniowy obowiņzkowy wymiar czasu pracy w ułamku dziesiňtnym, o którym mowa w ust. 1
zaokrņgla siň do pełnych godzin w ten sposób, że
wielkoŌci wynoszņce mniej niż 0,5 zaokrņgla siň
w dół, a co najmniej 0,5 podwyższa siň do pełnej
godziny.
3. Godziny realizowane powyżej wymiaru ustalonego zgodnie z zasadami okreŌlonymi w ust. 1 i 2
sņ godzinami ponadwymiarowymi.

Poz. 1689, 1690

ustalenia obowiņzkowego wymiaru godzin zajňń
niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach lub
placówkach prowadzonych przez radň Gminy Zabór.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego z mocņ od 1 wrzeŌnia 2009r. i podlega rozplakatowaniu na tablicy
ogłoszeŊ w urzňdzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczņcy Rady
Bogdan Szafrański

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXVII/167/02 Rady
Gminy Zabór z dnia 9 wrzeŌnia 2002r. w sprawie
16 89
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UCHWAŁA NR LXIV/996/2009
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od podatku od
nieruchomości oraz wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzņdzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1- 4, art. 6
ust. 13, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 1
(t.j. z 2006 roku Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. OkreŌla siň nastňpujņce stawki podatku od
nieruchomoŌci obowiņzujņce na terenie miasta Gorzowa Wlkp.:
1) od gruntów:
a) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci gospodarczej, bez wzglňdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,68zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajňtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,72zł
od 1ha powierzchni,

1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia
nastňpujņcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miňdzy paŊstwami członkowskimi (Dz. Urz.
WE L 368 z 17.12.1992r),
2)dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciňżarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).
Dane dotyczņce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitņ Polskņ członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczņ
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzňdowym Unii Europejskiej
– wydanie specjalne.

c) pozostałych, w tym zajňtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalnoŌci pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,20zł od 1m2 powierzchni,
d) zwiņzanych z działalnoŌciņ pół golfowych
– 0,28zł od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich czňŌci:
a) mieszkalnych – 0,57zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czňŌci zajňtych na prowadzenie działalnoŌci gospodarczej – 19,48zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajňtych na prowadzenie działalnoŌci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,07zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
d) zajňtych na prowadzenie działalnoŌci gospodarczej w zakresie udzielania ŌwiadczeŊ
zdrowotnych – 3,94zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajňtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalnoŌci pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,59zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartoŌci okreŌlonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
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§ 2. Oprócz zwolnieŊ okreŌlonych w art. 7 ust. 1
i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia
siň od podatku od nieruchomoŌci grunty i budynki
lub ich czňŌci stanowiņce własnoŌń Miasta Gorzowa
Wlkp., które znajdujņ siň w jego władaniu lub jego
jednostek organizacyjnych w okresie kiedy nie sņ
wykorzystywane dla realizacji zadaŊ Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. W załņczniku nr 1 oraz nr 2 do uchwały
okreŌla siň wzory formularzy informacji i deklaracji
na podatek od nieruchomoŌci.

Poz. 1690

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLII 695/2008 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października
2008 roku w sprawie okreŌlenia wysokoŌci stawek
podatku od nieruchomoŌci, zwolnieŊ od podatku od
nieruchomoŌci oraz wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych na 2009 rok.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczņca Rady Miasta:
Krystyna Sibińska

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/996/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009r.
1.Wewnňtrzny Numer Ewidencyjny
..................................................................

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Z 2006r. Dz.U. Nr 121, poz. 844 ze zm.). Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia nastňpujņcych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)dyrektywy 92/106/EWG
z dnia 07 grudnia 1992r. W sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów miňdzy
paŊstwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.), 2)dyrektywy 1999/62WS z dnia 17 czerwca 1999r. W sprawie pobierania
opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciňżarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.). Dane dotyczņce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitņ Polskņ członkostwa
Unii Europejskiej – dotyczņ ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzňdowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne (Tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.).
Składajņcy:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bňdņcych właŌcicielami nieruchomoŌci lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomoŌci lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomoŌci lub ich czňŌci albo obiektów budowlanych lub ich czňŌci, stanowiņcych własnoŌń Skarbu PaŊstwa
lub jednostki samorzņdu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okolicznoŌci majņcych wpływ na powstanie, bņdź wygaŌniňcie obowiņzku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia majņcego wpływ na wysokoŌń podatku.
Miejsce składania: Prezydent Miasta właŌciwy ze wzglňdu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4 66-400 Gorzów Wlkp
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Nazwisko

Nazwisko

Imiona:
Imiň ojca/matki
REGON/PKD
PESEL
NIP
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Imiona:
Imiň ojca/matki
REGON/PKD
PESEL
NIP

-

-

-

-

-

Województwo

Kraj

Województwo

MiejscowoŌń

Kod pocztowy

MiejscowoŌń

Kod pocztowy

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

B.3 ADRES DO KORESPONDENCJI
Województwo
MiejscowoŌń

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Kod pocztowy

Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
OkolicznoŌci (zaznaczyń właŌciwņ kratkň)  1. informacja składana po raz pierwszy
(wykazu)
D. DANE O NIERUCHOMOŚCI

 2. korekta uprzednio złożonej informacji

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 128

– 7415 –

Poz. 1690

Rodzaj własnoŌci, posiadania (zaznaczyń właŌciwņ kratkň)
 1. właŌciciel
 2. współwłaŌciciel  3. posiadacz samoistny  4. dzierżawca  5. najemca
 7. współużytkownik wieczysty  8. posiadacz  9. współposiadacz
Adres położenia przedmiotu opodatkowania (miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

 6. użytkownik wieczysty

Adres położenia przedmiotu opodatkowania – działka (nr działki)

Podstawa prawna data nabycia/zbycia* (niewłaŌciwe skreŌliń)
 1. Nr aktu notarialnego ..................................................................... - ....................................................................
 2. Nr umowy dzierżawy/najmu ......................................................... - .....................................................................
 3. Nr umowy kupna-sprzedaży ............... ........................................... - ....................................................................
Numer księgi wieczystej lub zbioru dokumentów
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci gospodarczej, bez wzglňdu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
......................................................................... m2
2. pod jeziorami, zajňtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
......................... ............................................... ha
3. zwiņzanych z działalnoŌciņ pól golfowych
......................................................................... m2
4. pozostałe grunty, w tym zajňtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoŌci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
......................................................................... m2
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZŇŋCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem
......................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokoŌci od 1,40 do 2,20 m
............................................................ m2
- kondygnacji o wysokoŌci powyżej 2,20 m
............................................................ m2
*
Do powierzchni użytkowej budynku lub jego czňŌci należy zaliczyń powierzchniň mierzonņ, po wewnňtrznej długoŌci Ōcian na
wszystkich kondygnacjach, z wyjņtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacjň uważa siň również
garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
2. zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci gospodarczej oraz budynków
mieszkalnych lub ich czňŌci zajňtych na prowadzenie działalnoŌci gospodarczej ogółem
......................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokoŌci od 1,40 do 2,20
............................................................. m2
- kondygnacji o wysokoŌci powyżej 2,20 m
3. zajňte na prowadzenie działalnoŌci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokoŌci od 1,40 do 2,20 m

............................................................. m2

........................................................................ m2
.............................................................. m2

- kondygnacji o wysokoŌci powyżej 2,20 m
.............................................................. m2

•

4. zajňte na prowadzenie działalnoŌci gospodarczej w zakresie
udzielania ŌwiadczeŊ zdrowotnych ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokoŌci od 1,40 do 2,20 m
- kondygnacji o wysokoŌci powyżej 2,20 m

........................................................................ m2
............................................................... m2
............................................................... m2

5. pozostałych, w tym zajňtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoŌci pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
....................................................................... m2
w tym:
- kondygnacji o wysokoŌci od 1,40 do 2,20 m
- kondygnacji o wysokoŌci powyżej 2,20 m
garaży wolnostojņcych / w budynku mieszkalnym* (niewłaŌciwe skreŌliń)
w tym:
- kondygnacji o wysokoŌci od 1,40 do 2,20 m

.............................................................. m2
.............................................................. m2
..........................................................................m2
.............................................................. m2

- kondygnacji o wysokoŌci powyżej 2,20 m
.............................................................. m2
D.3 BUDOWLE
1. budowle (wartoŌń, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)
......................................................................,.......

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 128

– 7416 –

Poz. 1690

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
Data wypełnienia informacji (dzieŊ - miesiņc - rok)
Podpis (pieczňń) składajņcego / osoby reprezentujņcej składajņcego

G. ADNOTACJE
Uwagi

Data przyjmujņcego informacjň (dzieŊ-miesiņc-rok)

Podpis przyjmujņcego formularz

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/996/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009r.
Pieczňń nagłówkowa podatnika

NIP

_____________

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA 2010 ROK
Podstawa prawna:

Składający:

Termin składania:
Miejsce składania

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej
będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób
fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem
osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania

Status składającego deklarację (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 osoba fizyczna,
 osoba prawna,
 jednostka organizacyjna, w tym spółka nie mająca osobowości prawnej.

A.

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiņzek złożenia wraz z korektņ deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja
podatkowa
1. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. Złożenie deklaracji
Obowiązuje od

-

2. Korekta deklaracji
-

r.

MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
PREZYDENT MIASTA GORZOWA WLKP.
URZĄD MIASTA WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT, UL. SIKORSKIEGO 3-4, 66-400 GORZÓW WLKP.

B.

DANE PODATNIKA: * - DOTYCZY OSOBY PRAWNEJ, ** - DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
2.

Nazwa pełna * / Nazwisko i imię**
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Identyfikator REGON *

4.

Numer PESEL **

Pola 6, 7, 8 wypełnia osoba w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany
6. Imię ojca

5. Data urodzenia

B.2

7. Imię matki

ORGAN REJESTROWY *
8. Nazwa organu rejestrowego
9. Dane osoby reprezentującej firmę
10. Numer Krajowego Rejestru Sądowego

B.3

C.

11. Klasa PKD lub EKD

ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
12. Kraj

13. Województwo

14. Powiat

15. Gmina

16. Ulica

17. Nr domu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta

22. Telefon

23. Fax

24. Adres e-mail

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA –
W PRZYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY NIERUCHOMOŚCI NALEŻY WYPEŁNIĆ ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI
Położenie nieruchomości (adres)

25.

Forma władania
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

26.

Nr księgi wieczystej

27.

Identyfikatory działek, budynków, lokali

28. Działka
.









WŁASNOŋŃ
WSPÓŁWŁASNOŋŃ
WIECZYSTE UŻYTKOWANIE
UMOWA UŻYCZENIA

.

..

obrňb, arkusz mapy, nr
działki

D.

18. Nr lokalu



29. budynek
.
.
nr działki, nr budynku

POSIADANIE SAMOISTNE
POSIADANIE ZALEŻNE (NAJEM DZIERŻAWA)
TRWAŁY ZARZŅD

30. Lokal
.
.
.
nr działki, nr budynku, nr lokalu

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW

Podstawa opodatkowania

Stawka podatku

Kwota podatku

1. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków (m2)
2. Związanych z działalnością pól golfowych
(m2)

31.

33.

0,28 zł

34.

3. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrowni wodnych (ha)
4. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (m2)

35.

3,72 zł

36.

32.

0,68 zł

37.

38.

0,20 zł

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Podstawa opodatkowania w m2
w wysokości powyżej 2,20 m
1. Mieszkalne

39.

2. Związane z prowadzeniem działalności
42.
gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich
części zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej
3. Zajęte na prowadzenie działalności gospo- 45.
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym

w wysokości
od 1,40 m do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
40.

Stawka podatku

0,57 zł

43.

Kwota podatku

41.

44.

19,48 zł
46.

9,07 zł

47.
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4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych

48.

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

51.

Poz. 1690

49.

50.

3,94 zł
52.

53.

6,59 zł

D.3 WARTOŋŃ BUDOWLI
Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł
Budowle lub ich czňŌci zwiņzane
z prowadzeniem działalnoŌci
gospodarczej (wartoŌń, o której
mowa w przepisach o podatkach
dochodowych)

Stawka podatku

Kwota podatku

54.

55.

2%

D.4 ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
56.

Kwota podatku (po zaokrņgleniu do pełnych złotych)
Suma kwot z pozycji 32,34,36,38,41,44,47,50,53,55

,00 zł
E.

DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

E.1 ZWOLNIENIA USTAWOWE NA PODSTAWIE ART. 7 UST. 1 I 2 USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY
Podstawa opodatkowania
Tytuł prawny zwolnienia
Grunty
(powierzchnia
w m2)
Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury
kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz
zajęte pod nie grunty, jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania
licencjonowanym przewoźnikom, lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1.435
mm
Art. 7 ust. 1 pkt 1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po
likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie
dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna
decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę
na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach o transporcie kolejowym.
Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania,
nauki
i
techniki,
kultury
fizycznej
i
sportu,
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy
wypoczynkowe dzieci i młodzieży
Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do
rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji,
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów
rejestrowanych

Budynki lub ich
części (powierzchnia
użytkowa w m2)

57.

60.

61.

Kwota zwolnienia
(w zł)
Budowle (wartość w zł)
58.

59.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.
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Art. 7 ust. 1 pkt 8a – będące własnością Skarbu Państwa: 75.
grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie
wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne
Art. 7 ust. 1 pkt 9 – budowle wałów ochronnych, grunty pod 77.
wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez inne
podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki wałowe
Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki ekolo- 80.

76.

78.

79.

81.

giczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
Art. 7 ust. 1 pkt 11 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe
82.
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają
jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie rodzinnych
ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan
i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność
gospodarczą
Art. 7 ust. 1 pkt 13 – budynki i budowle zajęte przez grupę
producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie
sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w
gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym w
art. 4 ust 2 ustawy z dnia 15 września 2000r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz.
U. Nr 88, poz 983 z późn. zm.), zgodnie z jej aktem założycielskim
Art. 7 ust. 1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na 89.
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
93.
Art. 7 ust. 2 pkt 1 – uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

83.

84.

85.

86.

87.

88.

90.

91.

92.

94.

95.

Art. 7 ust. 2 pkt 2 – publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w
zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową
Art. 7 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na
działalność gospodarczą
Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzących zakłady pracy chronionej lub
zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów
opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie
zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu
zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej
albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie tego zakładu,
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się
w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi
zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej
Art. 7 ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
Art. 7 ust. 2 pkt 5a – przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w
przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych,
Art. 7 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

103.

106.

107.

109.

110.

113.

114.

115.

Art. 1b ust. 1 ustawy – zwolnienia przyznane Kościołom
i związkom wyznaniowym na podstawie odrębnych ustaw

116.

117.

118.

Art. 7 ust. 3 – rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić 119.
inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1, oraz w
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych
ustaw.

120.

121.

104.

105.

108.

111.

112.
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122.

RAZEM ZWOLNIENIA (po zaokrņgleniu do pełnych złotych)
INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołņczono)
F.
123. Liczba załņczników ……………………..

G.

H.

ADRES DO KORESPONDENCJI
124. Kraj

125. Województwo

127. Gmina

128. Ulica

129. Nr domu

131. Miejscowość

132. Kod pocztowy

133. Poczta

134. Telefon

135. Fax

136. Adres e-mail

126. Powiat
130. Nr lokalu

DANE IDENTYFIKACYJNE WSPÓŁWŁAŚCIELI, WSPÓŁPOSIADACZY SAMOISTNYCH, WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW
WIECZYSTYCH, WSPÓŁPOSIADACZY
* dotyczy podatnika niebňdņcego osobņ fizycznņ

** dotyczy podatnika bňdņcego osobņ fizycznņ

137. Nazwa pełna */ Nazwisko i imię

138. Imię ojca, imię matki **
140. NIP

139. Adres siedziby */ Adres zamieszkania **

141. PESEL **

1.

143. PKD ***

142. Adres do korespondencji

144. REGON *
145. Nazwa pełna */ Nazwisko i imię

146. Imię ojca, imię matki **
148. NIP

147. Adres siedziby */ Adres zamieszkania **

149. PESEL **

2.

151. PKD ***

150. Adres do korespondencji

152. REGON *
153. Nazwa pełna */ Nazwisko i imię

154. Imię ojca, imię matki **
156. NIP

155. Adres siedziby */ Adres zamieszkania **

157. PESEL **

3.

159. PKD ***

158. Adres do korespondencji

160. REGON *

I.

OŚWIADCZENIA I PODPIS PODATNIKA
Oświadczam, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego (Dz.U. Nr
88 z 1997r., poz. 553 ze zm.), zgodnie z którym za złożenie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności do lat 3
161. Nazwisko i imię oraz podpis osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wypełnienie deklaracji

Nr telefonu

162. Podpis Podatnika / Podpis osoby reprezentującej podatnika

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

163. Data wypełnienia zgłoszenia

164. Pieczęć podatnika
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ADNOTACJE I INFORMACJE ORGANU PODATKOWEGO

POUCZENIE
W przypadku niewpłacenia w obowiņzujņcym terminie kwoty z poz. 57 lub wpłacenia jej w niepełnej wysokoŌci, niniejsza deklaracja
stanowi podstawň do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postňpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)
Niezłożenie deklaracji w przepisowym terminie, może skutkowań sankcjami przewidzianymi w kodeksie karno skarbowym zgodnie
z art. 54 § 1 i art. 56 § 1 tego kodeksu (t.j. z 2007 roku Dz.U. Nr 111, poz.765 ze zm.)

OBJAŚNIENIE
1.

Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomoŌci należy wpłaciń bez wezwania w terminie do dnia 15-go każdego miesiņca na

rachunek budżetu miasta nr: GBS Gorzów Wlkp. 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003
2.

3.

Za powierzchniň użytkowņ budynku lub jego czňŌci uważa siň powierzchniň mierzonņ po wewnňtrznej długoŌci Ōcian na wszystkich kondygnacjach, z wyjņtkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnacje uważa siň również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
Jeżeli wystňpuje wiňcej niż jeden przedmiot opodatkowania należy wypełniń załņcznik i dołņczyń go do deklaracji, wykazujņc poszczególne dane. JednoczeŌnie w poz. 123 należy podań liczbň załņczników.
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miejsce na pieczňń podatnika
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŋCI PODLEGAJŅCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OD NIERUCHOMOŋCI
GRUNTY(*)
Nr KW, nr umowy, nr
decyzji

Nr geodezyjny – nr
działki, obręb

Forma władania

Położenie

Powierzchnia

Położenie

Powierzchnia użytkowa

Położenie

Wartość

OGÓŁEM POWIERZCHNIA
BUDYNKI(*)
Nr KW, nr umowy, nr
decyzji

Nr geodezyjny – nr
działki, obręb

Forma władania

OGÓŁEM POWIERZCHNIA
BUDOWLE(*)

Nr inwentarzowy

Nazwa budowli

OGÓŁEM WARTOŚĆ
* W razie wiňkszej liczby nieruchomoŌci załņczyń odrňbny wykaz wg ustalonego wzoru

____________________________________________________________
Podpis podatnika / osoby reprezentujņcej podatnika
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miejsce na pieczňń podatnika

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŋCI PODLEGAJŅCYCH ZWOLNIENIU Z PODATKU OD NIERUCHOMOŋCI
GRUNTY(*)
Nr KW, nr umowy, nr
decyzji

Nr geodezyjny – nr
działki, obręb

Forma władania

Położenie

Powierzchnia

Położenie

Powierzchnia użytkowa

OGÓŁEM POWIERZCHNIA
BUDYNKI(*)
Nr KW, nr umowy, nr
decyzji

Nr geodezyjny – nr
działki, obręb

Forma władania

OGÓŁEM POWIERZCHNIA
BUDOWLE(*)

Nr inwentarzowy

Nazwa budowli

Położenie

Wartość

OGÓŁEM WARTOŚĆ
* W razie wiňkszej liczby nieruchomoŌci załņczyń odrňbny wykaz wg ustalonego wzoru

_________________________________________ __________________
Podpis podatnika / osoby reprezentujņcej podatnika

Dziennik Urzňdowy
Województwa Lubuskiego Nr 128

– 7424 –

Poz. 1691

16 90

1691
16 9 1

UCHWAŁA NR LXIV/997/2009
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta
Gorzowa Wlkp. na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzņdzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142
poz.1591 ze zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1
(t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 ze zm.) uchwala
siň co nastňpuje:
§ 1. OkreŌla siň nastňpujņce stawki podatku od
Ōrodków transportowych obowiņzujņce na terenie
miasta Gorzowa Wlkp. w 2010r.
1) od samochodów ciňżarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włņcznie - 648zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie - 1.008zł,
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1.261zł.
2) od samochodów ciňżarowych o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależnoŌci od liczby osi i dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu, według stawek podatkowych okreŌlonych w załņczniku Nr 1 do uchwały.
3) od ciņgników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 1.429zł.
4) od ciņgników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łņcznie z naczepņ
lub przyczepņ o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, w zależnoŌci od liczby osi i dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, według
stawek podatkowych okreŌlonych w załņczniku
Nr 2 do uchwały.
5) od przyczep i naczep, które łņcznie z pojazdem
silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masň całkowitņ od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjņtkiem
zwiņzanych wyłņcznie z działalnoŌciņ rolniczņ

prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego
- 1.238zł.
6) od przyczep i naczep, które łņcznie z pojazdem
silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masň całkowitņ równņ lub wyższņ niż 12 ton, z wyjņtkiem zwiņzanych wyłņcznie z działalnoŌciņ rolniczņ prowadzonņ przez podatnika podatku rolnego, według stawek podatkowych okreŌlonych w załņczniku Nr 3 do uchwały.
7) od autobusów w zależnoŌci od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc - 1.164zł,
b) od równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.970zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/697/2008 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października
2008 roku w sprawie okreŌlenia wysokoŌci stawek
podatku od Ōrodków transportowych na terenie
miasta Gorzowa Wielkopolskiego na 2009 rok.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczņca Rady Miasta:
Krystyna Sibińska
_______________________________________________________
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia nastňpujņcych dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r.w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów miňdzy paŊstwami członkowskimi
(Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciňżarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczņce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitņ Polskņ członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczņ ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzňdowym Unii Europejskiej - wydanie
specjalne.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/997/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
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
Stawka podatku
(w złotych)
nie mniej
mniej niż
niż
Dwie osie
12
13
1.396 zł
13
14
1.483 zł
14
15
1.536 zł
15
1.574 zł
Trzy osie
12
17
1.588 zł
17
19
1.626 zł
19
21
1.691 zł
21
23
1.737 zł
23
25
1.828 zł
25
1.963 zł
Cztery osie i wiňcej
12
25
2.109 zł
25
27
2.178 zł
27
29
2.248 zł
29
31
2.480 zł
31
2.508 zł

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXIV/997/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
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:
ciņgnik siodłowy + naczepa,
ciņgnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
nie mniej
mniej niż
niż
Dwie osie
12
18
18
25
25
31
31
Trzy osie
12
40
40

Stawka podatku
(w złotych)

1.594 zł
1.755 zł
1.866 zł
2.003 zł
1.963 zł
2.578 zł
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXIV/997/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
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
mniej niż
niż
Jedna oŌ
12
18
18
25
25
Dwie osie
12
28
28
33
33
38
38
Trzy osie
12
38
38

Stawka podatku
(w złotych)

1.185 zł
1.322 zł
1.471 zł
1.451zł
1.503 zł
1.542 zł
1.755 zł
1.529 zł
1.963 zł

===================================================================================
16

1692
16 92

UCHWAŁA NR LXIV/998/2009
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 października 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości
stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
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.) i art.19 pkt 1 lit. a)
i pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 121,
poz. 844 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. W podstawie prawnej do uchwały
Nr XLII/698/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
29 października 2008r. w sprawie okreŌlenia zasad
ustalania, poboru i terminu płatnoŌci oraz wysokoŌci stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. dodaje siň art. 19 pkt 3 ustawy z dnia
12 listopada 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zmianie ulega Załņcznik Nr 1 do uchwały
Nr XLII/698/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
29 października 2008r. w sprawie okreŌlenia zasad
ustalania, poboru i terminu płatnoŌci oraz wysokoŌci stawek opłaty targowej na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., który otrzymuje brzmienie jak Załņcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzňdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczņca Rady Miasta:
Krystyna Sibińska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXIV/998/2009
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 28 października 2009r.

DZIENNE STAWKI OPŁAT TARGOWYCH
I. STREFA ŚRÓDMIEJSKA
1. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH WYZNACZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA I PO UZYSKANIU
ZEZWOLENIA DO DYSPONOWANIA GEUNTEM:
1) NA TERENIE O POWIERZCHNI:
a) do 4 m2
b) 5 - 6 m2
c) 7 - 10 m2
d) powyżej 10 m²
2) ARTYKUŁÓW ŋWIŅTECZNYCH
a) drzewka choinkowe lub choinki sztuczne
b) gałņzki choinkowe
c) kwiaty, wieŊce, znicze, Ōwiece lub grys
d) kartki Ōwiņteczne
e) inne artykuły Ōwiņteczne
2. SPRZEDAŻ W MIEJSCACH NIE WYZNACZONYCH PRZEZ PREZYDENTA MIASTA LUB BEZ ZEZWOLENIA NA DYSPONOWANIE GRUNTEM

13 zł
21 zł
32 zł
42 zł
53 zł
11 zł
21 zł
13 zł
16 zł
50 zł

II. PLACE TARGOWE
1) SPRZEDAŻ Z POJAZDÓW:
a) z samochodu o ładownoŌci do 0,5t
b) z samochodu o ładownoŌci 0,5t – 1,5t
c) z samochodu o ładownoŌci 1,5t – 4,5t
d) z samochodu o ładownoŌci ponad 4,5t, z autobusu, z przyczepy campingowej,

5 zł
6 zł
11 zł

e) z ciņgnika z przyczepņ, z przyczepy posiadajņcej stałe przyłņcze

11 zł

2) SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI:
a) do 1 m2
b) 2 – 4 m2
c) 5 – 6 m2
d) 7 – 10 m2
e) za każdy 1 m ² powyżej 10 m2
3) SPRZEDAŻ OBNOŚNA
4) WYSTAWIENIE DO SPRZEDAŻY JEDNEGO POJAZDU:
a) Autobusu

13 zł

3 zł
8 zł
11 zł
17 zł
2 zł
2 zł

16 zł

b) samochodu osobowego, ciņgnika rolniczego, przyczepy campingowej,
przyczepy do samochodu osobowego, samochodu o ładownoŌci do 3,5t,
motocykla, motoroweru lub skutera

13 zł

c) samochodu ciňżarowego o ładownoŌci ponad 3,5t
d) roweru

21 zł
6 zl

5) SPRZEDAŻ DROBNYCH ZWIERZĄT LUB PTAKÓW

5 zł
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6) SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW ŚWIĄTECZNYCH:
a) drzewka choinkowe, choinki sztuczne lub ryby
b) gałņzki choinkowe
c) kwiaty, wieŊce, znicze, Ōwiece lub grys
d) inne artykuły Ōwiņteczne
III. SPRZEDAŻ POZA PLACAMI TARGOWYMI I STREFĄ ŚRÓDMIEJSKĄ
1) SPRZEDAŻ Z MIEJSC O POWIERZCHNI:
a) do 1 m²
b) 2 – 4 m²
c) 5 – 6 m²
d) 7 – 10 m²
e) za każdy 1 m² powyżej 10 m²

Poz. 1692

32 zł
5 zł
11 zł
8 zł

6 zł
17 zł
21 zł
34 zł
4 zł

Objaśnienia:
1. STREFA ŋRÓDMIEJSKA, to obszar miasta zamykajņcy siň w krňgu ulic: Nadbrzeżna – MłyŊska
– Strzelecka – Jagiełły - Dzieci WrzesiŊskich – Herberta.
2. PLACE TARGOWE, to miejsca położone przy:
a) ul. SzczeciŊskiej (giełda – w czňŌci administrowanej przez OŌrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie
Wlkp.),
b) ul. Żwirowej (przy I bramie cmentarza komunalnego),
c) ul. Żwirowej (przy II bramie cmentarza komunalnego),
d) ul. Przemysłowej,
e) ul. Witosa,
f) ul. CichoŊskiego,
okreŌlone na załņcznikach mapowych nr 1-6, stanowiņcych integralnņ czňŌń niniejszej uchwały.
3. Sprzedaż artykułów Ōwiņtecznych okreŌlona w I.STREFA ŋRODMIEJSKA pkt 1 ppkt 2 i II. PLACE
TARGOWE pkt 6 dotyczy okresów:
a) ŋwiņt Wielkanocnych - na 20 dni przed Wielkanocņ,
b) Dnia ŋwiňta Zmarłych - w okresie 25.X. do 2.XI,
c) ŋwiņt Bożego Narodzenia – od 1.XII. do 31.XII.
4. W przypadku prowadzenia sprzedaży artykułów Ōwiņtecznych z różnych grup rodzajowych pobiera
siň opłatň stanowiņcņ sumň stawek przewidzianych dla poszczególnych grup.
5. Sprzedaż z miejsc o powierzchni oznacza powierzchniň zajňtņ przez towary oraz urzņdzenia (obiekty),
z których dokonuje siň sprzedaży, a także powierzchniň zajňtņ przez towary znajdujņce siň wokół tych
urzņdzeŊ (obiektów) i zaplecze magazynowe.
6. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyń górnej granicy okreŌlonej przez Ministra Finansów na dany rok podatkowy. Górna granica dziennej stawki opłaty targowej na 2010 rok wynosi
681,54 zł.
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UCHWAŁA NR XXXVI/199/2009
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
08.03.1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 19
pkt 1 lit b i pkt 2 ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami)
Rada Gminy Przytoczna uchwala, co nastňpuje:
§ 1. Na terenie gminy Przytoczna w miejscowoŌciach: Lubikowo, Rokitno, Krasne Dłusko wprowadza siň dziennņ stawkň opłaty miejscowej w wysokoŌci 1,85zł od osób przebywajņcych okresowo
w celach wypoczynkowych i turystycznych.

3. Pobierajņcy opłaty zobowiņzani sņ do odprowadzenia zainkasowanych kwot do kasy Urzňdu
Gminy w terminie do 30 każdego miesiņca.
4. Za pobór opłaty miejscowej przysługuje prowizja w wysokoŌci 10% zainkasowanej kwoty.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/141/2008 Rady
Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008r.
w sprawie okreŌlenia opłaty miejscowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.

§ 2. Opłata ustalona w § 1 dotyczy osób nie bňdņcych mieszkaŊcami gminy.

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

§ 3. 1. Opłatň miejscowņ pobiera siň za każdy
dzieŊ pobytu na terenie Gminy Przytoczna.

Przewodniczņcy Rady Gminy:
Jerzy Barski

2. Do pobierania opłaty miejscowej zobowiņzuje
siň administratorów i właŌcicieli oŌrodków wypoczynkowych.
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UCHWAŁA NR XXXVI/200/2009
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. nr 121 poz. 844 z 2006r. z późniejszymi zmianami) Rada Gminy ustala, co nastňpuje

2. Od samochodu ciňżarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
zgodnie z załņcznikiem nr 1 do uchwały.

§ 1. Ustala siň stawki podatku od Ōrodków
transportowych:

4. 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 zgodnie
z załņcznikiem nr 2 do uchwały.

1. Od samochodu ciňżarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włņcznie - 630zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włņcznie - 800zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1260zł.

3. 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 - 1 150zł.

5. Od przyczepy lub naczepy, z wyjņtkiem zwiņzanych z działalnoŌciņ rolniczņ prowadzonņ przez
podatnika podatku rolnego, które łņcznie z pojazdem
silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masň całkowitņ
od 7 ton i poniżej 12 ton - 110zł.
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6. Od przyczepy lub naczepy, z wyjņtkiem zwiņzanych z działalnoŌciņ rolniczņ prowadzonņ przez
podatnika podatku rolnego, które łņcznie z pojazdem
silnikowym posiadajņ dopuszczalnņ masň całkowitņ
równņ lub wyższņ niż 12 ton zgodnie z załņcznikiem
nr 3 do uchwały.
7. Od autobusów w zależnoŌci od liczby miejsc:
a) mniej niż 30 miejsc - 1 380zł
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1 700zł.

Poz. 1694

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/69/2007 Rady
Gminy Przytoczna z dnia 20 listopada 2007r.
w sprawie okreŌlenia wysokoŌci stawek podatku od
Ōrodków transportowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego, a okreŌlone w niej stawki
obowiņzujņ od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczņcy Rady Gminy:
Jerzy Barski

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/200/2009
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 10 listopada 2009r.
Wysokość stawek podatku od środków transportu od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
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

12
25
27
29

25
27
29

Stawka podatku (w złotych )
OŌ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem
Inne systemy zawiepneumatycznym lub zawieszeniem
szenia osi jezdnych
uznanym za równoważne
3
4
Dwie osie
1 300
1 400
1 400
1 500
1 600
1 650
1 700
1 750
Trzy osie
1 400
1 500
1 500
1 600
1 600
1 750
1 700
1 850
1 800
1 950
1 950
2 100
Cztery osie i wiňcej
1 500
1 600
1 600
1 950
1 750
2 479,97
1 850
2 505,15
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/200/2009
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 10 listopada 2009r.

Wysokość stawek podatku od środków transportu od ciągnika siodłowego i balastowego
przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita pojazdów: ciągnik siodłowy+naczepa, ciągnik balastowy+przyczepa (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

Stawka podatku (w złotych)
OŌ jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za
równoważne
3

Inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych
4

Dwie osie
12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

1 150
1 210
1 260
1 560

1 210
1 320
1 650
1 959,23

1 430
1 920

1 930
2 576,88

Trzy osie

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/200/2009
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 10 listopada 2009r.
Wysokość stawek podatku od środków transportu od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika rolnego
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)
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Nie mniej niż

Mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
OŌ jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
3
Jedna oŌ
170
200
350
Dwie osie
240
680
940
1 260
Trzy osie
720
1 050

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4
220
350
630
340
940
1 430
1 870
1 050
1 430
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UCHWAŁA NR XXXVI/201/2009
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 10 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości 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 (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 5, 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.) Rada Gminy uchwala, co nastňpuje:
§ 1. 1. Ustala siň roczne stawki podatku od nieruchomoŌci na terenie Gminy Przytoczna w nastňpujņcej wysokoŌci:
1) od gruntów:
a) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci gospodarczej, bez wzglňdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
0,70zł od 1m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajňtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych: 3,95zł od
1ha powierzchni
c) pozostałych, z zastrzeżeniem lit. d: 0,21zł od
1m2 powierzchni
d) zajňtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoŌci pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego: 0,15zł od
1m2 powierzchni
2) od budynków lub ich czňŌci:
a) mieszkalnych: 0,62zł od 1m2 powierzchni
użytkowej
b) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czňŌci zajňtych na prowadzenie działalnoŌci gospodarczej: 16,50zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajňtych na prowadzenie działalnoŌci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym: 8,90zł od 1m2 powierzchni użytkowej
d) zajňtych na prowadzenie działalnoŌci gospodarczej w zakresie udzielania ŌwiadczeŊ
zdrowotnych: 3,95zł od 1m2 powierzchni
użytkowej
e) pozostałych, z zastrzeżeniem lit. f: 4,60zł od
1m2 powierzchni użytkowej
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f) zajňtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoŌci pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego: 2,00zł od
1m2 powierzchni użytkowej
3) od budowli 2% ich wartoŌci okreŌlonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z zastrzeżeniem
punktu 4.
4) od budowli zwiņzanych z sieciņ wodociņgowņ,
kanalizacyjnņ,
z
oczyszczaniem
Ōcieków
i uzdatnianiem wody 0,01% ich wartoŌci.
§ 2. 1. Zwalnia siň z podatku od nieruchomoŌci:
a) budynki i grunty lub ich czňŌci wykorzystywane na cele działalnoŌci z zakresu kultury,
kultury fizycznej, sportu i rekreacji i opieki
społecznej,
b) budynki i grunty lub ich czňŌci zwiņzane
z działalnoŌciņ w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 lit. a, b, nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajňtych na
prowadzenie działalnoŌci gospodarczej.
3. Zwalnia siň z podatku od nieruchomoŌci, nieruchomoŌci lub ich czňŌci, stanowiņce mienie komunalne, które nie zostały oddane w zarzņd, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawň, najem,
użyczenie bņdź pod innym tytułem albo nie zostały
objňte w bezumowne posiadanie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/139/2008 Rady
Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008r.
w sprawie okreŌlenia wysokoŌci stawek podatku od
nieruchomoŌci oraz zwolnieŊ z tego podatku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Lubuskiego, a okreŌlone w niej stawki
obowiņzujņ od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczņcy Rady Gminy:
Jerzy Barski
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UCHWAŁA NR 205/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 4 listopada 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) po
zbadaniu uchwały Nr XXIII/179/09 Rady Gminy
w Brzeźnicy z dnia 7 października 2009r.
w sprawie okreŌlenia wysokoŌci stawek podatku od
nieruchomoŌci na terenie gminy Brzeźnica oraz
zwolnieŊ z tego podatku Kolegium Izby stwierdza:
-

nieważnoŌń
przedmiotowej
uchwały
w czňŌci dotyczņcej § 2 pkt 1 i pkt 2
uchwały, z powodu ich sprzecznoŌci
z 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.) w zwiņzku z art. 217 Konstytucji
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).
UZASADNIENIE

Uchwała Nr XXIII/179/09 Rady Gminy w Brzeźnicy
z dnia 7 października 2009r. w sprawie okreŌlenia
wysokoŌci stawek podatku od nieruchomoŌci na
terenie gminy Brzeźnica oraz zwolnieŊ z tego podatku wpłynňła do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze 13 października 2009r.
W § 2 pkt 1 i pkt 2 badanej uchwały Rada Gminy
postanowiła zwolniń z podatku od nieruchomoŌci:
-

grunty, budynki i budowle bňdņce własnoŌciņ
(współwłasnoŌciņ) gminy, nie oddane innym
podmiotom w użytkowanie wieczyste lub posiadanie zależne,

-

grunty, budynki i budowle zajňte na potrzeby
gminnych jednostek budżetowych, zakładów
budżetowych, instytucji kultury, z wyjņtkiem
budynków lub ich czňŌci oraz gruntów zajňtych
lub wydzierżawionych na prowadzenie działalnoŌci gospodarczej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzņdzie
gminnym do wyłņcznej właŌciwoŌci rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków
i opłat w granicach okreŌlonych w odrňbnych ustawach. Podstawņ prawnņ do zastosowania zwolnienia z podatku od nieruchomoŌci jest art. 7 ust. 3
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zgodnie
z którym rada gminy, w drodze uchwały, może
wprowadziń inne zwolnienia przedmiotowe niż
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okreŌlone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw.
Oznacza to zatem, że wprowadzane w uchwałach
rad gmin jakiekolwiek zwolnienia w podatku od nieruchomoŌci mogņ mień jedynie charakter przedmiotowy, tj. odnosiń siň wyłņcznie do przedmiotu opodatkowania a nie do okreŌlonych kategorii podatników (zwolnienie podmiotowe).
Zgodnie z art. 217 Konstytucji nakładanie podatków,
innych danin publicznych, okreŌlanie podmiotów,
przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych,
a także zasad przyznawania ulg i umorzeŊ oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastňpuje w drodze ustawy.
Wprowadzone przez Radň Gminy zwolnienia zawarte w § 2 pkt 1 i pkt 2 uchwały dotyczņ wprawdzie
przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomoŌci, równoczeŌnie odnoszņc je do okreŌlonych kategorii podatników tj. gminy, gminnych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury - jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowo - podmiotowym. Powyższy poglņd
co do niemożliwoŌci wprowadzania zwolnieŊ
przedmiotowo - podmiotowych znalazł potwierdzenie w orzecznictwie sņdowo-administracyjnym
(por. wyroki NSA w Warszawie z dnia 5 stycznia
2005r., sygn. Akt FSK 961/04, I SA/Wr 77/05 z dnia
19 maja 2005r., I SA/Go 274/09 z 18 czerwca 2009r.).
Należy pokreŌliń, iż zarówno Konstytucja jak i ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie daje gminie
uprawnienia do stanowienia zwolnieŊ podatkowych
innych niż przedmiotowe. Zwolnienia podatkowe
o charakterze podmiotowym sņ zastrzeżone do regulacji ustawowych.
Biorņc pod uwagň powyższe Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji niniejszej uchwały.
Na
uchwałň
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
orzeczonej
nieważnoŌci
postanowieŊ
badanej
uchwały - służy skarga do Wojewódzkiego Sņdu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., wniesiona za
poŌrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od
dnia dorňczenia uchwały.
Przewodniczņcy Kolegium
Andrzej Skibiński
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UCHWAŁA NR 207/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 4 listopada 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postňpowania nadzorczego w przedmiocie zgodnoŌci
z prawem uchwały Nr XXXIV/184/09 Rady Miejskiej
w Łňknicy z dnia 16 października 2009r. w sprawie
ustalenia stawek podatku od nieruchomoŌci na terenie miasta Łňknica, stwierdza: NieważnoŌń w całoŌci § 1 pkt 9 uchwały Nr XXXIV/184/09 Rady Miejskiej w Łňknicy z dnia 16 października 2009r. jako
niezgodnego z dyspozycjņ art. 7, art. 217 ustawy
z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) w zwiņzku z art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz z dyspozycja art. 5 ust. 2 w zwiņzku
z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała została dorňczona tut. Izbie
w dniu 22 października 2009r.
Oceniajņc zgodnoŌń jej postanowieŊ z przepisami
prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze ustaliło, że zapis dokonany w § 1
pkt 9 przedmiotowej uchwały o treŌci: od gruntów
przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowň techniczno-produkcyjnņ
z wyjņtkiem gruntów zajňtych na prowadzenie działalnoŌci gospodarczej - 0,39zł od 1m2 powierzchni
jest sprzeczny z dyspozycjņ art. 7, art. 217 ustawy
z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) w zwiņzku z art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) oraz z dyspozycja art. 5 ust. 2 w zwiņzku
z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja RP, organy władzy publicznej działajņ na podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona
z przepisu prawa norma prawna - jest podstawņ dla
działania upoważnionego w tym przepisie organu.
Uszczegółowienie i rozwiniňcie regulacji wynikajņcej
z zasady ustrojowej wyrażonej w art. 7 Konstytucji
RP wywieŌń można natomiast, jeżeli chodzi o stanowienie przepisów miejscowego prawa podatkowego przez organy stanowiņce gmin wprost z art. 18

ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzņdzie gminnym. To
właŌnie ten przepis stanowi, że do wyłņcznej właŌciwoŌci Rady Gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat, jednakże organ stanowiņcy ma to czyniń w granicach okreŌlonych
w ustawach.
Zgodnie natomiast z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków i innych danin publicznych, okreŌlanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania
i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania
ulg i umorzeŊ oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastňpuje w drodze ustawy.
Granicň dopuszczalnoŌci działania Rady Gminy
w tym zakresie wyznacza ustawa z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa ta stanowi w art. 5 ust. 1, że to Rada Gminy
okreŌla w drodze uchwały wysokoŌń stawek w podatku od nieruchomoŌci, które nie mogņ przekroczyń stawek maksymalnych okreŌlonych w ustawie.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 Rada Gminy przy okreŌlaniu
wysokoŌci stawek może różnicowań ich wysokoŌń
dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, w tym w szczególnoŌci uwzglňdniajņc:
lokalizacjň, rodzaj prowadzonej działalnoŌci, rodzaj
zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystania
gruntu.
Zakwestionowany przez Kolegium zapis dotyczył nie
faktycznego przeznaczenia gruntów, lecz ich przeznaczenia wynikajņcego z planu zagospodarowania
przestrzennego. Tym samym stosowanie wymienionej w § 1 pkt 9 uchwały stawki uzależnione zostało, jedynie od zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie od faktycznego
przeznaczenia gruntu przez podmiot ten grunt wykorzystujņcy oraz aktualnego sposobu wykorzystania
gruntu.
Za uwzglňdnieniem faktycznego sposobu wykorzystania gruntu przy różnicowaniu stawek opowiada
siň orzecznictwo sņdowe podkreŌlajņc, że o różnicowaniu stawek nie decydujņ cechy indywidualne
podatnika ale sposób wykorzystywania gruntu i jego
aktualne przeznaczenie m. in. wyrok NSA z 15 listopada 2002r. (III SA 2755/01) czy też niepublikowany
wyrok NSA z dnia 9 wrzeŌnia 2004r. (sygn. FSK
412/04).
Zatem - to nie wysokoŌń stawki uchwalonej w § 1
pkt 9 badanej uchwały przesņdziła o zakwestionowaniu ww. postanowienia, ale zróżnicowanie stawki, dokonane wyłņcznie w oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie
uwzglňdniajņce faktycznego przeznaczenia i sposobu wykorzystania gruntu.
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Z powyższych wzglňdów Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.

Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za poŌrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorňczenia uchwały.

Na niniejszņ uchwałň Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia nieważnoŌci postanowienia badanej
uchwały - służy gminie prawo złożenia skargi do

Przewodniczņcy Kolegium
Andrzej Skibiński
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UCHWAŁA NR 208/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 4 listopada 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Kolegium
Regionalnej
Izby
Obrachunkowej
w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postňpowania nadzorczego w przedmiocie zgodnoŌci z prawem
uchwały Nr XXXIV/185/09 Rady Miejskiej w Łňknicy
z dnia 16 października 2009r. w sprawie zwolnieŊ
w podatku od nieruchomoŌci na terenie miasta Łňknica na 2010 rok, stwierdza:
NieważnoŌń w całoŌci § 1 uchwały Nr XXXIV/185/09
Rady Miejskiej w Łňknicy z dnia 16 października
2009r. jako niezgodnego z dyspozycjņ art. 7, art. 217
ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) w zwiņzku z art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz z dyspozycja art. 7 ust. 3
w zwiņzku z art. 2 ust. 1 pkt 3 i art. 1a pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała została dorňczona tut. Izbie
w dniu 22 października 2009r.
Oceniajņc zgodnoŌń jej postanowieŊ z przepisami
prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze ustaliło, że zapis dokonany w § 1
przedmiotowej uchwały o treŌci:
Zwalnia siň z podatku od nieruchomoŌci:
1) grunty, budynki lub ich czňŌci oraz budowle lub
ich czňŌci jednostek budżetowych, jednostek
organizacyjnych kultury i zakładów budżetowych powiņzanych z budżetem gminy z wyjņtkiem nieruchomoŌci lub ich czňŌci wynajňtych
innym użytkownikom, którzy nie sņ zwolnieni
z podatku od nieruchomoŌci;

2) grunty budynki lub ich czňŌci oraz budowle lub
ich czňŌci bňdņce w posiadaniu organizacji pożytku publicznego
jest sprzeczny z dyspozycjņ art. 7 i art. 217 ustawy
z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP (Dz. U.
Nr 78, poz. 483) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz z dyspozycja art. 7 ust. 3 w zwiņzku z art. 2
ust. 1 pkt 3 i art. 1a pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja RP, organy władzy publicznej działajņ na podstawie i w granicach prawa. Zatem wywiedziona z przepisu prawa norma prawna jest podstawņ dla działania upoważnionego w tym przepisie
organu.
Uszczegółowienie i rozwiniňcie regulacji wynikajņcej
z zasady ustrojowej wyrażonej w art. 7 Konstytucji
RP wywieŌń można natomiast, jeżeli chodzi
o stanowienie przepisów miejscowego prawa podatkowego przez organy stanowiņce gmin wprost
z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorzņdzie gminnym. To właŌnie ten przepis stanowi bowiem, że do
wyłņcznej właŌciwoŌci Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat jednakże organ stanowiņcy ma to czyniń w granicach
okreŌlonych w ustawach.
Zgodnie natomiast z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków i innych danin publicznych, okreŌlanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania
i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania
ulg i umorzeŊ oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastňpuje w drodze ustawy.
Granicň dopuszczalnoŌci działania Rady Gminy
w tym zakresie wyznacza ustawa z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa ta okreŌla w art. 7 ust. 3, że organ stanowiņcy gminy może wyłņcznie w drodze uchwały wprowadziń inne niż okreŌlone w ust. 1 tego przepisu
(a wynikajņce z ustawy) zwolnienia o charakterze
wyłņcznie przedmiotowym. Tym samym Rada Gmi-
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ny nie może wprowadzań ani ulg ani zwolnieŊ innych niż przedmiotowe.
WłaŌnie wystņpienie zwolnieŊ przedmiotowo
- podmiotowych stało siň jednņ z przyczyn zakwestionowania przez Kolegium Izby zapisów przedmiotowej uchwały.
Trudno bowiem nie dostrzec podmiotu jakim sņ
w kwestionowanym zapisie jednostki budżetowe,
zakłady budżetowe, jednostki organizacyjne kultury,
czy też podmioty o statusie organizacji pożytku publicznego.
W Ōwietle utrwalonego orzecznictwa Rada Gminy
nie może uchwałami wprowadzań tego typu zwolnieŊ, wskazujņcych wprost na podmioty zwalniane
z podatku od nieruchomoŌci. Rada w procesie
uchwałodawczym winna raczej koncentrowań siň na
zwalnianym przedmiocie tj. gruncie, budynku, mieniu, budowli.
Wojewódzki Sņd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 27 listopada 2008r.
(ISA/Go 876/08) wskazał, że art. 7 ust. 3 dopuszcza
jedynie wprowadzanie zwolnieŊ (vide nie ulg)
w podatku od nieruchomoŌci o charakterze przedmiotowym. Na podobnym stanowisku stoi NSA
w wyroku z dnia 14 sierpnia 2007r. (II FSK 909/06)
wskazujņc, że na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może
wprowadzań wyłņcznie zwolnienia o charakterze
przedmiotowym, nie zaŌ o charakterze przedmiotowo - podmiotowym. Na podobnym stanowisku stanņł również WSA w Poznaniu wskazujņc, ze wszystkie zwolnienia z art. 7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych majņ charakter przedmiotowy, niezależnie
czy sņ one dokonywane z mocy ustawy, czy na podstawie decyzji organu stanowiņcego gminy wyrażonej w uchwale - wyrok WSA z dnia 21 lutego 2006r.
(I SA/Po 820/04).
Kolejne zagadnienie dotyczy analizy dokonywanych
zwolnieŊ pod kņtem zaistnienia pomocy de minimis
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postňpowaniu w sprawach dotyczņcych pomocy
publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404
z późn. zm.).
Kolejnym powodem zakwestionowania zapisów
przedmiotowej uchwały w jej § 1 jest kwestia zwolnienia z podatku od nieruchomoŌci budowli lub ich
czňŌci jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych kultury, zakładów budżetowych oraz budowli lub ich czňŌci bňdņcych w posiadaniu organizacji pożytku publicznego.
Zgodnie z art. 1a pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych budowlņ, jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego nie bňdņcy
budynkiem lub obiektem małej architektury, a także
urzņdzenie budowlane w rozumieniu przepisów
prawa budowlanego, zwiņzane z obiektem budow16 98
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lanym, które zapewnia możliwoŌń użytkowania
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem. Pojňcie budowli definiuje art. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem budowlņ jest: każdy obiekt budowlany niebňdņcy budynkiem lub obiektem małej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojņce maszty antenowe, wolno
stojņce trwale zwiņzane z gruntem urzņdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojņce
instalacje przemysłowe lub urzņdzenia techniczne,
oczyszczalnie Ōcieków, składowiska odpadów, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejŌcia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a także czňŌci budowlane urzņdzeŊ technicznych
(kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urzņdzeŊ) oraz fundamenty pod maszyny i urzņdzenia, jako odrňbne pod wzglňdem
technicznym czňŌci przedmiotów składajņcych siň
na całoŌń użytkowņ.
Równie istotny z punktu widzenia przedmiotu opodatkowania budowli jest art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym
opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoŌci podlegajņ wyłņcznie budowle zwiņzane z prowadzeniem działalnoŌci gospodarczej. Zatem o ile budowla nie jest z takņ działalnoŌciņ zwiņzana, to nie jest
ona w ogóle przedmiotem podlegajņcym opodatkowaniu podatkiem od nieruchomoŌci, a tym samym
nie powinna byń również z niego zwalniana. Brak
wykorzystania budowli na działalnoŌń gospodarczņ
oznacza, bowiem w praktyce wyłņczenie przedmiotowe spod regulacji normy art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
Zakwestionowany zapis zawarty w § 1 badanej
uchwały wyłņczajņcy spod opodatkowania, a wiec
znoszenia przez podatnika obowiņzku podatkowego
w podatku od nieruchomoŌci przez cały rok podatkowy, budowle lub ich czňŌci nie precyzuje czy chodzi o budowle lub ich czňŌci zajňte na prowadzenie
działalnoŌci gospodarczej czy też nie zwiņzane z takņ
działalnoŌciņ.
Z powyższych wzglňdów orzeczono jak w sentencji
niniejszej uchwały.
Na niniejszņ uchwałň Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia nieważnoŌci postanowieŊ badanej
uchwały - służy Gminie prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za poŌrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorňczenia uchwały.
Przewodniczņcy Kolegium
Andrzej Skibiński
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UCHWAŁA NR 209/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 4 listopada 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zwiņzku z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postňpowania nadzorczego w przedmiocie zgodnoŌci
z prawem uchwały Nr XXXIV/186/09 Rady Miejskiej
w Łňknicy z dnia 16 października 2009r. w sprawie
zwolnieŊ w podatku od Ōrodków transportowych na
terenie miasta Łňknica na 2010r., stwierdza:
NieważnoŌń w całoŌci § 1 uchwały Nr XXXIV/186/09
Rady Miejskiej w Łňknicy z dnia 16 października
2009r. z powodu jego niezgodnoŌci z art. 7 i 217
ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja RP
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) w zwiņzku z art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz z dyspozycja art. 12
ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała została dorňczona tut. Izbie
w dniu 22 października 2009r.
Oceniajņc zgodnoŌń jej postanowieŊ z przepisami
prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze ustaliło, że zapis dokonany w § 1
przedmiotowej uchwały o treŌci:
Zwalnia siň z podatku od Ōrodków transportowych:
Ōrodki transportowe jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych kultury i zakładów budżetowych powiņzanych z budżetem gminy z wyjņtkiem
pojazdów, o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jest sprzeczny
z dyspozycjņ art. 7 i 217 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997r. Konstytucja RP (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
w zwiņzku z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z dyspozycja art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
Zgodnie z powołanym wyżej przepisem art. 7 ustawy Konstytucja RP, organy władzy publicznej działajņ na podstawie i w granicach prawa. Wywiedziona
z przepisu prawa norma prawna jest podstawņ dla
działania upoważnionego w tym przepisie organu.

Uszczegółowienie i rozwiniňcie regulacji wynikajņcej
z zasady ustrojowej, wyrażonej w art. 7 Konstytucji
RP wywieŌń można, jeżeli chodzi o stanowienie
przepisów miejscowego prawa podatkowego przez
organy stanowiņce gmin - wprost z art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy o samorzņdzie gminnym. To właŌnie
ten przepis stanowi o tym, że do wyłņcznej właŌciwoŌci Rady Gminy należy podejmowanie uchwał
w sprawach podatków i opłat, jednakże organ stanowiņcy ma to czyniń w granicach okreŌlonych
w ustawach.
Zgodnie natomiast z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków i innych danin publicznych, okreŌlanie podmiotów i przedmiotów opodatkowania
i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania
ulg i umorzeŊ oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków nastňpuje w drodze ustawy.
Granicň dopuszczalnoŌci działania Rady Gminy
w tym zakresie wyznacza ustawa z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa ta w art. 12 ust. 4 stanowi, że Rada Gminy
może wprowadziń inne zwolnienia przedmiotowe
niż wynikajņce z mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych a okreŌlone w art. 12 ust. 1.
Zatem wprost z ustawy wynika, że wprowadzane
zwolnienia w podatku od Ōrodków transportowych
nie mogņ mień charakteru ulgi ani też mień charakteru przedmiotowo - podmiotowego a jedynie
przedmiotowy.
W Ōwietle tej regulacji wskazanie jako korzystajņcych ze zwolnienia Ōrodków transportowych jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych kultury i zakładów budżetowych powiņzanych z budżetem uznań należy za niedopuszczalne, w Ōwietle
nakazu wynikajņcego z normy art. 12 ust. 4 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych zwolnienia przedmiotowo - podmiotowe.
Na podobnym stanowisku stoi utrwalone orzecznictwo sņdów administracyjnych. Dla przykładu NSA
w niepublikowanym wyroku z dnia 14 sierpnia
2007r. (II FSK 910/06) wskazał, że na gruncie art. 217
Konstytucji RP oraz art. 12 ust. 1 i art. 12 ust. 4
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy
może wprowadziń wyłņcznie zwolnienia o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowo - przedmiotowym. Tym samym konstrukcja zwolnieŊ w zakresie podatku od Ōrodków transportowych musi opierań siň nie na właŌcicielu Ōrodka transportowego,
lecz na rodzaju Ōrodka transportowego korzystajņcego ze zwolnienia i jego przedmiotowym przeznaczeniu.
Z powyższych wzglňdów orzeczono jak w sentencji
niniejszej uchwały.
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Na niniejszņ uchwałň Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia nieważnoŌci postanowieŊ badanej
uchwały - służy Gminie prawo złożenia skargi do
Wojewódzkiego Sņdu Administracyjnego w Gorzo-

Poz. 1699, 1700

wie Wlkp., za poŌrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty dorňczenia uchwały.
Przewodniczņcy Kolegium
Andrzej Skibiński
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PROTOKÓŁ
WYNIKU REFERENDUM GMINNEGO
z dnia 8 listopada 2009r.

Gmina

Referendum gminne
w sprawie budowy odkrywkowej kopalni węgla brunatnego
zarządzone na 8 listopada 2009r.
Gminna Komisja do Spraw Referendum
Gubin
Powiat
KroŌnieŊski
Województwo
Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego

Lubuskie

Wyniki głosowania i wynik referendum ustalono w dniu 8 listopada 2009r.
Głosowanie przeprowadzono w 11 obwodach głosowania.
Na podstawie protokołów głosowania otrzymanych od wszystkich, tj. 11 obwodowych komisji do
spraw referendum, Komisja ustaliła nastňpujņce wyniki głosowania:
1.

Liczba osób uprawnionych do głosowania - Razem

5

8

3

9

1a.

w tym umieszczonych w czňŌci A spisu

5

8

3

9

1b.

w tym umieszczonych w czňŌci B spisu

Uwaga! Suma liczb z pkt 1a i 1b musi byń równa liczbie z pkt 1.
2.

Liczba osób, którym wydano karty do głosowania - Razem

2

7

6

8

2a.

w tym w czňŌci A spisu

2

7

6

8

2b.

w tym w czňŌci B spisu

Uwaga! Suma liczb z pkt 2a i 2b musi byń równa liczbie z pkt 2.
3.

Liczba kart nieważnych

4.
5.

Liczba kart ważnych (liczba osób, które wziňły udział
w głosowaniu)
Liczna głosów nieważnych

6.

Liczba głosów ważnych

7a.*

Liczba głosów pozytywnych „Tak”

7b.

Liczba głosów negatywnych „Nie”

7a.*

Liczba głosów za wyborem wariantu 1

7b.

Liczba głosów za wyborem wariantu 2

7…..

Liczba głosów za wyborem wariantu ...

0
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2

1

7

6

8

3
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7

2

9

8

7

4

8

5

5

__________________________________________________________________________________________________
Miejsce na parafowanie strony przez członków Komisji obecnych przy sporzņdzeniu protokołu
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8. Komisja stwierdza, że w referendum wziňło udział 2768 osób. Uprawnionych do głosowania było 5839
osób, w referendum wziňło wiňc udział mniej*/nie mniej* niż 30% uprawnionych do głosowania, frekwencja
wyniosła 47,41%.
W zwiņzku z powyższym - na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 wrzeŌnia 2000r. o referendum lokalnym
(Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) referendum jest ważne*/nieważne*.
9.*** Komisja stwierdza, że wiňkszoŌń*/nie mniej niż 2/3* ważnych głosów oddano z odpowiedziņ pozytywnņ/negatywnņ* **, wariantem 1/wariantem 2/wariantem …* **.
W zwiņzku z powyższym - na podstawie art. 56 ust. 1*/art. 56 ust. 2* ustawy z dnia 15 wrzeŌnia 2000r.
o referendum lokalnym wynik referendum jest rozstrzygajņcy**/nie jest rozstrzygajņcy**.
10. Z uwagi na powyższe Komisja stwierdza, że ……………………………………………………………………..
11.**** Adnotacja o wniesieniu przez mňżów zaufania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów:
Mňżowie zaufania uwag nie wnosili
12.**** Adnotacja o wniesieniu przez członków Komisji uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów:
Członkowie Komisji uwag o pracy Komisji nie wnosili

Przy sporzņdzeniu protokołu obecni byli członkowie Komisji:
(nazwisko i imiň - imiona, funkcja w Komisji)

1) Tumiłowicz Leonard - Przewodniczņcy
2) Darmach Remigiusz - Z - ca Przewodniczņcego
3) Fortuna Danuta - Członek
4) Solecki Wojciech - Członek
5) Szymułowicz Adam - Członek
6) Solska Regina - Członek

_________________________________________________________________
*
Niepotrzebne pominņń przy sporzņdzaniu formularzu protokołu
** Niepotrzebne skreŌliń
*** SkreŌliń, jeżeli referendum jest nieważne
****Jeżeli treŌń nie mieŌci siň na formularzu, należy dołņczyń jņ do protokołu, zaznaczajņc to w miejscu
przeznaczonym na wpisanie adnotacji.
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Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzňdowego:
Egzemplarze bieżņce i z lat ubiegłych, w miarň posiadanych rezerw, można nabywań: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji Lubuskiego Urzňdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. JagielloŊczyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży
Lubuskiego Urzňdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul JagielloŊczyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzňdowe wraz ze skorowidzami
wyłożone sņ do powszechnego wglņdu redakcji Dziennika Urzňdowego, w bibliotece Lubuskiego Urzňdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzňdu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzňdu.
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