DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 11 grudnia 2009r.

Nr 139

TREŚĆ:
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Uchwała Rady Miejskiej w Cybince Nr 207/XXXII/09 z dnia 9 paŝdziernika 2009r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli
prowadzonych przez Gminć Cybinka.

8458

Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr XXX/149/09 z dnia 27 paŝdziernika
2009r. w sprawie zniesienia formy ochrony prawnej pomnika przyrody

8459

Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr XXX/150/09 z dnia 27 paŝdziernika
2009r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bytnicy

8459

Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr XXX/151/09 z dnia 27 paŝdziernika
2009r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków czćściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
równieş trybu ich pobierania

8461

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXVI/321/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obnişenia średniej ceny skupu 1 kwintala şyta dla
celów obliczania podatku rolnego w 2010 roku na terenie Gminy Lubiszyn

8462

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXVI/322/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.

8463

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXVI/323/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lubiszyn

8463

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXXVI/324/2009 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji na podatek rolny oraz deklaracji na podatek rolny na terenie
Gminy Lubiszyn

8466

Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XXXII/191/2009 z dnia 27 listopada
2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/149/2005 z dnia 31 marca
2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza.

8487

Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XXXII/192/2009 z dnia 27 listopada
2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

8488

Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XXXII/193/2009 z dnia 27 listopada
2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie
gminy Lubrza

8490
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Uchwała Rady Gminy Lubrza Nr XXXII/194/2009 z dnia 27 listopada
2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych na terenie Gminy Lubrza.

8490

Uchwała Rady Miasta Lubniewice Nr XXIV/191/09 z dnia 28 paŝdziernika 2009r. zmieniająca uchwałć w sprawie utworzenia Gminnego
Ośrodka Kultury w Lubniewicach

8493

Uchwała Rady Gminy Łagów Nr XXIX/188/09 z dnia 29 paŝdziernika
2009r. w sprawie zmiany statutu Gminy Łagów

8494

Uchwała Rady Gminy Łagów Nr XXIX/197/09 z dnia 29 paŝdziernika
2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/186/09 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych
prowadzonych przez Gminć Łagów

8494

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXIX/169/09 z dnia 29 paŝdziernika 2009r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom
dodatku mieszkaniowego

8495

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXIX/171/09 z dnia 29 paŝdziernika 2009r. w sprawie wzniesienia pomników upamićtniających
trasć przemarszu jeńców alianckich

8496

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXIX/172/09 z dnia 29 paŝdziernika 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego
Przedszkola w Przewozie

8496

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr XLIV/269/2009 z dnia 29 paŝdziernika 2009r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście
Witnica

8497

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr XLIV/270/2009 z dnia 29 paŝdziernika 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

8499

Uchwała Rady Miejskiej w Şarach Nr XXXV/191/09 z dnia 29 paŝdziernika 2009r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania,
wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

8504

Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XXXVI/462/09 z dnia
30 paŝdziernika 2009r. w sprawie określenia na 2010 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu
drogowego taksówką

8505

Uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie Nr XXXVI/470/09 z dnia
30 paŝdziernika 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminć Świebodzin

8505

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXV/154/09 z dnia 3 listopada
2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel

8506

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXV/155/09 z dnia 3 listopada
2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel

8508

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XL/310/09 z dnia 12 listopada
2009r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lubsku i nadaniu statutu.

8510

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XL/314/09 z dnia 12 listopada
2009r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru
odpadów komunalnych oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

8512
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Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr LX/321/09 z dnia 12 listopada
2009r. w sprawie określenia na 2010 rok liczby przeznaczonych do
wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką na terenie Gminy Lubsko

8513

Uchwała Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXVIII/191/09 z dnia
26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010.

8514

Uchwała Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXVIII/192/09 z dnia
26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2010 rok.

8515

Uchwała Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXVIII/193/09 z dnia
26 listopada 2009r. w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.

8515

Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr XXXII/185/09 z dnia 3 grudnia
2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku

8519

Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr XXXII/187/09 z dnia 3 grudnia
2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłat od
posiadania psów na terenie gminy Pszczew

8520

Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr XXXII/190/09 z dnia 3 grudnia
2009r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbćdnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

8522

Uchwała Rady Gminy Bojadła Nr XXX/139/09 z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych
w roku 2010.

8548

Uchwała Rady Gminy Bojadła Nr XXX/146/09 z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/09 Rady Gminy Bojadła z dnia
3 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości oraz zwolnień od podatku na rok 2010.
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Uchwała Rada Powiatu w Sulćcinie Nr XXXIII/207/09 z dnia 27 paŝdziernika 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulćcinie

8551

Uchwała Rada Powiatu w Sulćcinie Nr XXXIII/210/09 z dnia 27 paŝdziernika 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/09 z dnia
27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych
składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulćciński

8551

Uchwała Rady Powiatu Świebodzińskiego Nr XXXVI/238/09 z dnia
29 paŝdziernika 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania
z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Zawodowych im. Witolda Biernawskiego i Publicznej
Szkole Podstawowej Nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie

8552

Uchwała Rady Powiatu Świebodzińskiego Nr XXXVI/239/09 z dnia
29 paŝdziernika 2009r. w sprawie zasad udzielania stypendiów sportowych uczniom szkół (zespołom szkół), dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego

8554
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Poz. 1960

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
2000

–

Rozstrzygnićcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.II.TDOM.
0911-28/09 z dnia 4 grudnia 2009r.

8556

ANEKSY DO POROZUMIEŃ
2001

–

Aneks z dnia 30 listopada 2009r.

8556

2002

–

Aneks z dnia 9 grudnia 2009r.

8557
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UCHWAŁA NR 207/XXXII/09
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 9 paŝdziernika 2009r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Cybinka
Na podstawie art. 14 ust. 5 w związku z art. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jedn. z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1501 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminć Cybinka w zakresie
podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu 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 4,
poz. 17 ze zm.) w wymiarze 5 godzin dziennie są
realizowane bezpłatnie.
§ 2. Za zajćcia opiekuńczo – wychowawcze:
1) bajkoterapia,
2) muzykoterapia,

§ 3. Opłata, o której mowa w § 2 w przypadku
uczćszczania do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminć Cybinka rodzeństwa ulega
obnişeniu i kształtuje sić nastćpująco:
1) za pierwsze dziecko – 100% opłaty,
2) za drugie dziecko – 75% opłaty,
3) za trzecie i kaşde nastćpne dziecko – 50% opłaty.
§ 4. Szczegółowe zasady pobierania opłat określone zostaną w umowie cywilno-prawnej zawartej
mićdzy dyrektorem a rodzicami (opiekunami prawnymi).

4) zajćcia z gimnastyki korekcyjnej,

§ 5. Traci moc uchwała Nr 141/XXI/08 Rady
Miejskiej w Cybince z dnia 12 września 2008r.
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminć Cybinka.

5) przygotowanie dzieci do konkursów realizacji
programów autorskich,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Cybinki.

6) gry i zabawy ruchowe,

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

3) zajćcia kompensacyjno-wyrównawcze,

prowadzone dla dzieci przebywających w przedszkolu powyşej 5 godzin dziennie i wykraczające poza
podstawć programową wychowania przedszkolnego ustala sić opłatć za godzinć w wysokości 0,10%
minimalnego wynagrodzenia miesićcznego za pracć
19 60

ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 paŝdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracć (tekst jedn. z 2002r. Dz. U. Nr 200,
poz. 1679 ze zm.).

Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński

Dziennik Urzćdowy
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UCHWAŁA NR XXX/149/09
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 27 paŝdziernika 2009r.
w sprawie zniesienia formy ochrony prawnej pomnika przyrody
Na podstawie art. 44 ust. 3 i lit. a ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z póŝn. zm.) Rada Gminy w Bytnicy uchwala:
§ 1. Po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska Rada Gminy w Bytnicy postanawia znieść formć ochrony prawnej pomnika przyrody jednego dćbu szypułkowego (quercus robur)
o obwodzie 610cm rosnącego na działce o numerze
ewidencyjnym 356/2, obrćbu Budachów, przy posesji Nr 15, w alei drzew, w skład której wchodzi
49 dćbów szypułkowych ustanowionych pomnikiem
przyrody rozporządzeniem Nr 33 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 maja 2006r. w sprawie ustanowienia pomników (Dziennik Urzćdowy Województwa
Lubuskiego Nr 38, poz. 833).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIX/145/09 Rady
Gminy w Bytnicy z dnia 25 września 2009r. w sprawie zniesienia formy ochrony prawnej pomnika
przyrody.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła

19 6 1

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

1962
19 62

UCHWAŁA NR XXX/150/09
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 27 paŝdziernika 2009r.
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j Dz. U.
z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze zm.) Rada Gminy w Bytnicy uchwala:
Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytnicy
zwany dalej ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną
Gminy Bytnica.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej ma siedzibć
w budynku Bytnica 125.

5. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) gminie - naleşy rozumieć Gminć Bytnica;
2) wójcie - naleşy rozumieć Wójta Gminy Bytnica;
3) radzie - naleşy rozumieć Radć Gminy Bytnica;
4) ośrodka - naleşy rozumieć Ośrodek Pomocy
Społecznej;
5) kierownika - naleşy rozumieć Kierownika
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy.
§ 2. 1. Ośrodek działa na podstawie prawa,
a w szczególności w oparciu o przepisy:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 ze
zm.);

3. Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest obszar Gminy Bytnica.

2) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 z póŝn. zm.);

4. Organizacjć i tryb postćpowania pracy ośrodka ustala regulamin organizacyjny wprowadzony
zarządzeniem kierownika ośrodka.

3) ustawy z dnia 13 paŝdziernika 1998r. o systemie
ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 11, poz. 74 z póŝn. zm.);

Dziennik Urzćdowy
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4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 164,
poz. 1027 z póŝn. zm.);
5) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. z 2008r. Dz. U.
Nr 223, poz. 1458);
6) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.);
7) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn.
zm.);
8) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postćpowaniu wobec dłuşników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732
z póŝn. zm.);
9) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U z 2009r.
Nr 1, poz. 7 z póŝn. zm.);
10) niniejszego statutu.
Rozdział 2
Zakres działania i zadania
§ 3. 1. Ośrodek wykonuje zadania w zakresie:
1) pomocy społecznej;
2) świadczeń rodzinnych;
3) postćpowania wobec dłuşników alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego;
4) realizacji rządowych programów pomocy społecznej zobowiązujących gminć lub ośrodek do
wykonania zadań;
5) realizacji uchwał Rady Gminy w Bytnicy.
2. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone
gminie w zakresie pomocy społecznej oraz inne zlecone przez gminć ośrodkowi, realizowane w oparciu
o przepisy szczególne.
3. Wykonując zadania własne ośrodek kieruje sić
ustaleniami rady gminy i wójta, który tworzy warunki organizacyjne dla funkcjonowania i prawidłowej
realizacji ośrodka.
4. W zakresie realizacji celów i zadań pomocy
społecznej ośrodek współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołami, związkami
wyznaniowymi, zakładami opieki zdrowotnej, fundacjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi
i prawnymi.
5. Do współdziałania z ośrodkiem zobowiązane
są osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej.

Poz. 1962

Rozdział 3
Organizacja ośrodka pomocy społecznej
§ 4. 1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.
2. Kierownika ośrodka zatrudnia i zwalnia Wójt
Gminy Bytnica.
3. Kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wójta gminy.
§ 5. 1. Kierownik jest pracodawcą dla podległych
pracowników w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników
oraz podejmuje decyzje jednoosobowo we wszystkich sprawach pracowniczych.
3. Kierownik wydaje decyzje z zakresu zadań zleconych gminie i zadań własnych gminy, jeşeli wójt
udzieli upowaşnienia.
4. W przypadku nieobecności kierownika, decyzje z zakresu zadań zleconych i własnych wydaje
pracownik socjalny, na podstawie udzielonego
upowaşnienia wójta.
§ 6. Prawa i obowiązki pracowników ośrodka regulują przepisy o pracownikach samorządowych,
zasady wynagradzania regulują przepisy w sprawie
wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu
terytorialnego.
§ 7. Szczegółowe zasady działania określa regulamin organizacyjny ośrodka pomocy społecznej,
ustalony przez kierownika.
Rozdział 4
Majątek i finanse
§ 8. 1. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka
jest plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym.
2. Ośrodek posiada odrćbny rachunek bankowy,
z rachunku tego moşna dokonywać wypłat do wysokości wydatków uchwalonych na dany rok budşetowy.
3. Ŝródłem przychodów ośrodka są środki na
wydatki z budşetu gminy, środki na wydatki z budşetu Wojewody oraz inne.
4. W planie finansowym ośrodka mogą być dokonane w ciągu roku zmiany, w zaleşności od nałoşonych zadań.
5. Ośrodek rozlicza sić z całości dochodów i wydatków z budşetu gminy i Wojewody.
§ 9. Obsługć finansowo - ksićgową prowadzi zatrudniona w ośrodku ksićgowa.
§ 10. Majątek ośrodka stanowi wartość wydzielonego i przekazanego ośrodkowi mienia.
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Rozdział 5

Poz. 1962, 1963

nia statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bytnicy.

Postanowienia końcowe
§ 11. Zmiany statutu mogą być dokonywane
w drodze uchwały rady gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy i Kierownikowi Ośrodka.

Przewodniczący Rady
Marian Pakuła

§ 13. Traci moc uchwała Nr IX/41/07 Rady Gminy
w Bytnicy z dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie nada19 62
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UCHWAŁA NR XXX/151/09
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 27 paŝdziernika 2009r.
w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich
pobierania
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z póŝn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne
usługi opiekuńcze świadczone są od poniedziałku do
piątku w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy.
2. Osobom samotnym, obłoşnie chorym usługi
opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze
mogą być przyznane równieş w dni wolne od pracy,
niedziele i świćta w zakresie zapewnienia niezbćdnej
opieki.
§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb şyciowych, opiekć higieniczną,
zaleconą przez lekarza pielćgnacjć oraz - w miarć
moşliwości - równieş zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone
są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem
zawodowym.
% dochodu na osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie określonego
w art. 8 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o pomocy społecznej
do 100%
powyşej 101% do 150%
powyşej 151% do 200%
powyşej 201% do 250%
powyşej 251% do 300%
powyşej 301% do 350%
powyşej 351% do 400%
powyşej 401% do 440%
powyşej 441%

3. Zakres przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaleşny jest od:
1) stwierdzonych wywiadem środowiskowym potrzeb;
2) szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju
schorzenia;
3) moşliwości organizacyjno-finansowych ośrodka pomocy społecznej.
§ 3. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala sić jako iloczyn
liczby godzin świadczonych usług i godzinowej
stawki roboczogodziny opiekunek w danym roku
budşetowym z uwzglćdnieniem procentowych stawek odpłatności wymienionych w ust. 2.
2. Wysokość procentowych stawek odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa ponişsza tabela.

Wysokość odpłatności w procentach dla:
Osób samotnie
gospodarujących

osób w gospodarstwach
wieloosobowych

nieodpłatnie
10%
15%
20%
30%
40%
50%
60%
100%

nieodpłatnie
15%
20%
25%
35%
45%
55%
70%
100%
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3. Dla celów ustalenia odpłatności za usługi
określone uchwałą ustala sić , şe koszt jednej roboczogodziny opiekunki w roku budşetowym stanowi
iloraz kwoty na wynagrodzenia wraz z wydatkami na
ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy zatrudnionych opiekunek w danym roku. Wielkość planowanych wydatków i planowaną liczbć godzin pracy
ustala sić w oparciu o wyniki roku minionego skorygowane o przewidywane zmiany.
§ 4. Opłata za usługi objćte niniejszą uchwałą
wnoszona jest w terminie do 20 - go kaşdego nastćpnego miesiąca po wykonaniu usługi do kasy
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytnicy.
§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek
pracownika socjalnego, moşna czćściowo lub całkowicie zwolnić świadczeniobiorcć z ponoszenia
odpłatności za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne
usługi opiekuńcze na czas określony, zwłaszcza ze
wzglćdu na:
1) długotrwałą cićşką chorobć (trwającą co najmniej 3 miesiące i powodującą znaczne wydatki
na zakup leków) potwierdzoną stosownymi dokumentami, tj. zaświadczenie lekarskie i rachunki za leki;

Poz. 1963, 1964

wsparcia i wszelkiego typu placówkach opiekuńczo - wychowawczych i leczniczo - rehabilitacyjnych;
3) wićcej niş jedna osoba w rodzinie wymaga
pomocy w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co
najmniej jedna osoba przewlekle chora;
4) udokumentowanego zdarzenia losowego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy i Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/111/05 Rady Gminy
Bytnica z dnia 28 kwietnia 2005r. i uchwały
Nr VIII/31/07 Rady Gminy Bytnica z dnia 11 czerwca
2007r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze oraz szczegółowych warunkach czćściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
równieş trybu ich pobierania.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła

2) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka
rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku
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UCHWAŁA NR XXXVI/321/2009
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1 kwintala żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2010
roku na terenie Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
oraz art. 6 ust. 3, art. 6a ust.11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity
z 2006r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zmianami) oraz
Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 paŝdziernika
2009r. w sprawie średniej ceny skupu şyta za okres
pierwszych trzech kwartałów 2009r. (MP z 2009r.
Nr 68, poz. 886).
§ 1. Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzćdu Statystycznego, średnia cena skupu şyta
za okres trzech pierwszych kwartałów 2009r. wynosi
34,10zł. Rada Gminy Lubiszyn obnişa średnią cenć
skupu 1 kwintala şyta ustaloną do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lubiszyn w 2010 roku
do kwoty 34,00zł za 1 kwintal.
19 64

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/211/2008 z dnia
5 grudnia 2008 roku w sprawie obnişenia średniej
ceny skupu 1 kwintala şyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2009r. oraz określenia wzoru informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny na
terenie Gminy Lubiszyn.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
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UCHWAŁA NR XXXVI/322/2009
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie kreślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
oraz art. 5 ust. 1, 3 i 4, art. 6 ust. 13, ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zmianami),
§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą
rocznie:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglćdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków:
0,75zł/1m² pow.
2) pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,04zł/1ha
pow.
3) pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego 0,25zł/1m² pow.
2. od budynków lub ich czćści:

3) zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 9,57zł/1m² powierzchni
uşytkowej
4) zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 4,16zł/1m² powierzchni uşytkowej
5) pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego - 4,00zł/1m² powierzchni uşytkowej
3. od budowli – 2% ich wartości ustalonej na
dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiącą
podstawć obliczania amortyzacji w tym roku,
a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym
dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/212/2008 z dnia
5 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości, wzoru informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.

1) mieszkalnych - 0,65zł/1m² powierzchni uşytkowej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czćści zajćtych na prowadzenie działalności
gospodarczej 18,00zł/1m² powierzchni uşytkowej

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
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UCHWAŁA NR XXXVI/323/2009
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku
na terenie Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
oraz art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze
zmianami)

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie :
1) od samochodu cićşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 706,00zł.
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b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1058,00zł.
c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton - 1442,00zł.;
2) od samochodu cićşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton
zgodnie z załącznikiem Nr 1;
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton 1470,00zł.
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton
zgodnie z załącznikiem Nr 2;
5) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masć
całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
- 504,00zł.

Poz. 1966
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego
zgodnie z załącznikiem Nr 3;

7) od autobusów w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia :
a) mniej niş 30 miejsc - 1683,00zł.
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc - 2037,00zł.
§ 2. Zwalnia sić z podatku od środków transportowych środki transportowe stanowiące własność
gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/215/2008 z dnia
5 grudnia 2008 roku w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych i zwolnień z tego podatku na terenie Gminy Lubiszyn.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

6) od przyczepy lub naczepy, która łącznie z pojazdem silnikowym posiada dopuszczalną masć
całkowitą równą lub wyşszą 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/ 323/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 27 listopada 2009r.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1 646,00
1 646,00
1 705,00
1 822,00
Trzy osie
1 822,00
1 881,00
1 881,00
1 941,00
1 941,00
2 117,00
Cztery osie i więcej
2 173,00
2 173,00
2 234,00
2 234,00
2 586,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1 646,00
1 646,00
1 705,00
1 822,00
1 822,00
1 881,00
1 881,00
1 941,00
2 117,00
2 117,00
2 173,00
2 173,00
2 234,00
2 753,00
2 753,00
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Poz. 1966
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/ 323 /2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 27 listopada 2009r.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31
37

18
25
31
37

12
37
40

37
40

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
1 470,00
1 528,00
1 588,00
1 941,00
2 117,00
Trzy osie
1 822,00
1 881,00
1 881,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

1 470,00
1 528,00
1 588,00
2 128,00
2 586,00
2 128,00
2 350,00
2 753,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/ 323/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 27 listopada 2009r.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów : naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
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Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
37

28
33
37

12
37

37

Stawka podatku (w złotych)
Oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
530,00
706,00
765,00
Dwie osie
823,00
940,00
1 293,00
1 646,00
Trzy osie
1 176,00
1 399,00

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych

530,00
706,00
882,00
882,00
1 176,00
1 683,00
2 128,00
1 352,00
1 764,00
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1967
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UCHWAŁA NR XXXVI/324/2009
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji
w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, wzoru informacji
na podatek rolny oraz deklaracji na podatek rolny na terenie Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002r.
o podatku leśnym (tekst jednolity z 2002r. Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969) oraz art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844)
§ 1. Określa sić wzór informacji i deklaracji na
podatek leśny według załącznika Nr 1 oraz załącznika
Nr 2, informacji oraz deklaracji na podatek rolny według załącznika Nr 3 i 4 oraz deklaracji i informacji
w sprawie podatku od nieruchomości według załącznika 5 i 6.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/214/2008 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 5 grudnia 2008 roku w spra-

wie określenia wzoru informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny na terenie Gminy Lubiszyn,
uchwała XXVI/212/2008 Rady Gminy Lubiszyn z dnia
5 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od nieruchomości, wzoru informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn oraz uchwała XXVI/211/2008
z dnia 05 grudnia 2008r. w sprawie obnişenia średniej ceny skupu 1 kwintala şyta dla celów obliczania
podatku rolnego w 2010 roku oraz określenia wzoru
informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny
na terenie Gminy Lubiszyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8467 –

Poz. 1967
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/ 324/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 27 listopada 2009r.
Numer identyfikacji podatkowej składającego deklaracjć

pieczćć
..............................................................................................
..........

DL-1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Rok ...................

na
Podstawa
prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682
ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie
mających osobowości prawnej bćdących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi
lasów, uşytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bćdących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądŝ z innymi jednostTermin skła- kami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadajądania:
cymi osobowości prawnej.
Do 15 stycznia kaşdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie bądŝ wygaśnićcie obowiązku podatkowego.
A. MIEJSCE SKŁADNIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1 66-433 Lubiszyn
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (przy danych oznaczonych * - niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklaracjć niebćdącego osobą fizyczną
** - dotyczy składającego
deklaracjć bćdącego osobą fizyczną
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj składającego deklaracjć (zaznaczyć właściwą kratkć)
1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
3. jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej
4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. liczba pracowników
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkć)
1. właściciel
2. współwłaściciel
3. posiadacz samoistny
4. współposiadacz samoistny
5. uşytkownik wieczysty
6. współuşytkownik wieczysty
7. posiadacz
8. współposiadacz

Nazwa pełna wg KRS */ Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia**

Telefon kontaktowy
KRS

Forma organizacyjna przedsićbiorstwa
REGON

PKD – EKD

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8468 –

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj
Województwo

Poz. 1967

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwą kratkć)
1. deklaracja roczna
2. korekta deklaracji rocznej
3.
.........................................................
.

data powstania okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
(sprzedaşy, kupna rozpoczćcia działalności...) - wpisują składający deklaracjć po raz
pierwszy

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH

Wyszczególnienie
1
1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione
w w. 1 i 2)
Razem powierzchnia lasów

Powierzchnia w
hektarach fizycznych
2

Stawka podatPodatek w zł
ku
(do dwóch miejsc po
(0,220 m3
przecinku)
drewna X cena
(rubr. 2x rubr.3)
drewna)
3
4
....................,..... zł

....................,..... zł
....................,..... zł
Razem podatek
(zaokrąglony
do pełnych
złotych)
.......................... zł

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać rodzaj, klasć i powierzchnić lasów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
H. DANE IDENTYFIKACYJNE LASÓW
Obrćby
Nr działek
Nr ksiąg wieczystych
................................................. .................................................... .................................................................
.................
...................
...................
................................................. .................................................... .................................................................
.................
...................
...................
................................................. .................................................... .................................................................
................
...................
...................
................................................. .................................................... .................................................................
................
...................
...................

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8469 –

Poz. 1967

I. POUCZENIE O EGZEKUCJI
Deklaracja niniejsza stanowi podstawć do wystawienia tytułu wykonawczego bez wydania decyzji
określającej wysokość zaległości podatkowej
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Imić
Podpis, pieczćć składającego / osoby reprezentującej składanego
Nazwisko
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data i podpis przyjmującego formularz

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8470 –

Poz. 1967

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/ 324/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 27 listopada 2009r.

Dane osoby składającej informacje

.................................................................................................................................
.......
Nazwisko i imić
.................................................................................................................................
.......
Adres zamieszkania
....................................................................
................................................................
NIP
....................................................................
................................................................
telefon kontaktowy
darczej)

IL-1

PESEL

REGON (dla działalności gospo-

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
na Rok ..................

Podstawa
prawna:
Składający:

Termin
składania:

Ustawa z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682
ze zm.).
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bćdących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uşytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów
na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądŝ wygaśnićcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość
podatku.

A. MIEJSCE SKŁADNIA INFORMACJI
Wójt Gminy Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1 66-433 Lubiszyn
B. DANE DODATKOWE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkć)
1. własność
2. współwłasność małşeńska
3. współwłasność
samoistny
6. uşytkownik wieczysty
7. współuşytkownik wieczysty

4. posiadacz samoistny
8. posiadacz

5. współposiadacz
9. współposiadacz

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8471 –

Poz. 1967

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
(zaznaczyć właściwą kratkć)
1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok
(wykazu)

2. korekta uprzednio złoşonej informacji

3. ..................................................................data powstania okoliczności uzasadniających powstanie
obowiązku podatkowego (sprzedaşy, kupna ...)
4.
przyczyna powodująca konieczność złoşenia
...........................................................................................
informacji (sprzedaş/kupno, darowizna itp)
.........................
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie

Powierzchnia w hektarach fizycznych

1

2

1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione
w w. 1 i 2)
Razem
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnić lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
E. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

Nr ksiąg wieczystych – gruntów

Nr działek

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

F. INFORMACJE DODATKOWE
Udział

Właściciel/Współwłaściciel (niewłaściwe
skreślić)

...........................................................................................
................................
Adres zamieszkania
NIP
PESEL
........................................................................ ................................................. .......................................
..............................
.................
..............
Nazwisko i imić
współmałżonek

Udział

Nazwisko i imić

Współwłaściciel

inny

...........................................................................................
................................
Adres zamieszkania
NIP
PESEL
........................................................................ ................................................. .......................................
..............................
.................
..............

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139
Udział

– 8472 –

Poz. 1967

Nazwisko i imić
Współwłaściciel

...........................................................................................
................................
Adres zamieszkania
NIP
PESEL
........................................................................ ................................................. .......................................
..............................
.................
.............

......................
data

..............................................................................
podpis

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8473 –

Poz. 1967
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVI/324/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 27 listopada 2009r.
Numer identyfikacji podatkowej składającego deklaracjć

pieczćć
..............................................................................................
..........

IR-1

INFORMACJA NA PODATEK ROLNY

Rok ...................

na
Podstawa
prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz.
431 ze zm.)
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bćdących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uşytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na
podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników
oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania:

W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądŝ wygaśnićcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość
podatku.
A. MIEJSCE SKŁADNIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (przy danych oznaczonych * - niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklaracjć niebćdącego osobą fizyczną
** - dotyczy składającego
deklaracjć bćdącego osobą fizyczną
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkć)
1. właściciel
2. współwłaściciel
3. posiadacz samoistny
4. współposiadacz samoistny
5. uşytkownik wieczysty
6. współuşytkownik wieczysty
7. posiadacz
8. współposiadacz

Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia

Telefon kontaktowy
B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8474 –

Poz. 1967

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwą kratkć)
1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok
2. korekta uprzednio złoşonej informacji (wykazu)
3.
..............................................
data powstania okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku
data powstania okolicznopodatkowego (sprzedaşy, kupna rozpoczćcia działalności...) - wpisują
ści uzasadniających poskładający deklaracjć po raz pierwszy
wstanie obowiązku podatkowego (sprzedaşy, kupna)
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Powierzchnia gruntu w hektarach fiKlasy uşytStawka
zycznych
ków wynipodatku
Liczba
Wymiar podatku
Podlegająkające
za 1ha
Nie podlehektarów
rolnego
ce przeliz ewidencji
(przeliczenio
gające
przelicze(do dwóch miejsc
czeniu na
gruntów
wego
Ogółem
przeliczeniu
niowych
po przecinku)
hektary
i budynlub
na ha przeprzeliczeków
fizycznego)
liczeniowe
niowe
Grunty orne
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Uşytki zielone
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8475 –

Poz. 1967

Grunty pod stawami
a) zarybione,
łososiem, trocią,
głowacicą, palią
i pstrągiem
b) zarybione
innymi gat. ryb
niş w poz. a)
c) grunty pod
stawami niezarybionymi
Rowy - niesklasyfikowane
Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone
na UR
IIIa
IV
IVa
IVb
V
VI
VIz
Razem
Razem
...................,...... zł
( bez zwolnień)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać rodzaj, klasć i powierzchnić gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)
...............................................................................................................................................................................
................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................
H. DANE IDENTYFIKACYJNE GRUNTÓW
Nr działek
.......................................................................

Nr ksiąg wieczystych
................................................................
....................

.......................................................................
................................................................
....................

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8476 –

F. INFORMACJE DODATKOWE
Udzi
Właściciel/Współwłaściciel (niewłaściwe
ał
skreślić)
współmałżonek
Adres zamieszkania

inny

.........................................................................
.............................
Udzi
ał

Współwłaściciel
Adres zamieszkania
.........................................................................
.............................

Udzi
ał

Poz. 1967

Nazwisko i imić
..........................................................................................
.................................
NIP

PESEL

................................................ ......................................
..................
...............
Nazwisko i imić
..........................................................................................
.................................
NIP
PESEL

Adres zamieszkania

................................................ ......................................
..................
...............
Nazwisko i imić
..........................................................................................
...................................
NIP
PESEL

.........................................................................
.............................

................................................
..................

Współwłaściciel

......................................
..............

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
....................................
data

K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data i podpis przyjmującego formularz

..............................................................................
podpis

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8477 –

Poz. 1967
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVI/ 324/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 27 listopada 2009r.
Numer identyfikacji podatkowej składającego deklaracjć

pieczćć
..............................................................................................
..........

DR-1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
na

Rok ...................

Podstawa
prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.)

Składający:

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie
mających osobowości prawnej bćdących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, uşytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących
własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych
bćdących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądŝ z innymi
jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.

Termin składania:

Do 15 stycznia kaşdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądŝ wygaśnićcie obowiązku podatkowego.
A. MIEJSCE SKŁADNIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1 66-433 Lubiszyn
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (przy danych oznaczonych * - niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklaracjć niebćdącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego

deklaracjć bćdącego osobą fizyczną
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj składającego deklaracjć (zaznaczyć właściwą kratkć)
1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
3. jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej
4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Liczba zatrudnionych pracowników: …
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkć)
1. właściciel
2. współwłaściciel
3. posiadacz samoistny
4. współposiadacz samoistny
5. uşytkownik wieczysty
6. współuşytkownik wieczysty
7. posiadacz
8. współposiadacz

Nazwa pełna wg KRS */ Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia**

Telefon kontaktowy
KRS

Forma organizacyjna przedsićbiorstwa
REGON

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj
Województwo

PKD – EKD

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8478 –

Poz. 1967

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwą kratkć)
1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji rocznej

data powstania okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku
3.
............................................ podatkowego (sprzedaşy, kupna rozpoczćcia działalności...) - wpisują
składający deklaracjć po raz pierwszy
..............
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Powierzchnia gruntu w hektarach fiStawka
zycznych
Klasy uşytpodatku
ków wyniWymiar podatku
Podlegają- Liczba hekza 1 ha
Nie podlekające z
tarów przerolnego w
ce przeli(przeliczegające
ewidencji
licze(do dwóch miejsc
czeniu na
niowego lub
Ogółem
przeliczeniu
gruntów i
niowych
po przecinku)
hektary
fizycznego)
na ha przebudynków
przeliczeliczeniowe
niowe
Grunty orne
IIIa
iii
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Uşytki zielone
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne zabudowane
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8479 –

Poz. 1967

Grunty pod stawami
a) zarybione,
łososiem, trocią, głowacicą,
palią i pstrągiem
b) zarybione
innymi gat. ryb
niş w poz. a)
c) grunty pod
stawami niezarybionymi
Rowy - niesklasyfikowane
Grunty zadrzewione i zakrzaczone położone
na UR
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Razem
( bez zwolnień)

Razem

...................,...... zł

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać rodzaj, klasć i powierzchnić gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)
..............................................................................................................................................................................
....................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................
F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub objćcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. górskie
4. inne
Razem
G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Róşnica kwot z czćści D – F (naleşy zaokrąglić do pełnych złotych ) .......................... zł
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H. DANE IDENTYFIKACYJNE GRUNTÓW
Obrćby
Nr działek

Poz. 1967

Nr ksiąg wieczystych

................................................
..................

...................................................
....................

................................................................
....................

................................................
..................

...................................................
....................

................................................................
....................

................................................
.................

...................................................
....................

................................................................
....................

I. POUCZENIE O EGZEKUCJI
Deklaracja niniejsza stanowi podstawć do wystawienia tytułu wykonawczego bez wydania decyzji
określającej wysokość zaległości podatkowej
J. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Imić

Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
Podpis, pieczćć składającego / osoby reprezentującej składanego

Nazwisko
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
K. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data i podpis przyjmującego formularz

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXVI/ 324/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 27 listopada 2009r.

Dane dotyczące osoby składającej informację
.................................................................................................
Nazwisko i imić
.................................................................................................Adres do
korespondencji
…….................... ................................................................
NIP
PESEL
...............................................................................................
telefon kontaktowy REGON (dla działalności gospodarczej)

IN-1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
na Rok ................

Podstawa
prawna:
Składający:

Termin składania:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Formularz przeznaczony jest dla osób fizycznych bćdących właścicielami nieruchomości
lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, uşytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich
czćści albo obiektów budowlanych lub ich czćści, stanowiących własność Skarbu Państwa
lub jednostki samorządu terytorialnego.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądŝ wygaśnićcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość
podatku.

A. MIEJSCE SKŁADNIA INFORMACJI
Wójt Gminy Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn
B. DANE DODATKOWE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkć)
1. Własność
2. współwłasność małşeńska
3. współwłasność
4. posiadacz samoistny
5. współposiadacz samoistny
6. Uşytkownik wieczysty
7. współuşytkownik wieczysty
8. posiadacz
9. współposiadacz
C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI (zaznaczyć właściwą kratkć)
1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok
liczba zatrudnionych pracowników: ….

2. korekta uprzednio złoşonej informacji 3.

3. ................................................................................data powstania okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (sprzedaşy, kupna ...)
przyczyna powodująca konieczność złoşenia informacji
(sprze4.
daş/kupno, wy............................................................................................................................................ budowanie
............
domu itp)
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D. 1 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
1. budynki mieszkalne lub ich czćści
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
3. budynki lub ich czćści zajćte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
4. budynki lub ich czćści zajćte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

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

5. pozostałe budynki lub ich czćści, w tym garaşe wolnostojące
.............................................................
za wyjątkiem zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej ...................m2
D. 2 BUDOWLE (dotyczy prowadzących działalność gospodarczą; wartość o której mowa w przepisach o
podatkach dochodowych)
budowle –

.............................................................
...................zł

D. 3 GRUNTY
1. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
wzglćdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków
2. pod jeziorami, zajćtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrownie wodne retencyjne lub elektrownie

.............................................................
..................m2
.............................................................
..................m2
.............................................................
3. pozostałe
..................m2
W przypadku zwolnienia od podatku od nieruchomości naleşy podać podstawć prawną zwolnienia:
.......................................................................................................................................................................................
................................
.......................................................................................................................................................................................
................................
E. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
Miejsce/a (adres/y) połoşenia przedmioNr działek
Nr ksiąg wieczystych
tów opodatkowania
........................................... ......................................................
...................................................................... ........................................... ......................................................
...................................................................... ........................................... ......................................................
...................................................................... ........................................... ......................................................
...................................................................... ........................................... ......................................................
...................................................................... .................................
..............................
.........................................................
F. INFORMACJE DODATKOWE
Udział Właściciel/Współwłaściciel (niewłaści- Nazwisko i imię
we skreślić
współmał....................................................................................................
şonek
inny
.......................................
Adres zamieszkania
NIP
PESEL
.................................................................. ................................................. ...............................................
....................................
....................
......................
Udział
Nazwisko i imię
Współwłaściciel

....................................................................................................
.......................................
Adres zamieszkania
NIP
PESEL
.................................................................. ................................................. ...............................................
....................................
....................
......................
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Nazwisko i imię
Współwłaściciel

....................................................................................................
.......................................
Adres zamieszkania
NIP
PESEL
.................................................................. ................................................. ...............................................
....................................
....................
......................
Źródła utrzymania właściciela i współwłaścicieli
1. praca
2. emerytura, renta
3. zasiłek przedemerytalny
4. tylko emerytura i renta rolnicza
5. inne
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

…………………..……
data

..............................................................................
podpis

Objaśnienia:
1. Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
2. Powierzchnia uşytkowa budynku to powierzchnia mierzona po wewnćtrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach (pokoje kuchnie, korytarze, łazienki holle, garaşe, piwnice), bez klatek schodowych i szybów dŝwigowych
3. Powierzchnić pomieszczeń lub ich czćści oraz czćści kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sić do
powierzchni uşytkowej budynku w 50%, a jeşeli wysokość jest mniejsza niş 1,40 m, powierzchnić tć pomija sić.
4. Grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle bćdące w posiadaniu przedsićbiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz
gruntów związanych z tymi budynkami, a takşe gruntów pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych, chyba, şe przedmiot opodatkowania nie jest i nie moşe być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze
wzglćdów technicznych.
Pouczenie:
1. Osoby fizyczne są obowiązane złoşyć informacjć o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej powstanie obowiązku w podatku od nieruchomości oraz informować organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich zaistnienia
2. Jeşeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje sić w posiadaniu osób fizycznych oraz osób
prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotć mieszkaniową, osoby fizyczne składają informacjć na podatek od nieruchomości
oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.
3. Podatnik, który składając organowi podatkowemu informacjć lub oświadczenie podaje nieprawdć lub zataja prawdć albo nie
dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objćtych nimi danymi, przez co naraşa jednostkć samorządu terytorialnego na
uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny (art. 56 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy Dz.U. Nr 83,
poz. 530 z póŝn. zm.)
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXVI/324/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 27 listopada 2009r.
Numer identyfikacji podatkowej składającego deklaracjć

pieczćć

..............................................................................................
.........

DN-1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

na

Rok ...................

Podstawa
prawna:
Składający:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie
mających osobowości prawnej, bćdących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, uşytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich czćści albo obiektów budowlanych lub ich czćści, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bćdących współwłaścicielami
Termin skła- lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądŝ innymi jednostkami organizacyjnymi
nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotć mieszkadania:
niową.
Do 15 stycznia kaşdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności
mających wpływ na powstanie bądŝ wygaśnićcie obowiązku podatkowego.
A. MIEJSCE SKŁADNIA DEKLARACJI
Wójt Gminy Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1, 66-433 Lubiszyn
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (przy danych oznaczonych * - Niepotrzebne skreślić)
*dotyczy składającego deklaracjć niebćdącego osobą fizyczną
**dotyczy składającego deklaracjć bćdącego osobą fizyczną
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
Rodzaj składającego deklaracjć (zaznaczyć właściwą kratkć)
1. osoba fizyczna
2. osoba prawna
3. jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej
4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. liczba zatrudnionych pracowników: …..
Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkć)
1. właściciel
2. współwłaściciel
3. posiadacz samoistny
4. współposiadacz samoistny
5. uşytkownik wieczysty
6. współuşytkownik wieczysty
7. posiadacz
8. współposiadacz

Nazwa pełna wg KRS */ Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia**

Telefon kontaktowy
KRS

Forma organizacyjna przedsićbiorstwa
REGON

PKD – EKD

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
Kraj

Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Numer domu / Numer lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta
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C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
(zaznaczyć właściwą kratkć)
1. deklaracja roczna
2. korekta deklaracji rocznej
3.
data powstania okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku
.............................................. podatkowego (sprzedaşy, kupna rozpoczćcia działalności...) - wpisują
............
składający deklaracjć po raz pierwszy lub korektć deklaracji
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

Wyszczególnienie

Podstawa
Opodatkowania

Stawka podatku
wynikająca z
Uchwały
Rady Gminy

Kwota podatku
w zł (do dwóch
miejsc po przecinku)

D. 1 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
1.

mieszkalnych
........................ m2 .........,......... zł ...............,........ zł

2.
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czćści zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej
........................ m2
3.
zajćtych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
....................... m2
4.
zajćtych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych
...................... m2
5.

........,......... zł

..........................,..
...... zł

........,......... zł

..........................,..
...... zł

........,......... zł

..........................,..
...... zł

........,......... zł

................,........ zł

pozostałych
........................ m2

D. 2 BUDOWLE (wartość budowli zaokrąglona do pełnych złotych)
3. budowle (wartość, o której mowa w przepisach o podatku dochodowym)

......................... zł

.........,......... % .................,........ zł

D. 3 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej,
bez wzglćdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków
........................ m2
2. pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne
retencyjne
lub elektrownii wodnych
........................ ha
3. pozostałe grunty

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

........,......... zł ...............,........ zł

.......,......... zł

.................,........ zł

.........,......... zł ...............,........ zł
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E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
(roczna kwota do zapłaty zaokrąglona do pełnych złotych)
Suma kwot z czćści D.1, D.2 i D.3 ........................................ zł
F. DANE IDENTYFIKACYJNE NIERUCHOMOŚCI
Miejsce/a (adres/y) połoşenia przedmiotów opodatkowania

Nr działek

Nr ksiąg wieczystych

.......................................... .......................................
.................................................................................... ...............
..............
...........................
.......................................... .......................................
.................................................................................... ...............
..............
...........................
.......................................... .......................................
.................................................................................... ...............
..............
...........................
.......................................... .......................................
.................................................................................... ...............
..............
...........................
G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH (podać powierzchnić uşytkową budynków, powierzchnie gruntów oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)
............................................................................................................................................................................
.................................................................
............................................................................................................................................................................
.................................................................
............................................................................................................................................................................
...................................................................
............................................................................................................................................................................
...................................................................
H. POUCZENIE O EGZEKUCJI
Deklaracja niniejsza stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego bez wydania decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej
I. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

Imić
Nazwisko
Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)
J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
Uwagi organu podatkowego

Data i podpis przyjmującego formularz

Podpis, pieczćć składającego / osoby reprezentującej składanego
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Objaśnienia:
5. W przypadku korekty deklaracji (kupno, sprzedaş itp.) podajemy wszystkie nieruchomości podatnika (a nie tylko zmiany).
6. Łączna kwota podatku to kwota roczna do zapłaty, takşe w przypadku korekty w trakcie roku.
7. Budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
8. Powierzchnia uşytkowa budynku to powierzchnia mierzona po wewnćtrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach (pokoje kuchnie, korytarze, łazienki holle, garaşe, garaşe podziemne, piwnice), bez klatek schodowych i szybów dŝwigowych
9. Powierzchnić pomieszczeń lub ich czćści oraz czćści kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40m do 2,20m zalicza sić do
powierzchni uşytkowej budynku w 50%, a jeşeli wysokość jest mniejsza niş 1,40 m, powierzchnić tć pomija sić.
10. Grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - grunty, budynki i budowle bćdące w posiadaniu przedsićbiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem budynków mieszkalnych oraz
gruntów związanych z tymi budynkami, a takşe gruntów pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych, chyba, şe przedmiot opodatkowania nie jest i nie moşe być wykorzystywany do prowadzenia tej działalności ze
wzglćdów technicznych.
Pouczenie:
4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a takşe jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
- składać w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze wzglćdu na miejsce połoşenia przedmiotów
opodatkowania, deklaracjć na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu wg ustalonego
wzoru, a jeşeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności powstanie tego obowiązku;
- odpowiednio skorygować deklaracje jeşeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość
opodatkowania – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
- wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek gminy, w ratach proporcjonalnych
do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 kaşdego miesiąca.
5. Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości
dotyczy równieş podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
(DZ.U.02.9.84 z póŝn. zm.).
6. Podatnik, który składając organowi podatkowemu informacjć lub oświadczenie podaje nieprawdć lub zataja prawdć albo nie
dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objćtych nimi danymi, przez co naraşa jednostkć samorządu terytorialnego na
uszczuplenie podatku, podlega karze grzywny (art. 56 ustawy z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy Dz.U. Nr 83,
poz. 530 z póŝn. zm.)
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UCHWAŁA NR XXXII/191/2009
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/149/2005 z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lubrza.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 14a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 90f
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm. Dz. U. z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004r.
Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703,
Nr 281, poz. 2781, D. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,

poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz. U.
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458), uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Lubrza
Nr XXIV/149/2005 z dnia 31 marca 2005r. (Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2005r. Nr 20, poz. 422 ze zm. Dz. Urz.
Woj. Lubus. z 2007r. Nr 13, poz. 183), zmienia sić:
1. Skreśla sić zapis § 2 ust. 3.
2. Zapis § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Stypendium szkolne nie moşe być nişsze niş
kwota 72,80zł. i nie moşe przekraczać miesićcznie kwoty 182,00zł. i wynika z zakwalifikowania
ucznia do grupy dochodowej.
Ustala sić nastćpujące grupy dochodowe:

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8488 –

I grupa - dochód miesićczny na członka rodziny
ucznia- do kwoty 250,00zł,
II grupa – dochód miesićczny na członka rodziny
ucznia- wyşszy niş 250,00zł - i nieprzekraczający
kwoty "300,00zł,
III grupa - dochód miesićczny na członka rodziny
ucznia wyşszy niş 300,00zł i nieprzekraczający
kwoty 351,00zł."
3. Zapis § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„Kwota stypendium, wynikająca z zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej, wynosi:

Poz. 1968, 1969
przy grupie III - 75,00zł. "

4. Skreśla sić zapis § 2 ust. 10.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez jej ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzćdu Gminy w Lubrzy.
Przewodniczący Rady
Ryszard Skonieczek

przy grupie I - 90,00zł
przy grupie II - 80,00zł
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UCHWAŁA NR XXXII/192/2009
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia

12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,
M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758,
M.P. z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813,
M.P z 2008r. Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692)
w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów
z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2010r. (M. P. z 2009r. Nr 52, poz. 742), uchwala sić
co nastćpuje:
§ 1. Ustala sić nastćpujące stawki podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Lubrza:

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8489 –

Poz. 1969

Stawka
podatku
w zł

Jednostka opodatkowania

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglćdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,71

1 m2 powierzchni

w tym: od pól golfowych

0,20

1m2 powierzchni

2.

pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

3,78

1 ha powierzchni

3.

zajćte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego

0,33

1m² powierzchni

4

pozostałe

0,30

1m² powierzchni

Lp

Przedmiot opodatkowania

GRUNTY

1.

BUDYNKI LUB ICH CZĆŚCI
5.

mieszkalne

0,60

1m² powierzchni uşytkowej

6.

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czćści zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej

18,00

1m² powierzchni uşytkowej

7.

zajćte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym

9,21

1m² powierzchni uşytkowej

8.

zajćte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych

3,99

1m² powierzchni uşytkowej

9.

zajćte na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego

6,62

1m² powierzchni uşytkowej

10.

letniskowe

6,50

1m² powierzchni uşytkowej

11.

garaşe

5,72

1m² powierzchni uşytkowej

12.

pozostałe

3,00

1m² powierzchni uşytkowej

2%

wartość określona na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3, 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.)

13.

pozostałe

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/143/08 Rady
Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2008r. Nr 130, poz. 2014), w zakresie stawek
podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Lubrza.
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§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obwiązuje od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Skonieczek

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8490 –

Poz. 1970, 1971

1970
19 70

UCHWAŁA NR XXXII/193/2009
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Lubrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.:
Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,
M.P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M.P.
z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813, M.P z 2008r.
Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692) uchwala sić, co nastćpuje
§ 1. 1. Zwalnia sić z podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich czćści, budowle:
1) zajćte pod cmentarze,
2) wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej,
sportu,

4) bćdące własnością komunalną , nie oddane innym osobom fizycznym bądŝ prawnym w uşytkowanie wieczyste lub posiadanie zaleşne,
5) lokale socjalne,
6) stanowiące mienie komunalne wykorzystywane
do prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodć
oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania
ścieków,
2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3
d nie dotyczą gruntów, budynków lub ich czćści
zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej
w rozumieniu art. 1a ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/143/08 Rady
Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku. (Dz. Urz. Woj.
Lubus. z 2008r. Nr 130, poz. 2014), w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obwiązuje od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Skonieczek

3) wykorzystywane na potrzeby statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpoşarowej,
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1971
19 71

UCHWAŁA NR XXXII/194/2009
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,

poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420) oraz art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 roku Nr 121,
poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199,
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8491 –

poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56,
poz. 458, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75,
poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76,
poz. 813, M. P z 2008r. Nr 59, poz. 531, Nr 78,
poz. 692) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2009r. (M. P. z 2009r. Nr 52, poz. 742) i Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia z 6 paŝdziernika
2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. (M. P. z 2009r.
Nr 67, poz. 872 ) uchwala sić, co nastćpuje :
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie gminy wynoszą:
1. od samochodu cićşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 610zł
b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 971zł
c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton - 1 080zł.
2. od samochodu cićşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton,
w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki
podatku określa załącznik Nr 1 do uchwały.
3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton
- 1 400zł.
4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş
12 ton, w zaleşności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik Nr 2 do
uchwały.

Poz. 1971

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masć
całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
a) od 7 ton do 10 ton włącznie - 1 155zł,
b) powyşej 10 ton i ponişej 12 ton - 1 320zł.
6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masć
całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego, w zaleşności od liczby osi , dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik
Nr 3 do uchwały.
7. Ustala sić wysokość podatku od środków transportowych dla autobusów:
a) mniejszej niş 30 miejsc - 1 300zł,
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc - 1 815zł.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXI/144/08 Rady
Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Lubrza
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2008r. Nr 130, poz. 2015 ze
zm. Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2008r. Nr 139, poz. 2233).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Ryszard Skonieczek

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8492 –

Poz. 1971

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/194/2009
Rady Gminy Lubrza
z dnia 27 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita ( w tonach )
nie mniej niż

mniej niż

12
13
14

13
14
15
15 i wićcej

12
17
19
21
23

17
19
21
23
25
25 i wićcej

12
25
27
29

25
27
29
31
31 i wićcej

Stawka podatku ( w złotych)
oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
644
673
726
858
Trzy osie
726
858
990
1 188
1 346
1 346
Cztery osie i więcej
884
990
1 452
2 057
2 057

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
792
924
1 056
1 716
792
924
1 056
1 452
2 112
2 178
924
1 452
2 244
2 692
2 692

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/194/2009
Rady Gminy Lubrza
z dnia 27 listopada 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów : ciągnik siodłowy +naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niş
mniej niż

12
18
25

18
25
31
31 i wićcej

12

40
40 i wićcej

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
792
924
1 056
1 815
Trzy osie
1 573
2 079

inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
924
1 056
1 254
2 288
2 079
2 690
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Poz. 1971, 1972
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/194/2009
Rady Gminy Lubrza
z dnia 27 listopada 2009r.

Stawki podatku od środków transportowych od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów : naczepa/ przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
nie mniej niż

12
18

18
25
25 i wićcej

12
28
33

28
33
38
38 i wićcej

12

38
38 i wićcej

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem
pneumatycznym lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
Jedna oś
660
792
924
Dwie osie
726
858
1 122
1 518
Trzy osie
897
1 254

mniej niż

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
792
924
990
792
1 188
1 633
2 117
1 254
1 716
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UCHWAŁA NR XXIV/191/09
RADY MIASTA LUBNIEWICE
z dnia 28 paŝdziernika 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami)
oraz art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z póŝn. zmianami) uchwala sić, co nastćpuje:

3) § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 1. W uchwale Nr XIX/165/09 Rady Miejskiej
w Lubniewicach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach (Dziennik Urzćdowy Województwa Lubuskiego
z 2009r. Nr 53, poz. 737 z póŝn. zmianami) wprowadza sić zmiany w ten sposób, şe:

4) w załączniku do uchwały - Statut Gminnego
Ośrodka Kultury w Lubniewicach tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
„w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury Pod Morwą w Lubniewicach”;
2) § 1 otrzymuje brzmienie:
„Tworzy sić gminną jednostkć organizacyjną
działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury Pod

Morwą w Lubniewicach” i nadaje mu sić statut
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej
uchwały;

„Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury Pod Morwą w Lubniewicach mieści sić przy ul. Jana
Pawła II 51B w Lubniewicach, a terenem działania jest obszar Gminy Lubniewice”;

Statut Gminnego Ośrodka Kultury Pod Morwą
w Lubniewicach;
5) w załączniku do uchwały - Statut Gminnego
Ośrodka Kultury w Lubniewicach § 1 otrzymuje
brzmienie:
„Gminny Ośrodek Kultury Pod Morwą w Lubniewicach - zwany dalej ośrodkiem - jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru
instytucji kultury prowadzonego przez Burmistrza Lubniewic.”

Dziennik Urzćdowy
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Lubniewic.

Poz. 1972, 1973, 1974

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Langowicz
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UCHWAŁA NR XXIX/188/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Łagów
Na podstawie art. 169 ust. 4 z dnia 2 kwietnia 1997r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997r.
Nr 78, poz. 483 ze zm. Dz. U. z 2001r. Nr 28, poz. 319,
Dz. U. z 2006r. Nr 200, poz. 1471) i art. 3 ust. 1, art. 18
ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80.,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Dz. U z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W statucie Gminy Łagów, uchwalonym
uchwałą Nr VI/44/03 Rady Gminy w Łagowie z dnia
17 czerwca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Łagów
(Dziennik Urzćdowy Województwa Lubuskiego
z 2003r. Nr 83, poz. 1219 ze zm. Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego z 2007r. Nr 13, poz. 185),
wprowadza sić nastćpujące zmiany:

1) § 121 otrzymuje brzmienie:
„Sekretarz gminy przejmuje wykonanie zadań
i kompetencji określonych w § 118 - § 120
w przypadku uzyskania upowaşnienia od wójta
gminy”;
2) § 124 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Dokumenty z zakresu działania wójta gminy
oraz urzćdu udostćpnione są w sekretariacie
urzćdu gminy, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów”;
3) skreśla sić treść § 127.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Łagów.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk
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UCHWAŁA NR XXIX/197/09
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/186/09 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Łagów
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami: D. U.
z 2003r. Nr 137, poz. 1304, Dz. U. z 2004r. Nr 69,
poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703,
Nr 281, poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,

poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz. U.
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/186/09 Rady Gminy
Łagów z dnia 10 września 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminć
Łagów wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1) skreśla sić § 10;
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2) § 9 otrzymuje brzmienie:
„w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w § 2 pkt 1 i 2, zostanie odpowiednio obnişona zgodnie z regulaminem przedszkola/oddziału przedszkolnego”.

Poz. 1974, 1975

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Łagów.
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UCHWAŁA NR XXIX/169/09
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z póŝn. zm.) uchwala sić Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.
§ 1. 1. Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje
do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie nişszym niş połowa obowiązującego wymiaru zajćć, przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy uzaleşniony od stanu rodzinnego, zwany dalej dodatkiem, wypłacany co miesiąc
w wysokości:
1) dla 1 osoby - 50zł;
2) dla 2 osób - 62zł;
3) dla 3 osób - 76zł;
4) dla 4 i wićcej osób - 92zł.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza sić wspólnie z nim zamieszkujących:

dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek - organ prowadzący szkołć. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołć o zmianie liczby członków rodziny,
nienaleşnie pobrane przez nauczyciela świadczenie
podlega zwrotowi.
4. Nauczycielowi i jego małşonkowi zamieszkującemu z nim stale, bćdącemu takşe nauczycielem,
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małşonkowie wspólnie wskazują
pracodawcć, który bćdzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezaleşnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego przez niego pracodawcć.
§ 2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takşe w okresach:

1) małşonka, który nie posiada własnego ŝródła
dochodów lub który jest nauczycielem;

1) niewykonywania pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małşonka dzieci do ukończenia
18 roku şycia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, nie dłuşej jednak niş do ukończenia
21 roku şycia;

3) spełniania obowiązku słuşby wojskowej;
w przypadku gdy z nauczycielem powołanym
do słuşby wojskowej zawarta była umowa
o pracć na czas określony, dodatek wypłaca sić
nie dłuşej niş do końca okresu, na który umowa
ta została zawarta;

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małşonka niepracujące dzieci
bćdące studentami, do czasu ukończenia studiów wyşszych, nie dłuşej jednak niş do ukończenia 26 roku şycia;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrćbnych przepisach.
§ 3. 1. Dodatek przyznaje sić na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek
nauczycieli bćdących współmałşonkami.

5) dzieci niepełnosprawne nieposiadające własnego ŝródła dochodów.

2. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły - organ prowadzący szkołć.

3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić

3. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca nastćpującego po miesiącu, w którym złoşony
został wniosek o jego przyznanie.

Dziennik Urzćdowy
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom placówek oświatowych
Gminy Przewóz.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/148/05 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie
Regulaminu przyznawania nauczycielom dodatku
mieszkaniowego.

Poz. 1975, 1976, 1977

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk
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UCHWAŁA NR XXIX/171/09
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie wzniesienia pomników upamiętniających trasę przemarszu jeńców alianckich
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:

§ 3. Koszty związane z przygotowaniem terenu,
budową fundamentów i cokołów zostaną pokryte
z budşetu gminy, a pozostałe koszty ponoszą inicjatorzy idei wzniesienia pomników.

§ 1. Akceptuje sić ideć upamićtnienia trasy
przemarszu w czasie II wojny światowej jeńców
alianckich z obozu w Şaganiu w głąb Niemiec, poprzez wzniesienie pomników w miejscowościach:
Lipna i Przewóz.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

§ 2. Pomniki powinny być wzniesione na działce
Nr 96 w miejscowości Lipna i na działce Nr 312
w miejscowości Przewóz.

Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk
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UCHWAŁA NR XXIX/172/09
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:

sić w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z póŝn. zm.).

Rozdział 1

3. Wystćpującego w uchwale określenia dziecko
uşywa sić w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada
2008r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 z póŝn. zm.).

Przepisy ogólne
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala sić wysokość opłat
za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie.
§ 2. 1. Wystćpującego w uchwale określenia
„podstawa programowa” uşywa sić w rozumieniu
rozporządzenia 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 4, poz. 17).
2. Wystćpujących w uchwale określeń: rodzina,
kryterium dochodowe na osobć w rodzinie uşywa

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dyrektorze - naleşy przez to rozumieć dyrektora
Gminnego Przedszkola w Przewozie;
2) opłacie miesićcznej - naleşy przez to rozumieć
wysokość opłaty ponoszonej na dziecko za
świadczenia realizowane ponad czas podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
ustalanej na podstawie stawki godzinowej oraz
deklarowanej przez rodziców lub prawnych

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139
opiekunów liczby
w przedszkolu.

godzin

– 8497 –
pobytu

dziecka

Rozdział 2
Ustalenie opłaty miesięcznej oraz ulgi w opłatach
§ 3. Za zajćcia świadczone przez przedszkole ponad
czas realizacji podstawy programowej, a obejmujące nastćpujące zajćcia opiekuńczo-wychowawcze
i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy
aktywizujące
oraz
badawczorozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebć aktywności i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka.
ustala sić opłatć za 1 godzinć realizacji tych zajćć
w wysokości 1,10zł (słownie: jeden złoty 10/100)
i nalicza sić ją za kaşdą rozpoczćtą godzinć ponad
czas realizacji podstawy programowej.

Poz. 1977,1978

liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad
czas realizacji podstawy programowej.
§ 5. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat
miesićcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa
umowa cywilnoprawna zawierana pomićdzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.
§ 6. Dla rodzin spełniających do 150% kryterium
dochodowego na osobć w rodzinie, których dzieci
uczćszczają do Gminnego Przedszkola w Przewozie,
wprowadza sić ulgć w opłacie miesićcznej w wysokości 20% opłaty ponoszonej na drugie i kaşde kolejne dziecko.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XVII/99/08 Rady Gminy w Przewozie z dnia 23 czerwca 2008r. w sprawie
ustalenia opłat za świadczenia Gminnego Przedszkola w Przewozie.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

§ 4. Wysokość opłaty miesićcznej za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki
godzinowej, o której mowa w § 3, oraz deklarowanej
przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
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UCHWAŁA NR XLIV/269/2009
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Witnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. 1. Ulicy stanowiącej działkć o numerze ewidencyjnym 229 w obrćbie miasta Witnica nadaje sić
nazwć – Bajkowa.
2. Połoşenie ulicy Bajkowej uwidocznione jest na
mapie w skali 1:2000, bćdącej załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały i stanowiącym jej integralną
czćść.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska

Dziennik Urzćdowy
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– 8498 –

Poz. 1978
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/269/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 października 2009r.

19 78

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8499 –

Poz. 1979

1979
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UCHWAŁA NR XLIV/270/2009
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn.
zm.), po zasićgnićciu opinii Zarządu Powiatu Gorzowskiego (uchwała Nr 176/2009 Zarządu Powiatu
Gorzowskiego z dnia 16 marca 2009r. w sprawie
wyraşenia opinii o zaliczeniu działek drogowych do
kategorii publicznych dróg gminnych na terenie
gminy Witnica), uchwala sić co nastćpuje:

§ 1. Zalicza sić do kategorii dróg gminnych drogi
połoşone na terenie gminy Witnica, określone
w załącznikach 1- 11 do uchwały, stanowiące integralne czćści niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/270/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 października 2009r.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080107_4 WITNICA – MIASTO, OBRĘB EWIDENCYJNY NR 6 WITNICA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Określenie położenia publicznej drogi gminnej
Nazwa ulicy
Numery działek ewidencyjnych tworzących drogę
Azaliowa
673, 674/1, 674/17
Bociania
314/58
Energetyków
671/6, 672/20, 676
Gajowa
111/24
Gołćbia
129, 314/16, 314/23, 314/72, 314/73
Gorzowska
716
977/5, 978/3, 979/23, 979/24, 979/25, 979/26, 979/27,
Granitowa
979/35, 980/2, 980/5, 980/6, 981/2
Jagodowa
111/25, 712, 713
Jaskółcza
122/31
Jastrzćbia
314/53
Krucza
122/9
Kukułcza
122/5
Lisia
111/19
Łabćdzia
314/37
Łowiecka
111/41, 111/44
Maszynowa
974/15, 974/17, 977/2, 978/1, 979/33
Orla
314/36, 314/70
Osiedle Zachodnie
425/2, 907
Papiernicza
919/8, 971/21, 971/26, 971/31
Parkowa
545/13, 545/15
Przemysłowa
971/33
Ptasia
122/29
Róşana
661, 674/2
Rutkowskiego
715
Słowicza
314/42
Sokola
122/35
Sowia
122/26, 122/38
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28

Spedycyjna

29
30
31
32

Stalowa
Strusia
Świerkowa
Towarowa

33

Transportowa

34
35
36
37
38
39
40

Usługowa
Wesoła
Wierzbowa
Wilcza
Wiśniowa
Zacisze
Şurawia
Cegielniana (dodatkowe odcinki istniejącej drogi
G103902F)
Generała Świerczewskiego (doda1tkowy odcinek
istniejącej drogi G103938F)
Kosynierów Mirosławskich (dodatkowy odcinek
istniejącej drogi G103911F)
Kościuszki (dodatkowe odcinki istniejącej drogi
G103912F)
Leśna (dodatkowy odcinek istniejącej drogi
G103915F)
Moniuszki (dodatkowy odcinek istniejącej drogi
G103917F)
Myśliwska (dodatkowe odcinki istniejącej drogi
G103919F)
Ogrodowa (dodatkowe odcinki istniejącej drogi
G103920F)
Piaskowa (dodatkowe odcinki istniejącej drogi
G103925F)
Starzyńskiego (dodatkowe odcinki istniejącej
drogi G103933F)
Traugutta (dodatkowy odcinek istniejącej drogi
G103939F)
Wielka (dodatkowy odcinek istniejącej drogi
G103940F)
Wojska Polskiego (dodatkowy odcinek istniejącej drogi G103942F)
Şwirowa (dodatkowe odcinki istniejącej drogi
G103949F)
Działka drogowa bez nazwy
Działka drogowa bez nazwy
Działka drogowa bez nazwy
Działka drogowa bez nazwy
Działka drogowa bez nazwy
Działka drogowa bez nazwy
Działka drogowa bez nazwy
Działka drogowa bez nazwy
Działka drogowa bez nazwy
Działka drogowa bez nazwy
Działka drogowa bez nazwy

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Poz. 1979

921/4, 922/3, 923/25, 923/33, 923/35, 923/37, 923/40,
937/2
972/9, 973/8, 973/10, 974/18, 979/21, 979/29, 979/36,
1749
387/2, 388/13, 388/17, 388/31, 429/2, 440/6, 440/41,
919/6, 919/9, 919/10, 971/22, 971/32,
918/5, 918/6, 918/7, 919/12, 921/7, 922/4, 972/7,
973/6, 973/11, 974/16, 977/1,
971/36, 971/39
136/11
1098
111/5
1126, 1134/21
96
314/26
15, 20, 36, 38, 42
1191/6
134/6
474/2, 474/5, 476/2
324
697
31, 111/54
1298/8, 1322
504/3, 513, 522
122/2, 122/41, 130
477/3
708/14
1134/5
919/11, 949/4, 971/35, 974/14, 979/13
45, 49, 52
229
401/4, 401/30
544
636/3, 637/7, 637/8,
674/11, 674/16
690/9
903/2
937/1
1164, 1189
1248
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Poz. 1979
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/270/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 października 2009r.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080107_5 WITNICA – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB EWIDENCYJNY
NR 1 MOSINA
Lp.
1
2

Określenie położenia publicznej drogi gminnej
Nazwa ulicy
Numery działek ewidencyjnych tworzących drogę
Działka drogowa bez nazwy
220
Działka drogowa bez nazwy
223/3
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/270/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 października 2009r.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080107_5 WITNICA – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB EWIDENCYJNY NR 2 STARE
DZIEDUSZYCE
Lp.
1

Określenie położenia publicznej drogi gminnej
Nazwa ulicy
Numery działek ewidencyjnych tworzących drogę
Działka drogowa bez nazwy
122/5
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIV/270/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 października 2009r.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080107_5 WITNICA – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB EWIDENCYJNY
NR 4 MOŚCICE

Lp.
1
2
3
4

Określenie położenia publicznej drogi gminnej
Nazwa ulicy
Numery działek ewidencyjnych tworzących drogę
Działka drogowa bez nazwy
387, 408, 413
Działka drogowa bez nazwy
409
Działka drogowa bez nazwy
411
Działka drogowa bez nazwy
412
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Poz. 1979
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIV/270/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 października 2009r.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080107_5 WITNICA – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB EWIDENCYJNY
NR 7 BIAŁCZ
Lp.

Określenie położenia publicznej drogi gminnej
Numery działek ewidencyjnych tworzących drogę
Gorzowska
64/1
Konwaliowa
7/1
Róşana
15
Słoneczna
76, 90/2
Tulipanowa
21/1
Działka drogowa bez nazwy
16
Działka drogowa bez nazwy
46, 105, 106, 148
Działka drogowa bez nazwy
129, 138, 168/1
Działka drogowa bez nazwy
176, 182
Działka drogowa bez nazwy
187
Działka drogowa bez nazwy
217
Działka drogowa bez nazwy
221
Działka drogowa bez nazwy
228
Działka drogowa bez nazwy
243, 261, 284/2, 300, 317/1
Działka drogowa bez nazwy
254
Działka drogowa bez nazwy
266, 267
Działka drogowa bez nazwy
335
Działka drogowa bez nazwy
344, 345
Nazwa ulicy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLIV/270/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 października 2009r.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080107_5 WITNICA – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB EWIDENCYJNY
NR 8 NOWINY WIELKIE
Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8

Określenie położenia publicznej drogi gminnej
Numery działek ewidencyjnych tworzących
Nazwa ulicy
drogę
Kolejowa (dodatkowe odcinki istniejącej drogi
193/3, 194/1, 194/5, 201/8
G006706F)
Działka drogowa bez nazwy
634
Działka drogowa bez nazwy
636
Działka drogowa bez nazwy
642
Działka drogowa bez nazwy
645
Działka drogowa bez nazwy
646
Działka drogowa bez nazwy
647
Działka drogowa bez nazwy
648
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Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XLIV/270/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 października 2009r.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080107_5 WITNICA – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB EWIDENCYJNY NR 9 KAMIEŃ
WIELKI
Lp.
1
2
3

Określenie położenia publicznej drogi gminnej
Nazwa ulicy
Numery działek ewidencyjnych tworzących drogę
Działka drogowa bez nazwy
342
Działka drogowa bez nazwy
346
Działka drogowa bez nazwy
356
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XLIV/270/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 października 2009r.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080107_5 WITNICA – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB EWIDENCYJNY
NR 10 DĄBROSZYN

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Określenie położenia publicznej drogi gminnej
Nazwa ulicy
Numery działek ewidencyjnych tworzących drogę
Działka drogowa bez nazwy
161/3
Działka drogowa bez nazwy
440/43, 440/64
Działka drogowa bez nazwy
477, 479
Działka drogowa bez nazwy
478
Działka drogowa bez nazwy
480
Działka drogowa bez nazwy
481
Działka drogowa bez nazwy
484
Działka drogowa bez nazwy
487
Działka drogowa bez nazwy
489
Działka drogowa bez nazwy
490
Działka drogowa bez nazwy
491
Działka drogowa bez nazwy
497
Działka drogowa bez nazwy
498
Działka drogowa bez nazwy
499
Działka drogowa bez nazwy
500
Działka drogowa bez nazwy
519 (na odcinku do skrzyşowania z działką 441)
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XLIV/270/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 października 2009r.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080107_5 WITNICA – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB EWIDENCYJNY
NR 13 BIAŁCZYK

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Określenie położenia publicznej drogi gminnej
Nazwa ulicy
Numery działek ewidencyjnych tworzących drogę
Działka drogowa bez nazwy
218
Działka drogowa bez nazwy
270/4
Działka drogowa bez nazwy
452/1
Działka drogowa bez nazwy
659
Działka drogowa bez nazwy
670
Działka drogowa bez nazwy
692 (do skrzyşowania z działką 659)
Działka drogowa bez nazwy
786 (do skrzyşowania z działką 692)

Dziennik Urzćdowy
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Poz. 1979, 1980
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XLIV/270/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 października 2009r.

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080107_5 WITNICA – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB EWIDENCYJNY
NR 14 PYRZANY
Lp.
1
2
3

Określenie położenia publicznej drogi gminnej
Nazwa ulicy
Numery działek ewidencyjnych tworzących drogę
Działka drogowa bez nazwy
233
Działka drogowa bez nazwy
238
Działka drogowa bez nazwy
244
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XLIV/270/2009
Rady Miejskiej w Witnicy
z dnia 29 października 2009r.
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080107_5 WITNICA – OBSZAR WIEJSKI, OBRĘB EWIDENCYJNY
NR 15 ŚWIERKOCIN

Lp.
1
2

Określenie położenia publicznej drogi gminnej
Nazwa ulicy
Numery działek ewidencyjnych tworzących drogę
Działka drogowa bez nazwy
215
Działka drogowa bez nazwy
225
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===================================================================================

1980
19 80

UCHWAŁA NR XXXV/191/09
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych na drogach gminnych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat
dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 3
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, ze zm.) Rada
Miejska uchwala, co nastćpuje:
§ 1. W § 1 ust. 1 uchwały Nr XXX/142/09 Rady
Miejskiej w Şarach z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek
opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach gminnych w strefie płatnego parkowania,
wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich
pobierania (Dziennik Urzćdowy Województwa Lubuskiego z 2009r. Nr 83, poz. 111) dokonuje sić nastćpujących zmian:
19 80

a) uchyla sić punkt „b”,
b) treść punktu „c” oznacza sić jako „b”.
§ 2 Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Şary.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139
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Poz. 1981, 1982

1981
19 8 1

UCHWAŁA NR XXXVI/462/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 30 paŝdziernika 2009r.
w sprawie określenia na 2010 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 6 ust. 6
ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z póŝn. zm.)
po zasićgnićciu opinii organizacji zrzeszających
miejscowych taksówkarzy i organizacji, których celem statutowym jest ochrona praw konsumenta
uchwala sić, co nastćpuje:

transportu drogowego taksówką na terenie Gminy
Świebodzin wynosi 5 szt.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Świebodzina.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak

§ 1. Określa sić, şe liczba przeznaczonych do
wydania w 2010r. nowych licencji na wykonywanie
19 8 1

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

1982
19 82

UCHWAŁA NR XXXVI/470/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 30 paŝdziernika 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Świebodzin
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Ustala sić opłaty w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminć Świebodzin. Za
zajćcia świadczone przez przedszkola ponad podstawć programową dotyczące zajćć opiekuńczo
- wychowawczych i dydaktycznych:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy
aktywizujące
oraz
badawczorozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebć aktywności i zainteresowania;
4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za pracć, ustalonego zgodnie z ustawa z dnia 10 paŝdziernika 2002r.
19 82

o minimalnym wynagrodzeniu z pracć (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679 z póŝn. zm.) za kaşdą rozpoczćtą godzinć.
§ 2. Miesićczna wysokość odpłatności za świadczenia, o których mowa w § 1 uchwały, ustalona
zostanie na podstawie stawki godzinowej opłaty,
o której mowa w § 1 oraz wskazanej przez rodziców
lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizacjć podstawy programowej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/281/08 Rady
Miejskiej w Świebodzinie z dnia 1 lipca 2008r.
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminć Świebodzin (Dziennik Urzćdowy Województwa Lubuskiego
z 2008r. Nr 77, poz. 1270).
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak

Dziennik Urzćdowy
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Poz. 1983

1983
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UCHWAŁA NR XXV/154/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Trzebiel uchwala, co nastćpuje:
§ 1. 1. Nadać drodze oznaczonej w ewidencji
gruntów numerami geod. działek 481 (w czćści),
446 i 413 połoşonej w obrćbie miejscowości Trzebiel
na odcinku od ulicy Szkolnej przecinając ulicć Strzelecką i dalej ulicć Tuplicką, aş do ulicy Şarskiej, stanowiącej własność Gminy Trzebiel, nazwć - ulica
Słoneczna.

2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o której
mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Trzebiel.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

Dziennik Urzćdowy
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/154/09
Rady Gminy Trzebiel
Z dnia 3 listopada 2009r.
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UCHWAŁA NR XXV/155/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Trzebiel
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Trzebiel uchwala, co nastćpuje:
§ 1. 1. Nadać drodze oznaczonej w ewidencji
gruntów numerami geod. działek 256/16, 256/21
i 260/3 na odcinku od drogi wewnćtrznej o numerze
geod. działki 247 do drogi wewnćtrznej o numerze
geod. działki 262 połoşonej w obrćbie miejscowości
Trzebiel, stanowiącej własność Gminy Trzebiel, nazwć - ulica Brzozowa.

2. Usytuowanie oraz przebieg ulicy, o której
mowa w ust. 1 określa załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Trzebiel.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
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do uchwały Nr XXV/154/09
Rady Gminy Trzebiel
Z dnia 3 listopada 2009r.
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UCHWAŁA NR XL/310/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 12 listopada 2009r.
Uchwała Nr XL/310/ 09 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie utworzenia
Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubsku i nadaniu statutu.
Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.,
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.), art. 18
ust. 1 pkt 5 i art. 51 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362), art. 1 ust. 2
i art. 9 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994 roku
Nr 111, poz. 535, z 1997r. Nr 88, poz. 554, Nr 113,
poz. 731, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 1999r. Nr 11,
poz. 95, z 2000r. Nr 120, poz. 1268, z 2005r. Nr 141,
poz. 1183, Nr 167, poz. 1398, Nr 175, poz. 1462,
z 2007r. Nr 112, poz. 766, Nr 121, poz. 831, z 2008r.
Nr 180, poz. 1108, z 2009r. Nr 76, poz. 641, Nr 98,
poz. 817) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420,
z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249,
poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180,
poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,
Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161,
poz. 1277) Rada Miejska w Lubsku uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Tworzy sić Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubsku zwany dalej „domem samopomocy”, który jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i funkcjonuje jako jednostka
organizacyjna pomocy społecznej dziennego pobytu.
§ 2. Siedzibą domu samopomocy jest: Lubsko,
ul. Bohaterów 2.
§ 3. Nadaje sić Statut domowi samopomocy
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Prowadzenie domu samopomocy Burmistrz
Lubska moşe zlecić:
1. Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku lub

2.„Podmiotowi uprawnionemu”, o którym mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,
zwanym dalej „jednostką prowadzącą”.
§ 5. Burmistrz Lubska zatwierdza opracowany
przez jednostkć prowadzącą:
1. Regulamin Organizacyjny wraz ze strukturą organizacyjną domu samopomocy oraz
2. Program działalności wraz z planem pracy domu
samopomocy.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Lubska.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XL/310/09
Rady Miejskiej w Lubsku
z dnia 12 listopada 2009r.
STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W LUBSKU
§ 1. Środowiskowy Dom Samopomocy
w Lubsku zwany dalej „domem samopomocy” jest
ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi i funkcjonuje jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej dziennego pobytu.
§ 2. Dom samopomocy posiada swoją siedzibć
w Lubsku, przy ul. Bohaterów 2, II pićtro. Obszarem
jego działania jest gmina Lubsko.
§ 3. Dom samopomocy działa na podstawie :
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.).
2. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362).
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z póŝn. zm.).
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4. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111,
poz. 535, z póŝn. zm.).
5. Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 grudnia 1995r. w sprawie psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych w domach pomocy społecznej i środowiskowych
domach samopomocy (Dz. U. z 1996r. Nr 5,
poz. 38).
6. Uchwały Rady Miejskiej w Lubsku i niniejszego
Statutu.
7. Zarządzenia Burmistrza Lubska zlecającego
prowadzenie domu samopomocy:
a) Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku lub
b) „Podmiotowi uprawnionemu”, o którym
mowa w art. 25 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.
zwanym dalej „jednostką prowadzącą”.
8. Opracowanymi przez jednostkć prowadzącą
i zatwierdzonymi przez organ zlecający prowadzenie domu samopomocy:
a) Regulaminu organizacyjnego wraz ze strukturą organizacyjną oraz
b) Programu działalności wraz z planem pracy
domu samopomocy.
§ 4. Dom samopomocy przeznaczony jest dla
osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku
upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdol19 85

Poz. 1985

ności adaptacyjnych wymagają pomocy do şycia
w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwićkszenia zaradności i samodzielności şyciowej, a takşe ich integracji społecznej.
§ 5. Dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów
samoobsługi i treningów umiejćtności społecznych,
polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejćtności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w şyciu społecznym.
§ 6. Dom samopomocy swoją szczegółową działalność realizuje i dostosowuje do przepisów wykonawczych wydawanych na podstawie ustaw wymienionych w § 3 ust. 1 – 4 niniejszego statutu,
w tym rozporządzeń i wytycznych ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego
m. in. w zakresie:
1. Sposobu funkcjonowania domu samopomocy.
2. Trybu kierowania i przyjmowania uczestników
do domu samopomocy.
3. Kwalifikacji osób wykonujących usługi.
4. Standardów usług świadczonych przez dom
samopomocy.
5. Odpłatności miesićcznej uczestników za usługi
świadczone w domu samopomocy.
§ 7. Nadzór nad domem samopomocy sprawują
organa administracji rządowej i samorządowej
w zakresie swoich kompetencji ustawowych.
§ 8. Zmiany niniejszego Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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UCHWAŁA NR XL/314/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(jednolity tekst Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze
zm. Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1042) uchwala sić co nastćpuje :

kontenery 9m3 - 325,00zł/szt.
3. Odbiór odpadów stałych spoza terenu m. Lubsko (bez selektywnej zbiórki odpadów) obejmujących gospodarstwa domowe (gestorzy zasobów mieszkaniowych) :

§ 1. Ustala sić górne stawki opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w nastćpujących wysokościach :
1.

pojemniki 60 l - 6,20zł/szt.
pojemniki 110 l i 120 l - 8,65zł/szt.
pojemniki 240 l - 17,65zł/szt.

Odbiór odpadów stałych z terenu m. Lubsko
(bez selektywnej zbiórki odpadów) obejmujących gospodarstwa domowe (gestorzy zasobów mieszkaniowych):

pojemniki 1100 l - 78,00zł/szt.
kontenery 7m3 - 280,00zł/szt.
kontenery 8m3 - 320,00zł/szt.

pojemniki 60 l - 5,75zł/szt.

kontenery 9m3 - 360,00zł/szt.

pojemniki 110 l i 120 l - 8,20zł/szt.

4. Odbiór odpadów stałych spoza terenu m. Lubsko (przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów) obejmujących gospodarstwa domowe
(gestorzy zasobów mieszkaniowych) :

pojemniki 240 l - 16,90zł/szt.
pojemniki 1100 l - 74,50zł/szt.
kontenery 7m3 - 260,00zł/szt.

a) z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, remontowych, niebezpiecznych, sprzćtu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów opakowaniowych :

kontenery 8m3 - 295,00zł/szt.
kontenery 9m3 - 325,00zł/szt.
2. Odbiór odpadów stałych z terenu m. Lubsko
(przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów obejmujących gospodarstwa domowe
(gestorzy zasobów mieszkaniowych ) :
a) z wyłączeniem odpadów wielkogabarytowych, remontowych, niebezpiecznych, sprzćtu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów opakowaniowych :
pojemniki 60 l - 4,60zł/szt.

pojemniki 60 l - 4,75zł/szt.
pojemniki 110 l i 120 l - 6,90zł/szt.
pojemniki 240 l - 14,10zł/szt.
pojemniki 1100 l - 62,40zł/szt.
b) dla odpadów wielkogabarytowych 25,00zł/m3
c) dla odpadów remontowych
za kontener - gruzownik - 220,00zł/szt.

pojemniki 110 l i 120 l - 6,55zł/szt.

d) dla sprzćtu elektrycznego i elektronicznego 1,50zł/kg.

pojemniki 240 l - 13,50zł/szt.
pojemniki 1100 l - 59,50zł/szt.,
3

b) dla odpadów wielkogabarytowych 25,00zł/m

e) Usługa za odbiór kontenerów jak przy odbiorze odpadów stałych bez selektywnej zbiórki
odpadów tj. :

c) dla odpadów remontowych

kontenery 7m3 - 280,00zł/szt.

za kontener - gruzownik - 180zł/szt.

kontenery 8m3 - 320,00zł/szt.

d) dla sprzćtu elektrycznego i elektronicznego
- 1,50zł/kg
e) Usługa za odbiór kontenerów jak przy odbiorze odpadów stałych bez selektywnej zbiórki
odpadów tj. :
kontenery 7m3 - 260,00zł/szt.
kontenery 8m3 - 295,00zł/szt.

kontenery 9m3 - 360,00zł/szt.,
f)

Ponadto dla budynków wielorodzinnych,
w uzasadnionym przypadku, za który uwaşa
sić brak moşliwości ustawienia pojemnika
przypisanego do zabudowanej nieruchomości, ustala sić stawkć opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 8,40zł od jednej osoby zamieszkującej
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daną nieruchomość na miesiąc oraz
70,00zł/m3 przy odbiorze odpadów stałych
składowanych luzem (usługa obejmuje załadunek i ich transport, bez opłat za ich składowanie oraz opłaty za rzecz ochrony środowiska).
5. Nieczystości ciekłe :

Poz. 1986, 1987

02 06 01 - surowce i produkty nieprzydatne do spoşycia i przetwórstwa
03 01 05 - trociny
04 01 99 - inne - ścinki skóry
10 01 01 -şuşle
17 03 80 - papa odpadowa

a) opróşnianie zbiorników bezodpływowych
dla nieruchomości z terenu m. Lubsko
- 32,50zł/m3

17 09 04 - zmieszane odpady z budowy, remontów
i demontaşu inne niş wymienione w 17 09 01,
17 09 02 i 17 09 03

dla nieruchomości spoza terenu m. Lubsko
oddalonych od punktu zlewnego do 10 km

19 09 01 - odpady filtracyjne

36,50 zł/m3

20 02 03 - nieulegające biodegradacji
-

pozostałe - 71,50zł

6. Stawka opłat za przyjecie odpadów na składowisko :

Powyşsze stawki opłat nie zawierają podatku VAT.

02 01 03 - odpady z masy roślinnej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Lubska.

20 02 01 - ulegające biodegradacji - 23,50zł/t

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/224/08 Rady
Miejskiej w Lubsku z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz opróşnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

17 01 02 - gruz ceglany
19 08 01 - skratki
19 08 02 - zawartość piaskowników
19 08 05 - osady ściekowe

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego. Dodatkowo uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach Urzćdu Miejskiego
w Lubsku i Przedsićbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o.

20 02 02 - gleba, ziemia, kamienie
20 03 01 - niesegregowane odpady komunalne
20 03 03 - z czyszczenia ulic i placów
20 03 04 - szlamy ze zbiorników bezodpływowych
słuşących do gromadzenia nieczystości

Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych
20 03 07 – wielkogabarytowe - 54,50zł/t
19 86

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

1987
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UCHWAŁA NR LX/321/09
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 12 listopada 2009r.
w sprawie określenia na 2010 rok liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Lubsko
Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 września
2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 ze zm.: Dz. U.
z 2007r. Nr 99, poz. 661, Nr 176, poz. 1238, Nr 192,
poz. 1381, Dz. U. z 2008r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227,
poz. 1505, Nr 234, poz. 1574, Dz. U. z 2009r. Nr 18,
poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 86, poz. 720, Nr 98,
poz. 817) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.

z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Lubsku uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Ustala sić liczbć 2 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie
Gminy Lubsko przeznaczonych do wydania
w 2010r.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Lubska.

Poz. 1987, 1988

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR XXVIII/191/09
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.) Rada Miejska
w Ośnie Lubuskim uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Ustala sić roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy:
1) Od budynków mieszkalnych lub ich czćści od
1m2 powierzchni uşytkowej - 0,63zł;
2) Od budynków lub ich czćści związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich czćści zajćtych
na prowadzenie działalności gospodarczej od
1m2 powierzchni uşytkowej - 19,20zł;
3) Od budynków lub ich czćści zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
od 1m2 powierzchni uşytkowej - 5,50zł;
4) Od budynków lub ich czćści zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni uşytkowej - 4,16zł;
5) Od budynków letniskowych od 1m2 powierzchni uşytkowej - 6,88zł;
6) Od budynków lub ich czćści zajćtych na garaşe
od 1m2 powierzchni uşytkowej - 6,30zł;
7) Od budynków gospodarczych i szop od 1m2
powierzchni uşytkowej - 6,10zł;
8) Od pozostałych budynków lub ich czćści wykorzystanych na inne cele niş wymienione
w pkt. 1 – 7, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku pu19 88

blicznego przez organizacje poşytku publicznego od 1m2 powierzchni uşytkowej - 6,55zł;
9) Od budowli 2% ich wartości;
10) Od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglćdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m2 powierzchni - 0,77zł;
11) Od gruntów pod jeziorami, zajćtymi na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
od 1ha powierzchni - 4,04zł;
12) Od gruntów pozostałych, w tym zajćtych na
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
poşytku publicznego przez organizacje poşytku
publicznego od 1m2 powierzchni - 0,28zł.
§ 2. Poza zwolnieniami określonymi w ustawie
zwalnia sić od podatku od nieruchomości:
1) Budynki lub ich czćści oraz grunty stanowiące
mienie komunalne nie oddane w posiadanie zaleşne.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2010r. traci moc uchwała
Nr XIX/141/2008 z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 rok.
Przewodniczący Rady
Teresa Cieślak
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Poz. 1989, 1990

1989
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UCHWAŁA NR XXVIII/192/09
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 15, art. 19 pkt.1 lit. a i pkt. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.), Rada
Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Ustala sić wysokość stawek opłaty targowej
na terenie miasta i gminy za kaşdy dzień dokonywanej sprzedaşy od osób fizycznych, osób prawnych
oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej w nastćpujących wysokościach:
1) Przy sprzedaşy produktów własnych na stoisku
targowym:
a) bez zadaszenia - 9,00zł,
b) pod zadaszeniem - 10,50zł;
2) Przy sprzedaşy pozostałych produktów na stoisku targowym:
a) bez zadaszenia - 15,00zł,
b) pod zadaszeniem - 17,00zł.

2. Inkasentami opłaty targowej na terenie wsi
są sołtysi.
3. Inkasentem opłaty targowej na terenie miasta jest Pani Wiesława Urbaniak.
4. Inkasent za pobór opłaty targowej otrzyma
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.
5. Inkasenta opłaty targowej zobowiązuje sić
do odprowadzenia wpływów z opłaty na rachunek
gminy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 4. Z dniem 1 stycznia 2010 roku traci moc
uchwała Nr XIX/143/2008 z dnia 28 listopada
2008 rok. w sprawie wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na 2009 rok.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 rok.
Przewodniczący Rady
Teresa Cieślak

§ 2. 1. Zarządza sić pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
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UCHWAŁA NR XXVIII/193/09
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie: wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 10 ust. 1, 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.), Rada
Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co nastćpuje
§ 1. Ustala sić roczne stawki podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy
w nastćpujących wysokościach:

1) Od samochodów cićş arowych o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
- 600,00,
b) powyşej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 700,00,
c) powyşej 9 ton i ponişej 12 ton - 830,00;
2) Od samochodów cićş arowych o dopuszczalnej
masie całkowitej
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Dopuszczalna masa całkowita
-od 12 ton do mniej niş 13 ton

-od 13 ton do mniej niş 14 ton

-od 14 ton do mniej niş 15 ton

-równej lub wyşszej niş 15 ton

-od 12 ton do mniej niş 17 ton

-od 17 ton do mniej niş 19 ton

-od 19 ton do mniej niş 21 ton

-od 21 ton do mniej niş 23 ton

-od 23 ton do mniej niş 25 ton
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Rodzaj zawieszenia
-O dwóch osiach jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-O trzech osiach jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych
-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-równej lub wyşszej niş 25 ton -z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne
-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

Poz. 1990

Stawka podatku
-1.090,00
-1.160,00
-1.150,00
-1.200,00
-1.170,00
-1.260,00
-1.220,00
-1.530,00
-1.320,00
-1.440,00
-1.440,00
-1.570,00
-1.570,00
-1.690,00
-1.690,00
-1.810,00
-1.810,00
-1.930,00
-1.930,00
-2.040,00
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Poz. 1990

-O czterech i więcej osiach jezdnych
-od 12 ton do mniej niş 25 ton

-od 25 ton do mniej niş 27 ton

-od 27 ton do mniej niş 29 ton

-od 29 ton do mniej niş 31 ton

-równej lub wyşszej niş 31 ton

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-2.040,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-2.180,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-2.130,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-2.300,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-2.180,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-2.410,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-2.240,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-2.780,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-2.300,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-2.780,00

3) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów od 3,5 tony i ponişej 12 ton - 1.330,00
Dopuszczalna masa całkowita

4) Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do uşywania włącznie z przyczepą lub
naczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu
pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton:

Rodzaj zawieszenia

Stawka podatku

-O dwóch osiach jezdnych
-od 12 ton do mniej niş 18 ton

-od 18 ton do mniej niş 25 ton

-od 25 ton do mniej niş 31 ton

-równej lub wyşszej niş 31 ton

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-1.690,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-1.930,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-1.750,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-1.990,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-1.810,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-2.040,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-1.930,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-2.150,00

-O trzech osiach jezdnych
-od 12 ton do mniej niş 40 ton

-równej lub wyşszej niş 40 ton

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-2.130,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-2.150,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-2.410,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-2.780,00
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5) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masć całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalności ą rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 380,00;

-Dopuszczalna masa całkowita

Poz. 1990

6) Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masć całkowitą równą lub wyşszą niş 12 ton, z wyjątkiem
związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

-Rodzaj zawieszenia

-Stawka podatku

-O jednej osi jezdnej
-od 12 ton do mniej niş 18
ton

-od 18 ton do mniej niş 25
ton

-równą lub wyşszą niş 25 ton

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

- 400,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-440,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-430,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-450,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-450,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-610,00

-O dwóch osiach jezdnych
-od 12 ton do mniej niş 28
ton

-od 28 ton do mniej niş 33
tony

-od 33 ton do mniej niş 38
ton

-równą lub wyşszą niş 38 ton

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-620,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-730,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
Równowaşne

-760,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-1.040,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
Równowaşne

-1.040,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-1.570,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
Równowaşne

-1.390,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-2.040,00

-O trzech osiach jezdnych
-od 12 ton do mniej niş 38
ton

-równą lub wyşszą niş 38 ton

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-1.280,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-1.330,00

-z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowaşne

-1.330,00

-z innym systemem zawieszeniem osi jezdnych

-1.570,00

7) Od autobusów, w zaleşno ści od liczby miejsc do
siedzenia:
a) do 15 miejsc siedzących włącznie - 550,00,
b) powyşej 15 miejsc i ponişej 30 miejsc 920,00,
c) równą lub wyşszą niş 30 miejsc - 1.810,00

§ 2. Poza zwolnieniami określonymi w art. 12
ust. 1 zwalnia sić od podatku od środków transportowych:
autobusy wykorzystywane do przewozów
szkolnych,
środki transportowe związane z ochroną
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przeciwpoşarową,
środki transportowe uşywane do odsysania zanieczyszczeń z kanalizacyjnych wpustów ulicznych i studzienek oraz usuwania
nieczystości płynnych z kanałów i zbiorników.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

Poz. 1990, 1991

Lubuskim z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie:
wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków
transportowych na 2009 rok.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku
Przewodniczący Rady
Teresa Cieślak

§ 4. Z dniem 1 stycznia 2010 roku traci moc
uchwała Nr XIX/145/2008 Rady Miejskiej w Ośnie
19 90
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UCHWAŁA NR XXXII/185/09
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Pszczew oraz
zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami:
Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806,
Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. u. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420)
oraz na podstawie art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U.
Nr 121, poz. 844 ze zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Dz. U. z 2008r.
Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463,
Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Określa sić wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pszczew.
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglćdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od
1m2 powierzchni 0,74zł;
2) pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1ha powierzchni 4,04zł;
3) pozostałych w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego od 1m2 powierzchni 0,23zł.
2. Od budynków lub ich czćści:

1) mieszkalnych od 1m2 powierzchni uşytkowej
0,56zł;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czćści zajćtych na prowadzenie działalności
gospodarczej p od 1m2 powierzchni uşytkowej
19,01zł;
3) zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni uşytkowej 9,45zł;
4) zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni uşytkowej 4,10zł;
5) pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku publicznego od 1m2 powierzchni uşytkowej 6,07zł:
a)

letniskowych od 1m2 powierzchni uşytkowej
6,88zł.

3. Od budowli:
1) słuşących do odprowadzania i oczyszczania
ścieków oraz wodociągów i przewodów sieci
rozdzielczej wody 0,01%;
2) pozostałych 2,00% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. 1. Zwalnia sić od podatku od nieruchomości:
a)

grunty, budynki lub ich czćści wykorzystywane na cele działalności w zakresie pomocy społecznej, kultury, kultury fizycznej,
sportu i rekreacji,
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grunty, budynki lub ich czćści związane
z działalnością w zakresie ochrony przeciwpoşarowej.

2. Zwolnienie wymienione w ust. 1 lit a, b nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajćtych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Zwalnia sić z podatku od nieruchomości, nieruchomości lub ich czćści, stanowiące mienie gminne, które nie zostały oddane w zarząd, uşytkowanie
wieczyste, uşytkowanie, dzierşawć, najem, uşyczenie bądŝ pod innym tytułem albo nie zostały objćte
w bezumowne posiadanie przez osoby prawne,
osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne oraz
spółki nie mające osobowości prawnej.

Poz. 1991, 1992

uchwała Nr XXVII/216/01 Rady Gminy Pszczew
z dnia 1 marca 2001r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/119/08 Rady Gminy Pszczew z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
na terenie gminy Pszczew oraz zwolnień z tego podatku.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona

§ 3. Zarządza sić pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych z terenu wsi w drodze inkasa.
Inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso określa
19 9 1
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UCHWAŁA NR XXXII/187/09
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłat od posiadania psów na terenie gminy
Pszczew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 200 7r. Nr 48, poz. 327, Nr 173
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz
w związku z art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami:
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz.730, Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56,
poz. 458) uchwala sić, co nastćpuje :
§ 1. Wprowadza sić opłatć od posiadania psów.
§ 2. Określa sić roczną stawkć opłaty od posiadania psów w wysokości 30zł od jednego psa.
§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest
na rachunek budşetu gminy, bez wezwania, do
30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku,
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego.

2. W przypadku powstania lub wygaśnićcia
obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, opłatć ustala sić proporcjonalnie do liczby miesićcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
3. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego
dnia miesiąca nastćpującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego
obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym
ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
4. Właściciele psów zobowiązani są do zgłoszenia organowi podatkowemu faktu posiadania lub
utraty posiadania psa w terminie 14 dni od daty
zaistnienia okoliczności powodujących powstanie
bądŝ wygaśnićcie obowiązku podatkowego.
5. Ustala sić wzór karty aktualizacji danych psa
w ewidencji stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 4. 1. Zarządza sić pobór opłaty od posiadania
psów w drodze inkasa, a na inkasentów wyznacza sić
sołtysów Gminy Pszczew, którzy otrzymują wynagrodzenie inkaso, uregulowane uchwałą Nr XXVII/216/01
Rady Gminy Pszczew z dnia 1 marca 2001r.
2. Zobowiązuje sić inkasentów do rozliczania
i odprowadzania pobranej opłaty na rachunek budşetu gminy w terminie 14 dni po upływie kaşdego
miesiąca.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Pszczew.
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§ 6. 1. Traci moc uchwała Nr X/49/07 Rady Gminy Pszczew z dnia 22 listopada 2007r. w sprawie
ustalania wysokości stawek i zasad poboru opłat od
posiadania psów na terenie Gminy Pszczew.

Poz. 1992

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
Załącznik
do uchwały Nr XXXII/187/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.

………………………………………
Imić i nazwisko właściciela psa
………………………………………
Adres zamieszkania
………………………………………
Karta aktualizacji danych psa w ewidencji
Oświadczam, şe od dnia ………………………………………………………………………………………………….
posiadam/nie posiadam* psa …………………………………………………………………………………………...
(Naleşy podać przyczynć ubytku psa)
W przypadku sprzedaşy psa proszć podać imić, nazwisko i adres nowego właściciela psa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Opłata od posiadania psa za ………….. rok została uiszczona w dniu …………………………………………...
Proszć o zwrot nadpłaty na konto w banku …………………………………………………………………………..
Nr konta ……………………………………………………………………………………………………………………..
Liczba posiadanych obecnie psów ……………………………………………………………………………………..
Zwolnienia z opłaty od posiadania psów**
mam ukończone 65 lat, data urodzenia …………………………………………………………………i prowadzć
samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu jednego psa
jestem osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu jednego psa
proszć podać Nr legitymacji …………………………………………………………………………………………
jestem osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu psa asystującego
jestem podatnikiem podatku rolnego od gospodarstwa rolnego - z tytułu nie wićcej niş dwóch psów
jestem członkiem personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzćdów konsularnych
……………………………………………
Podpis
* niepotrzebne skreślić
**proszć wstawić znak X w odpowiednim kwadracie
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Poz. 1993

19 92

1993
19 93

UCHWAŁA NR XXXII/190/09
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych
do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Na podstawie art. 6 ust 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami:
Dz. U. z 2007r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz.1463, z 2009r. Nr 56, poz. 458),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969, Nr 191,poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2007r. Nr 109,
poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655,
z 2009r. Nr 56, poz. 458), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826, z 2005r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484,
z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, z 2008r.
Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458) uchwala
sić, co nastćpuje:

2. Deklaracja na podatek rolny DR-1 stanowiąca załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik do informacji i deklaracji: Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala sić wzór deklaracji i informacji oraz
załączników do deklaracji i informacji na podatek
leśny:
1. Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1 stanowiąca załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Deklaracja na podatek leśny DL-1 stanowiąca załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 1. Ustala sić wzór deklaracji informacji oraz
załączników do deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości:

3. Załącznik do informacji i deklaracji: Dane o nieruchomościach leśnych ZL-1/A stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
IN-1 stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.

4. Załącznik do informacji i deklaracji: Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik do informacji i deklaracji: Dane nieruchomościach ZN-1/A stanowiący załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik do informacji i deklaracji: Dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B stanowiący załącznik
Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala sić wzór deklaracji i informacji oraz
załączników do deklaracji i informacji na podatek
rolny:
1. Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1 stanowiąca załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/120/08 z dnia
20 listopada 2008r.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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Poz. 1993
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/190/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.
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Poz. 1993
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXII/190/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.
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Poz. 1993
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXII/190/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.
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Województwa Lubuskiego Nr 139
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Poz. 1993
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXII/190/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.
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Poz. 1993
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Poz. 1993
Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXII/190/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8533 –

Poz. 1993
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Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8534 –

Poz. 1993
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Województwa Lubuskiego Nr 139
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Poz. 1993
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXII/190/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.
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Województwa Lubuskiego Nr 139
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Poz. 1993
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– 8537 –

Poz. 1993
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Poz. 1993
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Poz. 1993
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXXII/190/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.
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Poz. 1993
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXXII/190/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.
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Poz. 1993
Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXXII/190/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.
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Poz. 1993
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Poz. 1993
Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXXII/190/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.
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Województwa Lubuskiego Nr 139
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Poz. 1993
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Poz. 1993
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXXII/190/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8547 –

Poz. 1993
Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXXII/190/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 3 grudnia 2009r.

19 93
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Poz. 1994

1994
19 94

UCHWAŁA NR XXX/139/09
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie określenia stawek w podatku od środków transportowych w roku 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:
Dz.. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z póŝn. zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143,
poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721,
Nr 75, poz. 758) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
na terenie Gminy Bojadła wynoszą:
1. od samochodu cićşarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej:
a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 517zł.
b) powyşej 5,5 tony do 7 ton włącznie - 621zł.
c) powyşej 7 ton do 9 ton włącznie - 724zł.
d) powyşej 9 ton do ponişej 12 ton - 931zł.
2. stawki podatku dla samochodu cićşarowego
o masie całkowitej równej lub wyşszej niş
12 ton określa załącznik Nr 1.
3. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 ton i ponişej 12 ton –
1035zł.

4. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do uşywania łącznie z naczepą lub
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyşszej niş 12 ton –
stawki określa załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.
5. od przyczep i naczep z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzona
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masć całkowitą od 7 ton i ponişej 12 ton –
621zł.
6. od przyczep lub naczep z wyjątkiem związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego, które łącznie
z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masć całkowitą równą lub wyşsza niş 12 ton
– określa załącznik Nr 3 od niniejszej uchwały.
7. od autobusów w zaleşności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniej niş 30 miejsc - 1035zł.
b) równej lub wyşszej niş 30 miejsc - 1242zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bojadła.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/136/09 Rady
Gminy Bojadła z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych w roku 2010.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
obowiązują od 1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Stefan Łabiak
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Poz. 1994
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/139/09
Rady Gminy Bojadła
z dnia 4 grudnia 2009r.

Stawki podatku dla samochodu ciężarowego o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton
Liczba osi i dopuszczalna
masa całkowita (w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
13
14
15

13
14
15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku w zł.
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
828
880
931
983
Trzy osie
931
983
1.035
1.087
1.138
1.190
Cztery osie i więcej
1.087
1.138
1.190
1.671,99
1.671,99

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
880
931
983
1.265,69
983
1.035
1.087
1.138
1.593,77
1.593,77
1.138
1.190
1.671,99
2.479,97
2.479,97

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXX/139/09
Rady Gminy Bojadła
z dnia 4 grudnia 2009r.
Stawki podatku od środków transportowych od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do
użytkowania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
Ciągnik siodłowy + naczepa
Ciągnik balastowy + naczepa
(w tonach)
Nie mniej niż

Mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku w zł.

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Dwie osie
931
983
1.035
1.427,98
Trzy osie
1.259.85
1.742,06

Inne systemy zawieszeni osi jezdnych
983
1.035
1.087
1.959,23
1.742,06
2.576,88
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Poz. 1994, 1995
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXX/139/09
Rady Gminy Bojadła
z dnia 4 grudnia 2009r.

Stawka podatku od środków transportowych od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton.
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: Naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż
Mniej niż

12
18
25

18
25

12
28
33
38

28
33
38

12
38

38

Stawka podatku
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Jedna oś
466
517
569
Dwie osie
517
620,01
859,37
1.161,77
Trzy osie
828
952,76

Inne systemy zawieszenia osi
jezdnych
517
569
621
569
859,37
1.305,39
1.718,71
952,76
1.294,88
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UCHWAŁA NR XXX/146/09
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 4 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/135/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441,
Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r.
Nr 52, poz. 420) i art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199,
Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 584, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56,
poz. 458, M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75,
poz. 758, M. P. z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76,
poz. 813, M. P z 2008r. Nr 59, poz. 531, Nr 78,

poz. 692) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M. P. z 2009r. Nr 52, poz. 742) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/135/09 Rady Gminy Bojadła z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od podatku na rok 2010, zmienia sić § 2,
który otrzymuje brzmienie:
"Zwalnia sić od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich czćści zajćte na wykonywanie zadań z zakresu kultury, ochrony przeciwpoşarowej oraz sportu i rekreacji,
2) grunty, budynki i budowle stanowiące całość
techniczno-uşytkową wraz z instalacjami i urządzeniami słuşące do uzdatniania i zbiorowego
zaopatrzenia w wodć oraz oczyszczania i zbiorowego odprowadzania ścieków,

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8551 –

3) Grunty zajćte na zieleńce komunalne i cmentarze.
2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie
obejmują gruntów i budynków lub ich czćści
wykorzystywanych do prowadzenia działalności
gospodarczej."

Poz. 1995, 1996, 1997

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Stefan Łabiak

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bojadła.
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UCHWAŁA NR XXXIII/207/09
RADA POWIATU W SULĘCINIE
z dnia 27 paŝdziernika 2009r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulęcinie
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 39
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 14,
poz. 89 ze zm.) Rada Powiatu w Sulćcinie uchwala,
co nastćpuje:
§ 1. Zatwierdza sić zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Sulćcinie uchwalone uchwałą Nr 5/09 z dnia
14 paŝdziernika 2009r. Rady Społecznej, działającej
przy SPZOZ w Sulćcinie w sprawie zmian w statucie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulćcinie w nastćpującym brzmieniu:
1) w § 9 pkt 3a dopisuje sić „diabetologiczna”;

3) w załączniku Nr 3 do statutu SPZOZ w pkt II. 1
dopisuje sić pkt j „chirurgii urazowo - ortopedycznej” oraz w pkt II. 2 dopisuje sić pkt m
„diabetologiczna”;
4) zapis § 7 zastćpuje sić brzmieniem „Zadania
i organizacje poszczególnych komórek oraz porządek udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakładzie określa regulamin porządkowy
ustalony przez dyrektora i zatwierdzony przez
Radć Społeczną”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Staroście
Sulćcińskiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

2) w § 9 pkt 3d dopisuje sić „chirurgii urazowo ortopedycznej”;

Przewodniczący Rady
Bronisław Krych
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UCHWAŁA NR XXXIII/210/09
RADA POWIATU W SULĘCINIE
z dnia 27 paŝdziernika 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/179/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu określającego
wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński
Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia za pracć w dniu wolnym

od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/179/09 z dnia 27 marca
2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulćciński
wprowadza sić nastćpujące zmiany:
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1) ust. 4.2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Poz. 1997, 1998
„Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
ujćte w planie wydatków szkoły ustala sić zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.”

„uzyskiwanie szczególnych osiągnićć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Powiatu.

2) ust. 4.2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym,
dodatkowym zadaniem lub zajćciem”;

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

3) ust. 4.2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

Przewodniczący Rady
Bronisław Krych

„zaangaşowanie sić w realizacjć czynności i zajćć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty
Nauczyciela”;
4) pkt 8.1. otrzymuje brzmienie:
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UCHWAŁA NR XXXVI/238/09
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”
przy Zespole Szkół Zawodowych im. Witolda Biernawskiego i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 im.
Janusza Korczaka w Świebodzinie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753) uchwala
sić, co nastćpuje:
Przyjmuje sić Regulamin korzystania z kompleksu
boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” przy
Zespole Szkół Zawodowych im. Witolda Biernawskiego i Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7
im. Janusza Korczaka w Świebodzinie.
§ 1. Kompleks boisk sportowych wybudowanych
w ramach Programu pn. „Moje Boisko-Orlik 2012”
jest własnością Powiatu Świebodzińskiego, zarządzaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych
im. Witolda Biernawskiego w Świebodzinie.
§ 2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
§ 3. Kompleks czynny jest w nastćpujących terminach:
1) w dniach: od poniedziałku do piątku:
a) od godz. 8ºº do 16ºº - pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie ZSZ im.
W. Biernawskiego Świebodzinie oraz PSP
Nr 7 w Świebodzinie (wg Porozumienia
szkół);
b) od godz. 16ºº do 21ºº - (wrzesień-luty) obiekt
dostćpny dla wszystkich chćtnych, z zastrzeşeniem pierwszeństwa dla grup zorganizo-

wanych w organizacjach szkolnych, pozaszkolnych, zespołach i klubach sportowych;
c) od godz. 16ºº do 22ºº - (marzec-sierpień)
obiekt dostćpny dla wszystkich chćtnych,
z zastrzeşeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych,
pozaszkolnych, zespołach i klubach sportowych;
2) w dniach: sobota – niedziela:
a) od godz. 10ºº do 21ºº - kompleks dostćpny
dla wszystkich chćtnych.
§ 4. Harmonogram rezerwacji naleşy ustalić
z trenerem środowiskowym na okres nie dłuşszy niş
miesiąc.
§ 5. W okresie wolnym od zajćć szkolnych obowiązuje odrćbny harmonogram zajćć ustalony przez
trenera środowiskowego, zatwierdzony przez Zarządzającego, podany do publicznej wiadomości.
§ 6. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu
czuwa trener środowiskowy – koordynator zajćć,
prowadzący rejestr uşytkowników oraz koordynujący zajćcia sportowe na obiekcie powołany przez
Zarządzającego.
§ 7. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o moşliwości korzystania z obiektu decyduje trener środowiskowy.
§ 8. Kaşda grupa korzystająca z obiektu zobowiązania jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za
wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego toşsamość. Osoby niepełnoletnie
mogą przebywać na terenie obiektu pod opieką
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Poz. 1998

i nadzorem osoby dorosłej (instruktora sportu, trenera, nauczyciela, rodzica).

8) przeszkadzania grupom zorganizowanym w zajćciach;

§ 9. Uşytkownicy korzystają z boisk na własną
odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone
szkody w 100% wartości zniszczeń.

9) przebywania na terenie obiektu poza godzinami
jego otwarcia;

§ 10. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest
do niezwłocznego zgłoszenia trenerowi środowiskowemu uszkodzeń ujawnionych po poprzednich
uşytkownikach.
§ 11. Wyposaşenie i sprzćt sportowy znajdujący
sić na obiekcie naleşy uşytkować zgodnie z jego
przeznaczeniem.
§ 12. Sprzćt sportowy wydaje wyłącznie trener
środowiskowy.
§ 13. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie
zmienne – sportowe z płaską podeszwą oraz strój
sportowy.
§ 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz
korzystania z boisk zgodnie z przeznaczeniem bezwzglćdnie zakazuje sić:
1) przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spoşycie alkoholu lub
innych środków odurzających;
2) zabrania sić gry w okularach, kolczykach i innych przedmiotach mogących spowodować
uszkodzenie ciała własnego jak i pozostałych
uczestników;
3) wnoszenia
przedmiotów
pirotechnicznych,
broni, kijów, pałek, kamieni, substancji şrących,
farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań
szklanych;
4) wprowadzania i wnoszenia zwierząt;
5) wnoszenia i uşywania na płytach boisk sprzćtu
innego niş zgodny z przeznaczeniem – rowerów, rolek, deskorolek, wózków dziecićcych itp.;
6) zaśmiecania, palenia tytoniu, picia alkoholu,
uşywania środków odurzających, şucia gumy;
7) zakłócenia porządku,
słów i zwrotów;
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uşywania

wulgarnych

10)

niszczenia sprzćtów i płyt boisk;

11)

wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

12)

uwieszania sić na obrćczach koszy i bramkach umieszczonych na boiskach.

§ 15. Osoby przebywające na terenie kompleksu
i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na şądanie trenera środowiskowego zobowiązane są do natychmiastowego
zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem
i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
§ 16. Uşytkownicy korzystający z boisk zobowiązani są do zachowania szczególnej ostroşności oraz
przestrzegania przepisów BHP i P-poş.
§ 17. Dyrekcja szkoły nie odpowiada za wypadki
spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, oraz za mienie pozostawione na terenie
obiektu.
§ 18. Za dni wolne od zajćć sportowych na terenie obiektu uwaşa sić dni świąt państwowych i kościelnych.
§ 19. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo
uczniów na obiekcie w czasie zajćć szkolnych i planowanych zajćć pozalekcyjnych organizowanych
przez szkołć ponosi nauczyciel prowadzący zajćcia.
§ 20. Wejście na obiekt jest równoznaczne
z przyjćciem i przestrzeganiem regulaminu.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi Powiatu.
§ 22. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Motowidełko

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 139

– 8554 –

Poz. 1999

1999
19 99

UCHWAŁA NR XXXVI/239/09
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie zasad udzielania stypendiów sportowych uczniom szkół (zespołom szkół), dla których organem
prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753), art.22
ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze
fizycznej (Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675, Nr 171,
poz. 1208, z 2008r. Nr 195, poz. 1200, z 2009r. Nr 62,
poz. 504, Nr 97, poz. 801 ) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Powiat Świebodziński funduje stypendia.
2. Stypendia przyznawane są za wysokie wyniki
sportowe we współzawodnictwie mićdzynarodowym, krajowym i wojewódzkim dla uczniów szkół
(zespołów szkół) dla których organem prowadzącym
jest Rada Powiatu Świebodzińskiego.
3. Zasady udzielania stypendiów, o których mowa w ust. 2 oraz ich wysokość określa niniejsza
uchwała.
§ 2. 1. Stypendium moşe zostać udzielone
uczniowi, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
uchwały, biorącemu udział we współzawodnictwie
sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie
z przepisami odpowiedniego związku sportowego,
który ponadto spełnia jeden z ponişszych warunków:
1) uzyskał normć na drugą klasć sportową w Lekkiej Atletyce;
2) uzyskał miejsce w pierwszej dziesiątce, rankingu ogólnokrajowym w swojej kategorii wiekowej;
3) uczestniczył w półfinałach Mistrzostw Polski lub
dla zawodnika (czki), który w sposób szczególny wyróşnia sić swoją grą (np. udział w reprezentacji województwa czy makroregionu);
4) zajął co najmniej 3 miejsce w mistrzostwach
Województwa;
5) zajął co najmniej 5 miejsce w mistrzostwach
Polski ;
6) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach Świata lub Europy;
7) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach
olimpijskich, paraolimpijskich ;
8) zajął medalowe miejsce w innych mićdzynarodowych zawodach sportowych.

2. Stypendium jednorazowe przyznawane jest
uczniowi raz w roku szkolnym z tytułu podniesienia
klasy sportowej.
§ 3. 1. Stypendium przyznawane jest na pisemny
wniosek dyrektora szkoły (zespołu szkół) dla którego
organem prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego.
2. We wniosku zawiera sić informacje o wszystkich dotychczasowych startach i osiągnićciach zawodnika w okresie 12 miesićcy poprzedzających
datć złoşenia wniosku.
3. Do wniosku naleşy załączyć uwierzytelnione
dokumenty na potwierdzenie wymagań, o których
mowa w §2.
4. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 4. 1. Stypendium przyznaje sić na okres do
12 miesićcy.
2. Stypendium miesićczne wynosi od 55zł do
110zł, stypendium jednorazowe wynosi 1 000zł i jest
wypłacane przez szkołć stypendysty w terminie do
ostatniego dnia kaşdego miesiąca.
§ 5. 1. Wnioski o stypendium składa sić w terminie do 30 września kaşdego roku kalendarzowego.
2. Decyzjć o przyznaniu, wstrzymaniu i cofaniu
stypendium podejmuje Starosta Świebodziński
w ramach środków zabezpieczonych na ten cel
w budşecie Powiatu. Niniejsza decyzja jest ostateczna.
3. Do postćpowań dotychczas wszczćtych a nie
zakończonych stosuje sić przepisy niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Stypendium sportowe wstrzymuje sić jeşeli:
a) zawodnik zaniedbuje realizacjć programu
przygotowań do zawodów,
b) zawodnik został zawieszony w prawach zawodnika.
2. Wstrzymane stypendium wypłaca sić zawodnikowi:
a) po stwierdzeniu przez organ, şe zawodnik realizuje program przygotowań lub,
b) któremu zostały przywrócone prawa zawodnika.
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Poz. 1999

3. Wypłata stypendium nastćpuje od pierwszego
dnia miesiąca nastćpującego po miesiącu, w którym
ustały przyczyny jego wstrzymania.

c) utracił zdolność do uprawiania sportu
stwierdzoną na podstawie orzeczenia lekarskiego d/s sportu.

4. W przypadku stwierdzenia, şe wstrzymanie
stypendium nastąpiło z przyczyn nie zawinionych
przez zawodnika, stypendium moşe być wypłacane
za cały okres wstrzymania.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/117/04 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 22 czerwca 2004r.,
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium sportowego.

§ 7. Stypendium sportowe cofa sić zawodnikowi,
jeşeli:

§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Powiatu.

a) nie realizuje przygotowań do zawodów,
b) utracił prawa zawodnika na okres przygotowań do zawodów,

§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego .
Przewodniczący Rady:
Bogusław Motowidełko
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/239/09
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 29 października 2009r.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego
1. Imić i nazwisko

………………………………………………

2. Stały adres zam.

……………………………………………….

3.Nazwa i adres klubu

……………………………………………….

………………………………………………….…………………………………………………………………………………
4. Dyscyplina sportowa

……………………………………………….

5. Szkoła(Zespół Szkół)

……………………………………….………

6. Osiągnićcia sportowe

……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Koszty związane z uprawianą dyscypliną:

…………………………………………………

Załączniki:
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w § 2 ust 1 uchwały.

…………..………………………
(miejscowość)

19 99

………………………………………………………….
(podpis osoby składającej wniosek)
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2000
2 000

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.II.TDOM.0911-28/09
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 4 grudnia 2009r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
uchwały Rady Gminy w Przewozie z dnia 29 paŝdziernika 2009r. Nr XXIX/171/09 w sprawie wzniesienia pomników upamićtniających trasć przemarszu jeńców alianckich w czćści dotyczącej § 3.
Uzasadnienie
29 paŝdziernika 2009r. Rada Gminy w Przewozie
podjćła uchwałć w sprawie wzniesienia pomników
upamićtniających trasć przemarszu jeńców alianckich. Uchwała powyşsza została dorćczona organowi nadzoru 4 listopada 2009r.
Po dokonaniu analizy prawnej w/w uchwały organ
nadzoru stwierdza, şe narusza ona we wskazanej
czćści art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) dalej „ustawa”.
Zgodnie z treścią tego przepisu do wyłącznej właściwości rady gminy naleşy podejmowanie uchwał
w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów bćdących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnćtrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086, z póŝn. zm.), a takşe wznoszenia pomników. Rada gminy w zakresie opisanej właściwości
nie została wyposaşona w uprawnienie do określania
ŝródeł finansowania budowy pomnika. Zgodnie
z art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy do zadań wójta naleşy
gospodarowanie mieniem komunalnym oraz wyko-

nywanie budşetu. Jak wynika z treści przywołanych
przepisów rada podejmując badaną uchwałć przesądza wićc jedynie o wzniesieniu pomnika, natomiast
juş w gestii organu wykonawczego pozostaje decyzja
o sposobie wykonania uchwały w tym wyborze ŝródeł finansowania. Dlatego teş szczególnie nieuprawnionym jest, aby rada gminy narzucała wójtowi, by ten uzyskał w czćści środki finansowe od
inicjatorów idei wzniesienia pomników.
W związku z powyşszym postanowienie § 3 uchwały
dotyczące ŝródeł finansowania budowy pomnika
istotnie narusza prawo.
Ponadto organ wskazuje, şe z treści uchwały powinno wynikać wprost postanowienie o wzniesieniu
pomnika, w tym zakresie rada nie powinna posługiwać sić terminami o akceptacji pewnej idei, której
słuşyć ma wzniesienia pomnika.
Z uwagi na powyşsze, naleşało orzec jak wyşej.
Od niniejszego rozstrzygnićcia nadzorczego słuşy
prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od dnia dorćczenia rozstrzygnićcia.
Z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Jarosław Barańczak

2 000
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ANEKS
z dnia 30 listopada 2009r.
do porozumienia zawartego w dniu 21 listopada
2007r. w Gorzowie Wlkp. w sprawie powierzenia
przeprowadzenia postćpowania o zawarcie umów
z dysponentami zespołów ratownictwa medycznego
- na wykonywanie zadań zespołów ratownictwa
medycznego, zawieranie, rozliczanie i kontrolć wykonywania tych umów, zmienionego aneksami
z dnia 11 grudnia 2007r., 31 stycznia 2008r., 29 paŝdziernika 2008r., 29 grudnia 2008r., 12 lutego 2009r.,
30 marca 2009r. i 16 czerwca 2009r. zwanego dalej
porozumieniem, zawarty, pomićdzy:
Wojewodą Lubuskim Heleną Hatką,
a

Dyrektorem Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia Stanisławem Łabaczem
zwanych dalej wspólnie stronami.
Strony ustalają co nastćpuje:
§ 1. Treść § 5 porozumienia otrzymuje nowe
brzmienie:
„1. W okresie od dnia 1 stycznia 2010r. do dnia
31 grudnia 2010r. Wojewoda Lubuski przekaşe
Dyrektorowi LOW NFZ kwotć 61 433 000,00zł
(słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta
trzydzieści trzy tysićcy 00/00 złotych) dotacji celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie
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w 2010r. świadczeń ratownictwa medycznego
przedszpitalnego.

5. Środki finansowe otrzymane za miesiąc grudzień zostaną przekazane dysponentom zespołów ratownictwa medycznego do 31 grudnia
kaşdego roku.

2. Zmiana kwoty przeznaczonej na finansowanie
w 2010r. zadań objćtych porozumieniem, skutkuje
zmianą harmonogramu realizacji wydatków
przeznaczonych na finansowanie zadań zespołów ratownictwa medycznego oraz koniecznością dokonania zmiany przez Dyrektora LOW
NFZ zawartych umów z dysponentami zespołów
ratownictwa medycznego - poprzez ich aneksowanie.
3. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze zobowiązany jest do przedstawienia Wojewodzie Lubuskiemu sprawozdania z realizacji zadań objćtych
niniejszym porozumieniem oraz rozliczenia
otrzymanej dotacji celowej w terminie do dnia
31 stycznia roku nastćpnego.
4. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków budşetu państwa,
o którym mowa w ustawie o finansach publicznych, w miesićcznych transzach - kaşda w wysokości 1/12 kwoty, o której mowa w ust. 1, w terminach:
1) za miesiąc styczeń – listopad do ostatniego
dnia miesiąca, którego płatność dotyczy;
2) za miesiąc grudzień - do 20 grudnia danego
roku.

Poz. 2001, 2002

6. Środki finansowe niewykorzystane do końca
roku kalendarzowego, którego dotyczą, podlegają zwrotowi Wojewodzie, w trybie określonym
w ustawie o finansach publicznych.
7. Dotacja, o której mowa w ust. 1, bćdzie przekazywana na rachunek bankowy Lubuskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Nr 40 1130 1222 0030 2000 2320
0001, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4”.
§ 2. Z dniem podpisania niniejszego aneksu
uchyla sić załącznik N 2 do porozumienia, tj. plan
zakupu świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego na lata 2009 - 2010 oraz załącznik N 3 tj. stawki
za ryczałt dobowy dla zespołów ratownictwa medycznego w roku 2009.
§ 3. W pozostałym zakresie postanowienia porozumienia nie ulegają zmianie.
§ 4. Aneks do porozumienia wchodzi w şycie
z dniem jego podpisania i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 5. Aneks do porozumienia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla kaşdej strony.

2 00 1
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ANEKS
z dnia 9 grudnia 2009r.
Zawarty w dniu 9 grudnia 2009r. w Gorzowie Wlkp.
pomićdzy:
Miastem Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400
Gorzów Wlkp.
reprezentowanym przez Panią Krystynć Bielak- p.o.
Dyrektora Izby Wytrzeŝwień, działającego na podstawie pełnomocnictwa nr WOR.III.0115/201/09 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
a
Miastem Mićdzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Mićdzyrzecz
reprezentowanym przez Burmistrza- Komisarza Rządowego- Mariana Sierpatowskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Kamili AniołSzymańskiej
Na podstawie uchwały Nr XLVII/769/69/2009 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r.
w sprawie wyraşenia zgody na współdziałanie
w latach 2009-2010 z samorządami gmin w zakresie
postćpowania z osobami nietrzeŝwymi, które swoim

zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują
sić w okolicznościach zagraşających ich şyciu lub
zdrowiu albo zagraşają zdrowiu lub şyciu innych
osób
zawarto zmiany w Porozumieniu o nastćpującej
treści:
§ 1. Zmianie ulega treść § 6 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„Strony zgodnie ustalają, şe na realizacjć zadania określonego w § 1-2 porozumienia Miasto
Mićdzyrzecz przekaşe w terminie 14 od daty wejścia w şycie Aneksu dotacjć w kwocie
13 266,00zł na rachunek bankowy GBS Gorzów
Wlkp. Nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003, co
przy koszcie pobytu pacjenta, określonym
w § 4 ust. 2 pozwala na umieszczenie 67 osób
w Izbie Wytrzeŝwień w Gorzowie Wlkp.”
§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają
bez zmian.
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§ 3. Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących
egzemplarzach, 2 dla Miasta Gorzów Wlkp. i 1 dla
Miasta Mićdzyrzecz.

Poz. 2002

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Wojewody Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

2 002

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzćdowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarć posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzćdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzćdowe wraz ze skorowidzami
wyłoşone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzćdowego, w bibliotece Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzćdu.
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