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Miejskiego w Kargowej
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Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XXXV/190/09 z dnia 23 października 2009r. w sprawie: zmian do uchwały Nr XVII/101/04 Rady Gminy
Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2004 roku dotyczącej ustalenia sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowa Sól.
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Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XXXV/191/09 z dnia 23 października 2009r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego dla dzieci
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieszowie.

10077

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr XXXV/192/09 z dnia 23 października 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

10081

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XLII/290/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Sławskiego Centrum Kultury
i Wypoczynku w Sławie

10082

Uchwała Rady Miejskiej w Sławie Nr XLII/291/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej w Sławie

10086

Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr XXXVI/212/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulęcin

10089

Uchwała Rady Miejskiej w Kożuchowie Nr XLVIII/312/09 z dnia
30 października 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach

10094

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXV/145/09 z dnia 3 listopada
2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy
Trzebiel

10095

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXV/152/09 z dnia 3 listopada
2009r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

10096

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXV/153/09 z dnia 3 listopada
2009r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu na
jego bazie jednostki budżetowej
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Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXX/181/2009 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2005 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz.

10098

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXX/182/2009 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie Regulaminu
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych
zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli.

10098

Uchwała Rady Miasta I Gminy Ośno Lubuskie Nr XXVIII/190/09 z dnia
26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej.

10099

Uchwała Rady Gminy Żary Nr XXV/229/09 z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na
terenie Gminy Żary

10106

Uchwała Rady Gminy Żary Nr XXV/232/09 z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/221/09 Rady Gminy Żary z dnia
29 października 2009r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji
z budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
zbiorników na gnojówkę i płyt gnojowych.

10111

Uchwała Rada Miejska w Kożuchowie Nr XLIX/328/09 z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy

10112

Uchwała Rady Gminy Bytnica Nr XXXI/159/09 z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie zasad zarządu mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe oraz określenia
stawek czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością Gminy
Bytnica

10114

Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XXXVII/208/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku rolnego i leśnego

10115

Uchwała Rady Gminy Przytoczna Nr XXXVII/209/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy
Przytoczna z dnia 31 października 2008r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od nieruchomości

10119

Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XXXVI/196/09 z dnia 17 grudnia
2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica
Gmina Dąbie

10122

Uchwała Rady Gminy Żagań Nr XXXIII/232/09 z dnia 17 grudnia
2009r. w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXII/227/09 Rady Gminy
Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań

10124

Uchwała Rady Miasta Babimost Nr XXXIII/183/09 z dnia 21 grudnia
2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości podatku
od nieruchomości
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Uchwała Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr XXXVII/255/09 z dnia
25 listopada 2009r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw dla nauczycieli

10125

Uchwała Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr XXXVII/256/09 z dnia
25 listopada 2009r. w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad
jego przyznawania i wypłacania

10128

Uchwała Rady Powiatu Żarskiego Nr XLI/227/09 z dnia 15 grudnia
2009r. w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych, położonego na terenie Gminy Przewóz.
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UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU
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–

Uchwała Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu Nr 162/09 z dnia 9 grudnia
2009r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania
opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności
i form i kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok
2010
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Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLIV/416/2009 z dnia
23 listopada 2009r. w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu
jego działalności

10130

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLIV/417/2009 z dnia
23 listopada 2009r. w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu
jego działalności

10130

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLIV/418/2009 z dnia
23 listopada 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, polegającego na rozszerzeniu jego działalności pod względem
udzielanych świadczeń

10130

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLIV/421/2009 z dnia
23 listopada 2009r. w sprawie likwidacji położonej w Krośnie Odrzańskim filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze

10131

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLIV/422/2009 z dnia
23 listopada 2009r. w sprawie likwidacji położonej w Gubinie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej
w Zielonej Górze

10131

Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr XLIV/423/2009 z dnia
23 listopada 2009r. w sprawie likwidacji położonej w Sulechowie filii
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej
w Zielonej Górze

10132
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Poz. 2177, 2178

2177
2 177

ZARZĄDZENIE NR 0152-11/09
BURMISTRZA KARGOWEJ
z dnia 20 października 2009r.
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kargowej
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Miejskiego w Kargowej nadanym przez Burmistrza
Kargowej zarządzeniu Nr 0152-13/07 z dnia 18 grudnia 2007r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 9, z 2008r. poz. 238) zmieniony zarządzeniem Nr 0152-2/08 z dnia 8 lutego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 15, poz. 362)
wprowadza się zmiany:
1) w § 5 zmienia się ust. 2, który otrzymuje
brzmienie:

2) w § 28 w ust. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Straż Miejska (2 stanowiska) - SM”;
3) w § 37 dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„15) realizacja zadań określonych w ustawie
o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego”.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Burmistrz
Janusz Kłys

„2. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawie
skarg i wniosków raz w tygodniu, w każdy poniedziałek w godzinach od 1300 do 1600”;
2 177

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

2178
2 178

UCHWAŁA NR XXXV/190/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie: zmian do uchwały Nr XVII/101/04 Rady Gminy Nowa Sól z dnia 30 czerwca 2004 roku
dotyczącej ustalenia sieci publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowa Sól

Na podstawie art. 14a ust. 1 oraz 1a ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j.
z 2004r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami),
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uzupełnia się sieć przedszkola publicznego
ustaloną uchwałą Nr XVII/101/04 z dnia 30 czerwca
2004r. o punkty przedszkolne utworzone w:
1) Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieszowie.
2) Publicznej Szkole Podstawowej w Przyborowie.
§ 2. Obwód punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieszowie obejmuje
następujące miejscowości: Lubieszów, Lelechów,
Stary Staw, Wrociszów, Rudno.
2 178

§ 3. Obwód punktu przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przyborowie obejmuje
miejscowość Przyborów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010 roku.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
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Poz. 2179

2179
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UCHWAŁA NR XXXV/191/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Lubieszowie

Na podstawie art. 14a ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz § 1 pkt 1, § 5
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Lubieszowie.
§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego określa
poniższy Regulamin Punktu Przedszkolnego. „Regulamin Punktu Przedszkolnego w Lubieszowie”.
§ 1. Nazwa: Punkt Przedszkolny w Publicznej
Szkole Podstawowej w Lubieszowie.

3) umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej,
religijnej,
4) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio
do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
5) współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) poprzez wspomaganie jej w wychowaniu
dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych
dziecka,
6) w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka
do nauki szkolnej.
§ 7. Zadania wynikające z powyższych celów,
punkt przedszkolny realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

§ 2. 1. Siedzibą punktu przedszkolnego jest miejscowość Lubieszów.

1) poznawanie i rozumienie świata i siebie,

2. Adres punktu przedszkolnego: Publiczna Szkoła Podstawowa Lubieszów 53, 67-100 Nowa Sól.

3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,

§ 3. Organem prowadzącym punkt przedszkolny
jest Gmina Nowa Sól.

4) budowanie systemu wartości.

§ 4. Nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.
§ 5. Punkt Przedszkolny jest placówką publiczną,
która:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
2) podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 9,00 do 13,00;
3) dzienny wymiar zajęć w punkcie wynosi 4 godziny;
4) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
5) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
§ 6. Celem punktu przedszkolnego jest:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
2) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno
- pedagogicznej,

2) nabywanie umiejętności poprzez działanie,

§ 8. Podstawowe formy działalności dydaktyczno
- wychowawczej punktu przedszkolnego to:
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych
zespołach,
3) zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających
trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych
oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi,
4) okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych,
5) spontaniczna działalność dzieci,
6) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
§ 9. Punkt przedszkolny zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające
dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
§ 10. 1. Punkt przedszkolny zapewnia dzieciom
stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć przedszkolnych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 149

– 10078 –

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
§ 11. 1. Punkt przedszkolny zapewnia organizację
wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw
nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością
rodziców (opiekunów prawnych).
§ 12. 1. W punkcie przedszkolnym nie przewiduje
się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich
ani podawania farmaceutyków.
2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia
dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców
(opiekunów prawnych) o jego stanie, a rodzice
(opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z punktu przedszkolnego.
3. W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie,
z równoczesnym poinformowaniem rodziców (opiekunów prawnych).
§ 13. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do punktu przedszkolnego i z niego do domu.
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka
przez inną osobę dorosłą, zdolną do podejmowania
czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez
rodziców (opiekunów prawnych).
3. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny 14.25 - nauczyciel winien telefonicznie skontaktować się z rodzicami lub prawnymi
opiekunami a w razie braku powyższej możliwości
ma prawo oddać dziecko do Izby Dziecka lub na
Policję w celu zapewnienia mu dalszej opieki.
4. Rodzice mają obowiązek dowożenia dzieci do
punktu przedszkolnego i odbierania na koszt własny
i własnym środkiem transportu.
§ 14. 1. Punkt przedszkolny organizuje naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
wyrażone na piśmie.
2. Za zgodą rodziców (opiekunów prawnych)
mogą być organizowane w punkcie przedszkolnym
zajęcia dodatkowe.
3. Zajęcia dodatkowe organizowane są za pełną
odpłatnością rodziców ( opiekunów prawnych) oraz
za ich zgodą wyrażoną na piśmie.
4. Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy
wychowania przedszkolnego.
5. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny
posiadać stosowne kwalifikacje.
6. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych
ustalane są na początku każdego roku szkolnego.
§ 15. 1. Punktem przedszkolnym kieruje Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubieszowie.
2. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go osoba, której powierzono obowiązki.

Poz. 2179

§ 16. 1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością
punktu przedszkolnego i reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
3. Dyrektor jest uprawniony do skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do oddziału
w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej w przypadkach gdy:
1) dziecko jest nieobecne w oddziale przez okres
1 miesiąca bez usprawiedliwienia i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych),
2) braku porozumienia między rodzicami a oddziałem w sprawach kluczowych dotyczących
wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie interesują się dzieckiem i nie współpracują z Poradnią specjalistyczną a dziecko (jego zachowanie agresywne,
nieadekwatne do istniejącej sytuacji) zagraża
bezpieczeństwu innych dzieci i sobie,
3) gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz
chorób wieku dziecięcego).
§ 17. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku
4 - 5 lat.
§ 18. Podstawową jednostką organizacyjną
punktu przedszkolnego jest oddział obejmujący
dzieci w wieku 4 - 5 lat.
§ 19. 1. Punkt przedszkolny realizuje podstawę
programową wychowania przedszkolnego.
2. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Zestawu programów wychowania przedszkolnego.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
§ 20. 1. Organizację pracy punktu przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.
2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę
ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców ( opiekunów prawnych).
§ 21. 1. Punkt przedszkolny funkcjonuje zgodnie
z kalendarzem roku szkolnego ogłaszanym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkół z 5 dniowym tygodniem pracy.
2. Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły, w której mieści się punkt
przedszkolny.
3. Dzienny czas pracy punktu przedszkolnego
ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
§ 22. Do podstawowych obowiązków rodziców
dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,
przybory i pomoce,
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3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej
podjęte w ramach ich kompetencji,

gramu wychowania przedszkolnego i planów
pracy,

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów,
osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,

2) udziela rodzicom (opiekunom prawnym) rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,

5) informowanie o przyczynach nieobecności
dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach
zakaźnych,
6) rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania
wychowawczego na dziecko i określania drogi
jego indywidualnego rozwoju.
§ 23. Rodzice mają prawo do :
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami
wynikającymi z programu rozwoju placówki
i planów pracy w danym roku,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na
temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli,
logopedy, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze
metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz
dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
przedszkola,
5) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje
przedstawicielstwo,
6) rodzice za szczególne zaangażowanie we
wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać
na zakończenie roku szkolnego list pochwalny
dyrektora.
§ 24. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku
szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
§ 25. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą,
3) zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci,
4) kąciki informacyjne dla rodziców, informacje
z zakresu psychologii, pedagogiki wywieszane
na tablicy w formie ulotek,
5) zajęcia otwarte.
§ 26. 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków. Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania m.in.:
1) informuje rodziców (opiekunów prawnych)
o realizowanych zadaniach wynikających z pro-

3) ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi)
wspólne kierunki działań wspomagających
rozwój i wychowanie - w szczególności
z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową),
4) udostępnia rodzicom (opiekunom prawnym)
wytwory działalności dzieci (prace plastyczne,
ćwiczenia w książkach itp.).
2. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną w oparciu o Zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość.
3. Współpracuje z logopedą, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi specjalistami świadczącymi pomoc dzieciom.
4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na
celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych
dzieci.
5. W roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko
nauki w szkole podstawowej przeprowadza diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole przez dzieci
5 letnie według arkusza obserwacji zatwierdzonego
przez radę pedagogiczną.
6. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz pomocy dydaktycznych spośród zestawu programów dopuszczonych
do użytku przedszkolnego.
7. Systematycznie podnosi swą wiedzę i umiejętności poprzez m.in.:
1) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu,
2) udział w zewnętrznych formach doskonalenia
zawodowego,
3) aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli i naradach Rady Pedagogicznej,
4) samokształcenie,
5) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.
§ 27. 1. Dyrektor i nauczyciele współpracują
z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno - wychowawczego
oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola,
w szczególności organizują:
1) zebrania ogólne rodziców (opiekunów prawnych) - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy
w roku,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne,
3) imprezy otwarte.
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2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców (opiekunów prawnych) w różnych sprawach
dotyczących punktu przedszkolnego.
§ 28. 1. Punkt przedszkolny zapewnia dzieciom
bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz
wszystkich zajęciach organizowanych poza przedszkolem:

2. Informacja o zapisach dzieci do punktu przedszkolnego ogłaszana jest w formie:
1) oferty umieszczanej w widocznym miejscu
w szkole,
2) planszy umieszczonych na publicznych tablicach ogłoszeń,

1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka
w punkcie przedszkolnym oraz zajęciach organizowanych poza terenem przedszkola,

3) pisemnej informacji kierowanej na ręce rodziców dzieci,

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,

§ 32. Podstawą przyjęcia dziecka do punktu
przedszkolnego jest karta zgłoszenia przedłożona
w sekretariacie szkoły w terminie do 30 kwietnia
danego roku.

3) stwarza atmosferę akceptacji,
4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do
punktu przedszkolnego i z punktu przedszkolnego
do domu.
3. Rodzice informują o stanie zdrowia dziecka
- karta od lekarza rodzinnego.
4. Rodzice zapewniają dzieciom wyposażenie
w przybory codziennego użytku (mydło, ręcznik)
oraz zaopatrują ich w tzw. " wyprawkę".
§ 29. Punkt przedszkolny zapewnia dzieciom
właściwie zorganizowany proces wychowawczo
- dydaktyczny.
§ 30. 1. Dziecko w punkcie przedszkolnym ma
obowiązek:
1) szanowania wytworów innych dzieci,
2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
3) przestrzegania zasad higieny osobistej.
§ 31. 1. Punkt przedszkolny prowadzi rekrutację
dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.
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4) notki informacyjnej w mediach lokalnych.

§ 33. 1. W miarę wolnych miejsc do punktu
przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.
2. Punkt przedszkolny może być uruchomiony
jeżeli liczba dzieci będzie nie mniejsza niż 5, a nie
większa niż 15.
3. Warunkiem przyjęcia do punktu przedszkolnego jest to, że dziecko potrafi wykonywać czynności
samoobsługowe i fizjologiczne.
4. Dziecko może korzystać z posiłków refundowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. W przypadkach szczególnych rodzice mogą
uczestniczyć w zajęciach ze swoimi dziećmi, po
okresie adaptacyjnym jeżeli dziecko nie przyzwyczai
się , nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach."
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
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UCHWAŁA NR XXXV/192/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 23 października 2009r.
w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym
podstawę programową wychowania przedszkolnego

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmian.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Publiczne w Lubięcinie 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) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie
w wyznaczonych do tego celu oddziałach przedszkolnych bez wyżywienia.

nezjologii edukacyjnej i prowadzenie zajęć z alternatywnej nauki czytania.
2. Wysokość opłat za konkretne świadczenia
określone w ust. 1 określa załącznik do uchwały.
§ 4. 1. W opłatach, o których mowa w § 2 ust. 1
mogą zostać udzielone ulgi. Ulga przyznawana jest
wyłącznie na pisemny uzasadniony wniosek, rodzica
(opiekuna prawnego) złożony do dyrektora przedszkola. Dyrektor przy udzielaniu ulgi bierze pod
uwagę opinię rady pedagogicznej i rady rodziców
danego przedszkola.
2. O udzielenie ulgi w opłatach mogą ubiegać się
rodzice (opiekunowie prawni) w przypadku:

2. Przedszkole publiczne za odpłatnością świadczy usługi opiekuńczo - wychowawcze, dydaktyczne
i żywieniowe ponad podstawy programowe w wymiarze 4 godzin dziennie, zwane rozszerzonymi
świadczeniami.

1) trudnej sytuacji losowej - możliwość udzielenia
ulgi do 50% opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1
i nie obejmuje opłaty, o której mowa w § 2
ust. 2 na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, w razie potrzeby po upływie 3 miesięcy rodzic
(opiekun prawny) może wystąpić z ponownym
wnioskiem o udzielenie ulgi, kolejne ewentualne ulgi obejmują okres 3 miesięcy,

3. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wyboru
pomiędzy oddziałem przedszkolnym realizującym
zagwarantowaną bezpłatną podstawę programową
w wymiarze 5 godzin bez wyżywienia, a przedszkolem realizującym rozszerzone świadczenie za odpłatnością.

2) uczęszczania do przedszkola więcej niż jednego
dziecka z rodziny możliwość udzielenia dla drugiego i kolejnych dzieci 50% opłaty, o której
mowa w § 2 ust. 1 i nie obejmuje opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2 - na okres całego roku
szkolnego,

§ 2. 1. Koszt dzienny rozszerzonych świadczeń
ustala się w wysokości 0,3% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę (Dz. U. z 2002r.
Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).

3) posiadania przez dziecko orzeczenia o niepełnosprawności, możliwość udzielenia ulgi
w opłacie, o której mowa w § 2 ust. 1 i nie
obejmuje opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2
maksymalnie do 50% tej opłaty.

2. Odpłatność dzienną za wyżywienie ustala się
na poziomie kosztu zakupu surowca do przygotowania posiłków. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w ust. 1.
§ 3. 1. W ramach rozszerzonych świadczeń
przedszkolnych, przedszkole realizuje następujące
świadczenia:
1) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne i artystyczne dzieci,
2) gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój
emocjonalny i społeczny dziecka,
3) opieka nad dziećmi z elementami integracji
i socjoterapii, zajęcia relaksacyjne: muzykoterapia, bajkoterapia,
4) nauczanie różnymi elementami metod np.
"Montessori" Weroniki Sherborne, Freineta, ki-

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
możliwe jest łączne zastosowanie ulg określonych
w ust. 2 i 4.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXII/229/2001 Rady
Gminy Nowa Sól z dnia 20 listopada 2001 roku
w sprawie ustalenia zasad i wysokości odpłatności
za pobyt dziecka w przedszkolu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/192/09
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 23 października 2009r.

1) Na opłatę w wysokości 0,3% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę ustalonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz.1679 ze zmianami) w zakres rozszerzonych świadczeń wchodzą dodatkowe niżej wymienione zajęcia opiekuńcze:
a) zajęcia rozwijające plastyczne, muzyczne oraz artystyczne dzieci w wysokości 0,075% minimalnego
wynagrodzenia miesięcznego za pracę,
b) gry i zabawy tematyczne wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka w wysokości
0,075% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę,
c) opieka nad dziećmi z elementami integracji i socjoterapii, zajęcia relaksacyjne: muzykoterapia , bajkoterapia, w wysokości 0,075% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę,
d) nauczanie różnymi elementami metod np. "Montessori" Weroniki Sherborne, Freineta, kinezjologii
edukacyjnej i prowadzenie zajęć z alternatywnej nauki czytania w wysokości 0,075% minimalnego
wynagrodzenia miesięcznego za pracę.
2) Przez minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę wymienione w ust. 1 w punktach 1 do 4 rozumie
się minimalne wynagrodzenie miesięczne za pracę ustalone zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLII/290/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie uchwalenia statutu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13
ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje;
Statut Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku
w Sławie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku
zwany dalej „Centrum”, zostało utworzone i działa
na zasadach określonych:
uchwałą Nr XLI/279/09 Rady Miejskiej
w Sławie z dnia 10 września 2009r. Akt
o podziale samorządowej instytucji kultury
– Sławskiego Centrum Kultury i utworzeniu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Biblioteki Publicznej w Sławie,
w
brzmieniu
nadanym
uchwałą
Nr XLII/288/09 Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 października 2009r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLI/279/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 10 września 2009r.

Akt o podziale samorządowej instytucji
kultury - Sławskiego Centrum Kultury,
zmianie zakresu działania oraz utworzeniu
Biblioteki Publicznej w Sławie,
ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),
ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.),
ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 76,
poz. 694 z późn. zm.),
ustawą o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.)
innych przepisów powszechnie obowiązujących,
niniejszego statutu.
§ 2. 1. Centrum jest samorządową instytucją kultury.
2. Centrum jest bezpośrednim kontynuatorem
działalności Sławskiego Centrum Kultury.
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3. Siedziba Centrum mieści się w Sławie przy
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, a terenem
działania jest Gmina Sława; w skład Centrum wchodzą domy kultury oraz sale wiejskie – wykaz stanowi
załącznik Nr 1 do statutu. W skład Centrum wchodzą
także obiekty sportowo – rekreacyjne, pozostające
uprzednio w zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji –
wykaz stanowi załącznik Nr 2 do statutu.
4. Organizatorem Centrum jest Gmina Sława,
zwana dalej „Gminą”.
5. Centrum posiada osobowość prawną i jest
wpisane do rejestru samorządowych instytucji kultury, prowadzonego przez Gminę.
Rozdział 2
Cel i przedmiot działania Centrum
§ 3. Podstawowym celem działalności Centrum
jest organizowanie działalności kulturalnej i promocja Gminy. Działalność w zakresie sportu, rekreacji
i wypoczynku ma charakter dodatkowy. Centrum
upowszechnia wiedzę i kulturę, zaspakaja potrzeby
oświatowe, kulturalne i informacyjne oraz promuje
działania Gminy, poprzez podejmowanie działań,
których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności, głównie mieszkańców Gminy
Sława, w drodze świadczenia usług powszechnie
dostępnych. Działalność Centrum nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
1. z zakresu działania domów kultury:
1) prowadzenie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie
kultury w szczególności poprzez:
organizowanie
i wernisaży,

wystaw

artystycznych

organizowanie przedstawień teatralnych,
koncertów i projekcji,
prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań,
organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
prowadzenie i organizowanie działalności
zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
promocja kultury Gminy Sława i lokalnych
twórców kultury,
tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
edukacja kulturalna i wychowanie przez
sztukę,
sprawowanie opieki nad zabytkami,
tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
tworzenie warunków dla rozwoju folkloru,
a także rękodzieła artystycznego,
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rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie
potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym
o kulturze regionalnej.

2. z zakresu promocji Gminy:
1) promocja turystyczna Gminy Sława poprzez
gromadzenie informacji i przygotowywanie
materiałów promujących Gminę na zewnątrz,
udział w wystawach i targach turystycznych,
2) prowadzenie Biura Informacji Turystycznej, którego celem jest:
promocja walorów turystycznych, naturalnych, kulturowych i potencjału rozwojowego Gminy Sława,
informacja turystyczna prowadzona dla
potrzeb turystów przebywających na terenie Gminy Sława,
3) stała współpraca z instytucjami zewnętrznymi
w zakresie wspólnych działań promocyjnych.
3. z zakresu działania sal wiejskich:
1) sprawowanie zarządu nad mieniem świetlic
i lokali świetlicowych,
2) inicjowanie lokalnych działań grup środowiskowych do działalności kulturalnej, oświatowej i rozrywkowej,
3) współdziałanie z radami sołeckimi w zakresie
poprawy warunków funkcjonowania placówek
świetlicowych.
4. z zakresu sportu, rekreacji i wypoczynku:
1) gospodarowanie i administrowanie terenem,
urządzeniami turystycznymi, sportowymi i rekreacyjnymi znajdującymi się na terenie Centrum,
2) świadczenie usług turystyczno - wypoczynkowych i rekreacyjnych, kąpieliska i plaży miejskiej w tym wypożyczanie sprzętu pływającego,
3) wynajem miejsc noclegowych, a także miejsc
na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie usług z tym związanych
4) organizowanie imprez turystycznych, sportowo-rekreacyjnych,
5) działanie na rzecz podwyższania jakości istniejących walorów turystycznych i poprawy
świadczonych usług turystycznych,
6) współpraca z Urzędem Miejskim w przygotowywaniu ofert inwestycyjno-turystycznych i informacji turystycznej,
7) współdziałanie z instytucjami upowszechniania
kultury, placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, różnego rodzaju organizacjami młodzieżowymi, społecznymi w realizacji zadań turystycznych, rekreacyjnych i sportowych,
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8) organizowanie i czynny udział w targach turystycznych i gospodarczych krajowych i zagranicznych,
9) zapewnienie właściwego utrzymania i konserwacji obiektów turystycznych, sportowych i rekreacyjnych,
10) właściwa współpraca z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi gastronomiczne,
handlowe, rekreacyjne i sportowe oraz pozyskiwanie nowych podmiotów,
11) wydawanie i rozpowszechnianie publikacji
z zakresu turystyki i promocji Gminy.
5. z zakresu pozostałych zadań własnych Gminy:
1) administrowanie i prowadzenie stołówki i innych form działalności gastronomicznej,
2) dowóz dzieci do szkół i inne formy transportu.
6. Centrum współpracuje z innymi instytucjami kultury, bibliotekami, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami
twórców i artystów oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną oraz
działalnością w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku
§ 4. 1. Centrum może prowadzić działalność na
zasadach określonych w odrębnych przepisach polegającą na:
1) wynajmie pomieszczeń,
2) organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw
i odczytów,
3) prowadzenie kursów,
4) organizowanie imprez artystycznych,
5) świadczenie usług kserograficznych, fotograficznych, plastycznych i projektowych,
6) prowadzenia działalności wydawniczej, sprzedaży wydawnictw własnych i innych,
7) prowadzenia warsztatów, szkoleń, zajęć sportowo-rekreacyjnych, prowadzenia pracowni
specjalistycznych,
8) organizacji imprez zleconych przez inne instytucje, zakłady pracy i osoby prywatne,
9) wypożyczania sprzętu akustycznego, audiowizualnego, rekwizytów i strojów,
10)

sprzedaży biletów na imprezy własne i zlecone,

11)

promocji firm na imprezach prowadzonych
przez Centrum,

12)

usług reklamowych,

13)

wspieranie wolontariatu,

14)

innych usług związanych z działalnością statutową Centrum.
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Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 5. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Sławy,
zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Sławy, który ustala też Regulamin Konkursu.
4. Burmistrz Sławy może powierzyć zarządzanie
Centrum osobie fizycznej lub prawnej. Zgodnie
z ustawą, o której mowa w ust. 2 do osoby, której
powierzono zarządzanie Centrum stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
5. Burmistrz Sławy wykonuje wobec Dyrektora
czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego
zwierzchnikiem służbowym.
6. Dyrektor jest organem zarządzającym Centrum.
7. Dyrektor kieruje całością działalności Centrum
oraz reprezentuje go na zewnątrz.
8. Dyrektor składa za Centrum oświadczenia woli.
9. Dyrektor może powołać swojego zastępcę, po
zasięgnięciu opinii Burmistrza Sławy. Zakres obowiązków zastępcy Dyrektora określa Dyrektor.
10. Dyrektor jest przełożonym pracowników Centrum i wykonuje wobec nich czynności z zakresu
prawa pracy za pracodawcę.
11. Organizację wewnętrzną Centrum, schemat
organizacyjny, kompetencje i podległość służbową
poszczególnych pracowników określa Dyrektor
w „Regulaminie Organizacyjnym”.
12. Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników na poszczególnych stanowiskach
pracy określa Dyrektor Centrum w formie indywidualnych zakresów czynności.
13. Organizację, czas pracy, bhp, dyscyplinę pracy i inne zasady określa Dyrektor w formie Regulaminu pracy.
14. Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Centrum określa Dyrektor w formie zarządzeń i instrukcji wewnętrznych
przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.
§ 6. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje
Burmistrz Sławy.
§ 7. Przy Centrum może działać Społeczna Rada
Kultury jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora. W skład Społecznej Rady Kultury może wchodzić od trzech do siedmiu członków powoływanych
i odwoływanych przez Burmistrza Sławy. Powołując
Społeczną Radę Kultury Burmistrz Sławy określa
zakres jej uprawnień opiniodawczych i doradczych.
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Rozdział 4
Majątek i gospodarka finansowa
§ 8. 1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując
się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. Centrum otrzymuje z budżetu Gminy coroczne
dotacje na działalność kulturalną w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym
w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
3. Centrum może uzyskiwać środki finansowe z:
1) wpływów z własnej działalności,
2) dotacji z budżetu państwa,
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5. Centrum może pobierać opłaty za wstęp
i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych i imprezach
artystycznych i rozrywkowych.
6. Centrum może pobierać opłaty za wstęp
i udział w imprezach i innych wydarzeniach w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku.
7. Opłaty, o których mowa w ust. 5 nie mogą
przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na
zorganizowanie tych wydarzeń.
§ 10. Dyrektor Centrum corocznie w terminie do
31 marca przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie
z działalności Centrum w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań.
Rozdział 5

3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,

Postanowienia końcowe

4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,

§ 11. Centrum używa pieczęci podłużnej z nazwą
o pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerami
telefonów, numerem NIP oraz numerem REGON.

5) innych źródeł.
4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest
plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.
5. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności
i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
§ 9. 1. Podstawą działalności Centrum jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora,
a zatwierdzany przez Burmistrza Sławy.
2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia
i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
3. Centrum wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez
Organizatora.
4. Zasadnicza część działalności Centrum jest
nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Sława, z wyjątkiem działalności w zakresie sportu, rekreacji
i wypoczynku.

§ 12. Zmiana statutu następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w Sławie.
§ 13. Łączenie, podział, likwidacja, reorganizacja
Centrum należy do właściwości Rady Miejskiej
w Sławie.
§ 14. Traci moc uchwała Nr XXIX/185/2000 Rady
Gminy i Miasta Sława z dnia 19 grudnia 2000r.
w sprawie przyjęcia statutu Sławskiego Centrum
Kultury.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/290/09
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 października 2009r.

Wykaz domów kultury wchodzących w skład Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku
1) Dom Kultury w Sławie,
2) Dom Kultury w Ciosańcu,
3) Dom Kultury w Krzepielowie,
4) Dom Kultury w Śmieszkowie.
Wykaz sal wiejskich wchodzących w skład Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku
1) Sala wiejska w Krzepielowie,
2) Sala wiejska w Lipinkach,
3) Sala wiejska w Lubogoszczy,
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/290/09
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 października 2009r.

Wykaz obiektów w zarządzie OSiR ZOT w Sławie do dnia 31 grudnia 2009r.
1) Obiekty przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19
2) Stołówka przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 16
3) Obiekty przy ul. Nowosolskiej w miejscowości Radzyń

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

2182
2 182

UCHWAŁA NR XLII/291/09
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie uchwalenia statutu Biblioteki Publicznej w Sławie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz
art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 123 z późn. zm.),
Rada Miejska uchwala, co następuje;
STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWIE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Biblioteka Publiczna w Sławie, zwana dalej
„Biblioteką” została utworzona i działa na zasadach
określonych:
uchwałą Nr XLI/279/09 Rady Miejskiej
w Sławie z dnia 10 września 2009r. Akt
o podziale samorządowej instytucji kultury
– Sławskiego Centrum Kultury i utworzeniu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku oraz Biblioteki Publicznej w Sławie,
w
brzmieniu
nadanym
uchwałą
Nr XLII/288/09 Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 października 2009r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLI/279/09 Rady Miejskiej w Sławie z dnia 10 września 2009r.
Akt o podziale samorządowej instytucji
kultury - Sławskiego Centrum Kultury,
zmianie zakresu działania oraz utworzeniu
Biblioteki Publicznej w Sławie,
ustawą z dnia 27 czerwca 1990r. o bibliotekach (Dz. U. z dnia 28 lipca 1998r. z późn.
zm.),

ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.),
ustawą z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z późn. zm.),
ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 76,
poz. 694 z późn. zm.),
ustawą o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.
zm.)
innych przepisów powszechnie obowiązujących,
niniejszego statutu.
§ 2. 1. Biblioteka jest samorządową instytucją
kultury.
2. Siedzibą Biblioteki znajduje się w Sławie przy
ul. Głogowskiej 5, a terenem działania jest Gmina
Sława; w skład Biblioteki wchodzą biblioteki i filie
– wykaz stanowi załącznik do statutu.
3. Organizatorem Biblioteki jest Gmina Sława,
zwana dalej „Gminą”.
4. Biblioteka powstaje w oparciu o wydzielone
mienie i załogę Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta
w Sławie, funkcjonującej dotychczas jako forma
organizacyjna w ramach Sławskiego Centrum Kultury.
5. Biblioteka przejmuje składniki mienia ruchomego oraz wierzytelności i zobowiązania związane
z działalnością wydzielonej jednostki organizacyjnej.
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6. Biblioteka wstępuje w prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy pracowników Sławskiego Centrum Kultury, którzy wykonują zadania
przejmowane przez Bibliotekę.
7. Przejęcia mienia, wierzytelności i zobowiązań
oraz wstąpienie w prawa i obowiązki wynikające ze
stosunków pracy następuje z chwilą wpisania Biblioteki do gminnego rejestru instytucji kultury.
Rozdział 2
Cel i przedmiot działania Biblioteki
§ 3. 1. Działalność Biblioteki nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
2. Do zakresu działania Biblioteki należy zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Sława oraz uczestnictwo w upowszechnianiu wiedzy i kultury,
w szczególności poprzez:
gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,
obsługa użytkowników, przede wszystkim
udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie
działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych
bibliotek, muzeów i ośrodków informacji
naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
prowadzenie działalności bibliograficznej,
dokumentacyjnej,
naukowo-badawczej,
edukacyjnej i popularyzatorskiej,
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o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Sławy, który ustala też Regulamin.
4. Burmistrz Sławy może powierzyć zarządzanie
Biblioteką osobie fizycznej lub prawnej. Zgodnie
z ustawą, o której mowa w ust. 2 do osoby, której
powierzono zarządzanie Biblioteką stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.
5. Burmistrz Sławy wykonuje wobec Dyrektora
czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego
zwierzchnikiem służbowym.
6. Dyrektor jest organem zarządzającym Biblioteką.
7. Dyrektor kieruje całością działalności Biblioteki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
8. Dyrektor składa za Bibliotekę oświadczenia
woli.
9. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich czynności z zakresu
prawa pracy za pracodawcę.
10. Organizację wewnętrzną Biblioteki, schemat
organizacyjny, kompetencje i podległość służbową
poszczególnych pracowników określa Dyrektor
w „Regulaminie Organizacyjnym”.
11. Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień pracowników na poszczególnych stanowiskach
pracy określa Dyrektor Biblioteki w formie indywidualnych zakresów czynności.

udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

12. Organizację, czas pracy, bhp, dyscyplinę pracy i inne zasady określa Dyrektor w formie Regulaminu pracy.

organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych mieszkańcom Gminy Sława,

13. Zasady ochrony i przetwarzania danych
osobowych obowiązujących w Bibliotece określa
Dyrektor w formie zarządzeń i instrukcji wewnętrznych przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.

współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania
czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy
Sława,
tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
organizowanie i prowadzenie różnych
form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy Sława.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 4. 1. Działalnością Biblioteki kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Sławy,
zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991r.

14. Przy Bibliotece może działać Społeczna Rada
Kultury jako organ opiniodawczy i doradczy Dyrektora. W skład Społecznej Rady Kultury może wchodzić od trzech do siedmiu członków powoływanych
i odwoływanych przez Burmistrza Sławy. Powołując
Społeczną Radę Kultury Burmistrz Sławy określa
zakres jej uprawnień opiniodawczych i doradczych.
§ 5. W zakresie prowadzenia biblioteki nadzór
merytoryczny sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze na podstawie ustawy
o bibliotekach wymienionej na wstępie statutu.
Rozdział 4
Majątek i gospodarka finansowa
§ 7. 1. Biblioteka gospodaruje samodzielnie
przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
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2. Biblioteka otrzymuje z budżetu Gminy coroczne dotacje na działalność w wysokości niezbędnej
na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń pracowników oraz
kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
3. Biblioteka może uzyskiwać środki finansowe z:
1) wpływów z własnej działalności,
2) dotacji z budżetu państwa,
3) wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
4) spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych,
5) innych źródeł.
4. Biblioteka może pobierać opłaty:
1) za usługi informacyjne, bibliograficzne, reprograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne,
2) za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
3) w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
4) za niezwrócenie w terminie wypożyczonych
materiałów bibliotecznych,
5) za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie
materiałów bibliotecznych.
5. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 4 nie
może przekraczać kosztów wykonania usługi.
6. Wysokość opłat o których mowa w ust. 4 ustala się w regulaminie Biblioteki.
7. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki
jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.
8. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Poz. 2182

§ 8. 1. Podstawą działalności Biblioteki jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora,
a zatwierdzany przez Burmistrza Sławy.
2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia
i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.
3. Biblioteka wykonuje także zadania z zakresu
organizowania działalności kulturalnej polecone
przez Organizatora.
§ 9. Dyrektor Biblioteki corocznie w terminie do
31 marca przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie
z działalności Biblioteki w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 10. 1. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą o pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerami telefonów, numerem NIP oraz numerem
REGON.
2. Biblioteka używa również pieczęci okrągłej
zawierającej w środku nazwę miejscowości,
a w otoku pełną nazwę w brzmieniu: ”Biblioteka
Publiczna w Sławie”.
§ 11. Łączenie, podział, likwidacja, reorganizacja
Biblioteki należy do właściwości Rady Miejskiej
w Sławie.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXIX/185/2000 Rady
Miejskiej w Sławie z dnia 19 grudnia 2000r. w sprawie przyjęcia statutu Sławskiego Centrum Kultury.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sławy.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Aleksander Polański

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/291/09
Rady Miejskiej w Sławie
z dnia 29 października 2009r.
Wykaz bibliotek i filii wchodzących w skład Biblioteki Publicznej w Sławie:
1. Biblioteka Publiczna w Sławie.
2. Filia w Ciosańcu.
3. Filia w Krzepielowie.
4. Filia w Lipinkach.
5. Filia w Starym Strączu.
2 182
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UCHWAŁA NR XXXVI/212/09
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 29 października 2009r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulęcin
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sulęcin.
§ 2. Gmina, realizując ustawowe zadania własne,
zapewnia osobom do tego uprawnionym lokale
socjalne, lokale zamienne oraz lokale przeznaczone
dla osób o niskich dochodach.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 z p. zm.);
2) mieszkańcach gminy - należy przez to rozumieć
osoby mające stałe miejsce zamieszkania na terenie gminy przez okres co najmniej 3 lat;
3) gospodarstwie domowym - należy przez to rozumieć gospodarstwo określone w art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn.
zm.);
4) miesięcznym dochodzie - należy przez to rozumieć dochód określony w art. 3 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w pkt 3;
5) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłaszaną
przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 94
ust. 2 pkt. 1 lit a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998
roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U z 2004r. Nr 39,
poz. 353 z późn. zm.).
§ 4. 1. Gmina Sulęcin realizuje w pierwszej kolejności zadania wynikające z przepisów prawa oraz
z praw nabytych przed dniem wejścia w życie
uchwały na podstawie wcześniejszych uchwał Rady
Miejskiej w Sulęcinie.
2. Wynajem lokali uwzględnia zasady racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Sulęcin opisane w Wieloletnim Programie

Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Sulęcin na lata 2008 -2012.
3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy najmu
z innych przyczyn niż określonych w art. 11 ust. 2
pkt. 2 ustawy lub wystąpienie do sądu o rozwiązanie
umowy najmu z ważnych przyczyn nie wymienionych w ustawie, wymagają każdorazowo akceptacji
Burmistrza Sulęcina.
Rozdział II
Zasady wynajmowania lokali socjalnych
i zamiennych
§ 5. 1. Lokale socjalne wynajmowane są osobom
zamieszkującym na terenie Gminy Sulęcin i spełniających kryteria dochodu określonego w § 10 niniejszej uchwały.
2. Pierwszeństwo najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:
1) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądowego;
2) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, kwalifikujących wnioskodawcę do ich
poprawy, z uwzględnieniem okresu oczekiwania na mieszkanie;
3) opuściły domy dziecka, a przed umieszczeniem
w danej placówce zamieszkiwały na terenie
gminy Sulęcin i nie mają możliwości powrotu
do poprzedniego miejsca zamieszkania;
4) są osobami bezdomnymi i udokumentują pobyt stały w Gminie Sulęcin, wynoszący co najmniej 3 lata;
5) są osobami niepełnosprawnymi legitymującymi się ważnym orzeczeniem o zaliczeniu do
jednego ze stopni niepełnosprawności, ze
wskazaniem uprawnień do zmiany warunków
mieszkaniowych z powodu naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych
z tego tytułu, bądź osobami takimi są członkowie gospodarstwa domowego zgłoszeni do
wspólnego zamieszkiwania.
3. Na lokale socjalne przeznacza się w pierwszej
kolejności wolne lokale mieszkalne wchodzące
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Sulęcin,
spełniające co najmniej dwa z podanych kryteriów:
1) ogrzewanie piecami węglowymi;
2) brak samodzielnej łazienki;
3) w.c. usytuowane na klatce schodowej lub poza
budynkiem.
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§ 6. Umowa najmu lokalu socjalnego jest zawierana na okres 1 roku.
§ 7. 1. Pierwszeństwo w wynajęciu lokalu zamiennego przysługuje najemcom:
1) pozbawionym mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia
losowego;
2) zamieszkującym w budynkach przeznaczonych
do rozbiórki;
3) zamieszkujących w pomieszczeniach nie nadających się do zamieszkania ze względu na położenie, wyposażenie lub stan techniczny.
2. Lokale zamienne wynajmowane są osobom,
o których mowa w ust. 1 bez względu na wysokość
dochodów ich gospodarstwa domowego.
3. Umowę najmu lokalu zamiennego podpisuje
się z najemcą lub małżonkami, jeżeli tytuł prawny do
dotychczas zajmowanego lokalu przysługiwał obojgu małżonkom.
Rozdział III
Zasady wynajmowania pozostałych lokali
§ 8. 1. Gmina Sulęcin wynajmuje lokale mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają łącznie
następujące warunki:
1) są mieszkańcami gminy;
2) zamieszkują dotychczas w lokalu, gdzie powierzchnia pokoi nie przekracza 5m2 na jedna
osobę uprawnioną do zamieszkiwania;
3) nie posiadają tytułu prawnego do lokalu,
a w przypadku małżonków – żadnemu z nich
nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu;
4) w czasie ostatnich 5 lat nie zbyły lub nie przekazały innym osobom:
a) prawa własności lub współwłasności lokalu
lub budynku mieszkalnego,
b) spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
c) prawa do domu jednorodzinnego;
5) w czasie ostatnich 5 lat nie dokonały dobrowolnie zmiany warunków mieszkaniowych na
gorsze;
6) spełniają określone w rozdziale V kryterium dochodowe.
Rozdział IV
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące
wnioskodawcę do ich poprawy
§ 9. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące
wnioskodawcę do ich poprawy, rozumie się zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę
przypada mniej niż 5m2 ogólnej powierzchni pokoi
z tolerancją do 10% w przypadku przekroczenia tej
powierzchni, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego mniej niż 10m2 .
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Rozdział V

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas
nieoznaczony i lokalu socjalnego
§ 10. 1. O najem lokalu na czas nieoznaczony
mogą ubiegać się osoby, które osiągają dochód
miesięczny brutto przypadający na jednego członka
gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł
w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę
zgłoszenia wniosku nie wyższy niż 100% najniższej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75%
najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
2. O najem lokalu socjalnego mogą ubiegać się
osoby, które osiągają dochód miesięczny brutto
przypadający na jednego członka gospodarstwa
domowego ze wszystkich źródeł w okresie trzech
miesięcy poprzedzających datę zgłoszenia wniosku
nie wyższy niż 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.
3. Wysokość osiąganego dochodu na jednego
członka gospodarstwa domowego, określona
w ust. 1 i 2, przy spełnieniu pozostałych kryteriów
skutkuje umieszczeniem wnioskodawcy na liście
lokali socjalnych, bądź lokali wynajmowanych na
czas nieoznaczony.
4. Do dochodu określonego w ust. 1 i 2 zalicza
się dochód osiągany przez osobę ubiegającą się
o najem lokalu i dochody członków gospodarstwa
domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania z tą osobą, wykazane ze wszystkich źródeł ich
uzyskiwania i udokumentowane przez wnioskodawcę przez poświadczenia wydane w szczególności
przez pracodawcę, Urząd Pracy, ZUS itp.
Rozdział VI
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje
pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na
czas nieoznaczony
§ 11. 1. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony przysługuje osobom, które:
1) wstępują w stosunek najmu na podstawie
art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, kwalifikujących wnioskodawcę do ich
poprawy, z uwzględnieniem okresu oczekiwania na mieszkanie;
3) opuściły domy dziecka, a przed umieszczeniem
w danej placówce zamieszkiwały na terenie
gminy Sulęcin i nie mają możliwości powrotu
do poprzedniego miejsca zamieszkania;
4) są osobami bezdomnymi i udokumentują pobyt stały w Gminie Sulęcin, wynoszący co najmniej 3 lata;
5) są osobami niepełnosprawnymi legitymującymi się ważnym orzeczeniem o zaliczeniu do
jednego ze stopni niepełnosprawności, ze
wskazaniem uprawnień do zmiany warunków
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mieszkaniowych z powodu naruszonej sprawności organizmu i ograniczeń funkcjonalnych
z tego tytułu, bądź osobami takimi są członkowie gospodarstwa domowego zgłoszeni do
wspólnego zamieszkiwania.

2) lokal mieszkalny kwalifikuje się do remontu,
a według opinii osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, remont ten nie daje gwarancji, że lokal po jego wykonaniu spełniał będzie warunki lokalu mieszkalnego.

§ 12. Kryterium przewidziane w § 11 nie stosuje
się do osób, które utraciły lokale w wyniku katastrofy budowlanej, pożaru, klęski żywiołowej lub innych
nieprzewidzianych zdarzeń trwale wykluczających
możliwości zamieszkiwania w lokalu. Zawarcie
umowy najmu odpowiedniego lokalu następuje
poza kolejnością.

8. Odmowa udzielenia zezwolenia na zamianę
lokalu następuje w przypadku gdy zamiana spowodowałaby naruszenie obowiązujących przepisów
oraz jeżeli:

Rozdział VII
Zamiany lokali
§ 13. 1. Najemcy lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, mogą dokonywać
zamiany najmowanych lokali zarówno z najemcami,
których lokale stanowią mieszkaniowy zasób gminy
jak również z osobami zajmującymi lokale w innych
zasobach na terenie Gminy Sulęcin.
2. Zamiana lokali następuje w drodze wzajemnej
umowy stron i wymaga zezwolenia właścicieli tych
lokali na jej dokonanie. W przypadku lokali z mieszkaniowego zasobu gminy zezwolenie wydaje Burmistrz Sulęcina.
3. Zamiana lokalu zajmowanego przez najemcę
na lokal lub dom stanowiący przedmiot własności
osoby dokonującej zamiany wymaga przeniesienia
praw własności w formie aktu notarialnego na rzecz
Gminy Sulęcin.
4. Zezwolenie na dokonanie zamiany pomiędzy
osobami zainteresowanymi udziela się we wszystkich przypadkach, gdy jest to uzasadnione ze względu na ich słuszne interesy, a w szczególności w razie:
1) nadmiernego zagęszczenia lokalu;
2) możliwości uzyskania w drodze zamiany mieszkania położonego w pobliżu miejsca pracy;
3) powstania warunków rodzinnych uzasadniających zmianę miejsca zamieszkania;

1) realizacja zamiany naruszałaby zasady racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sulęcin, a w szczególności w sytuacji gdy w lokalu objętym w wyniku dobrowolnej zamiany zaistniałoby zagęszczenie poniżej 5m2 powierzchni mieszkalnej na osobę;
2) występują zaległości w opłatach za użytkowanie lokalu mieszkalnego, a osoba która w wyniku proponowanej zamiany nie deklaruje spłaty
zadłużenia.
§ 14. 1. Gmina może dokonać zamiany lokalu na
lokal wolny najemcom, którzy zajmują lokale mieszkalne niedostosowane do potrzeb wynikających ze
schorzenia narządów ruchu lub niepełnosprawności
w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92). Osoby te
mogą wnioskować o zawarcie umowy najmu na
inny lokal równorzędny, w którym utrudnienie nie
będzie występować.
2. W celu realizacji powyższej zamiany najemca
składa wypełniony wniosek o zamianę lokalu mieszkalnego, stosowne orzeczenie lekarskie oraz inne
dokumenty, uzasadniające konieczność zamiany ze
względu na stan zdrowia.
§ 15. Odmawia się zamiany w przypadku posiadania, przez osobę obejmującą lokal z mieszkaniowego zasobu gminy, tytułu prawnego do innego
lokalu mieszkalnego lub domu niż lokal będący
przedmiotem zamiany.

4) względów zdrowotnych uzasadniających konieczność zamieszkania w lokalu.

§ 16. 1. W uzasadnionych przypadkach gmina
może wyrazić zgodę na podnajem lokalu przez najemcę osobom trzecim. Nie dotyczy to lokali socjalnych.

5. Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany obciążają przyszłych najemców.

2. Zgodę na podnajem lokalu lub jego części na
wniosek najemcy gmina może wydać w przypadku,
gdy najemca czasowo opuszcza lokal z powodu:

6. Najemcom zadłużonym, dopuszcza się zaproponowanie zamiany na inny lokal, gdy znajdują się
oferty innych najemców deklarujących wolę dokonania takiej zamiany z jednoczesną spłatą kwoty
zadłużenia.
7. Zamiana może również polegać na dostarczeniu przez gminę lokalu wolnego w zamian za lokal
najmowany dotychczas przez najemcę. Dotyczy to
w szczególności sytuacji gdy:
1) najemca przekazuje na rzecz gminy lokal o dużej powierzchni w zamian za lokal o powierzchni mniejszej;

1) podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania;
2) podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania;
3) leczenia;
4) przebywania w zakładzie karnym.
3. Odmawia się zgody na podnajem lokalu, jeżeli:
1) budynek, w którym zamieszkuje najemca został
przeznaczony do rozbiórki;
2) najemca posiada zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu;
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3) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie
mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie
stosunku najmu.
Rozdział VIII
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali mieszkalnych
§ 17. Stosunek najmu regulowany jest umową
najmu.
§ 18. 1. Osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu
mieszkalnego składa wypełniony wniosek mieszkaniowy, do którego załącza:
1) dowody potwierdzające zamieszkiwanie na terenie Gminy Sulęcin;
2) poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów;
3) oświadczenie o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie danych osobowych,
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji
wniosku mieszkaniowego;
4) oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego
do innego lokalu mieszkalnego.
2. Złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej
i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą, niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu, skutkuje odstąpieniem od rozpatrzenia wniosku.
3. Zawarcie umowy najmu następuje w drodze
skierowania wydanego przez Burmistrza Sulęcina.
Przed wydaniem skierowania przeprowadza się ponowną weryfikację wniosku.
4. Skierowania wydawane są na podstawie
rocznych list na lokale:
1) socjalne;
2) mieszkalne.
5. Dwukrotna nieuzasadniona odmowa przyjęcia
lokalu mieszkalnego lub nieuzasadnione uchylanie
się od zawarcia umowy najmu powoduje:
1) skreślenie z listy;
2) w przypadku osób, które mają prawo do lokalu
zamiennego - wypowiedzenie przez właściciela
stosunku prawnego;
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3. Zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu
powoduje umieszczenie wnioskodawcy na wykazie
osób oczekujących do zawarcia umowy najmu.
O zakwalifikowaniu do zawarcia umowy najmu powiadamia się wnioskodawcę.
4. W celu zapewnienia kontroli społecznej w zakresie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy przeprowadza się w miesiącu listopadzie każdego roku weryfikację wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu i podaje się
go do publicznej wiadomości przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie
przez okres 1 miesiąca – grudzień.
5. Osoby umieszczone na wykazie, które w wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez Gminę nie
spełniają warunków do zawarcia umowy najmu
zostają skreślone z wykazu. O skreśleniu z wykazu
powiadamia się wnioskodawcę.
Rozdział IX
Zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci
najemcy
§ 20. 1. Osoby, które po śmierci najemcy lub
w wyniku opuszczenia lokalu przez najemcę i wymeldowania pozostały w lokalu, ale nie spełniają
warunków określonych w art. 691 Kodeksu cywilnego, mogą wstąpić w stosunek najmu lokalu, jeżeli
spełniają łącznie następujące wymogi:
1) są pełnoletnie;
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu
mieszkalnego (budynku);
3) regularnie opłacają w imieniu dotychczasowego najemcy należności czynszowe i inne opłaty
za używanie lokalu i nie posiadają zadłużeń
z tego tytułu lub regularnie spłacają zadłużenie
na podstawie zawartej ugody;
4) utrzymują lokal w należytym stanie technicznym;
5) okres zamieszkiwania w lokalu był nie krótszy
niż 5 lat.
2. Dopuszcza się zawarcie umowy najmu z osobami spełniającymi warunki zawarte w ust. 1, zamieszkującymi w lokalu opuszczonym przez najemcę krócej niż 5 lat lub bez zameldowania, wyłącznie
za zgodą Burmistrza Sulęcina.

3) w przypadku osób uprawnionych do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia sądowego
- wystąpienie na drogę postępowania egzekucyjnego.

3. Za okres od śmierci najemcy lub od dnia
opuszczenia lokalu do dnia wstąpienia w stosunek
najmu osoby pozostałe w lokalu obowiązane są do
zapłaty odszkodowania w wysokości dotychczasowego czynszu.

§ 19. 1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego i lokalu socjalnego wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy kieruje się
do Burmistrza Sulęcina.

4. Zawarcie umowy najmu następuje na wniosek
osób pozostałych w lokalu po śmierci najemcy lub
opuszczeniu lokalu przez najemcę i jego wymeldowaniu.

2. Kwalifikowanie osób do zawarcia umowy
najmu dokonuje Burmistrz.

5. Zawarcie umowy najmu w przypadkach określonych w ust. 1 następuje na podstawie skierowania wydanego przez Burmistrza Sulęcina.
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6. W przypadku gdy poprzedni najemca pozostawał w zwłoce z zapłatą czynszu i innych opłat za
używanie lokalu, zawarcie umowy najmu z osobami
pozostałymi w lokalu nastąpi po uregulowaniu zaległych należności.
7. W przypadku, gdy po śmierci najemcy lub
w wyniku opuszczenia lokalu przez najemcę i wymeldowaniu, osoby pozostałe w lokalu złożą wnioski o zawarcie umowy najmu i jednocześnie spełniać
będą wymogi określone ust.1, skierowanie do zawarcia umowy najmu otrzyma osoba najstarsza
z osób, które posiadają najdłuższy okres zameldowania na pobyt stały w tym lokalu.
8. Z uwagi na względy społeczne lub zdrowotne,
Burmistrz może wyrazić zgodę na zawarcie umowy
najmu z inną osobę niż określona w ust. 7.
9. W przypadku, gdy po śmierci najemcy lub
opuszczenia lokalu przez najemcę i wymeldowaniu
osoby pozostałe w lokalu, w którym na członka gospodarstwa domowego przypada więcej niż 10m2
powierzchni mieszkalnej, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 25m2 takiej powierzchni,
osobom tym może być wydane skierowanie do zawarcia umowy najmu ze wskazaniem innego lokalu
mieszkalnego o mniejszej powierzchni, chociażby
we wniosku określiły lokal, w którym przebywały.
10. W przypadku śmierci najemcy lub opuszczenia lokalu przez najemcę i wymeldowaniu, osoby
pozostałe w lokalu niespełniające wymogów określonych w ust. 1 i ust. 4 zobowiązane są najpóźniej
w terminie dwóch miesięcy opróżnić, opuścić i wydać lokal wynajmującemu po wcześniejszym wykonaniu obciążających najemcę zobowiązań
§ 21. W przypadku niewykonania przez osoby
pozostałe w lokalu, o których mowa w § 20 pkt. 10,
odnowienia i obciążających najemcę napraw przed
opróżnieniem, opuszczeniem i wydaniem lokalu,
wynajmującemu przysługuje prawo do zastępczego
wykonania odnowienia i napraw na koszt osób pozostałych w lokalu przed opróżnieniem.
Rozdział X
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni
przekraczającej 80m2
§ 22. 1. W przypadku pozyskania lokali o powierzchni przekraczającej 80m2 lokale te w pierwszej
kolejności należy przekazać w najem rodzinie znajdującej się na liście oczekujących na otrzymanie
lokalu mieszkalnego, przy jednoczesnym spełnieniu
warunku, że powierzchnia mieszkalna na jedną osobę nie będzie większa niż 15m2.
2. W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Sulęcina może odstąpić od warunku dotyczącego powierzchni, o którym mowa w ust. 1.
§ 23. W pozostałych przypadkach lokale wymienione w § 22 ust. 1 Gmina może:
1) wynająć, w drodze przetargu nieograniczonego, ze stawką wyjściową czynszu na poziomie
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3% wartości odtworzeniowej 1m2 powierzchni
użytkowej budynku;
2) zbyć, w drodze przetargu przeprowadzonego
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603
z późn. zm.).
Rozdział XI
Inne przypadki zawarcia umowy najmu
§ 24. 1. Za porozumieniem stron można zmienić
dotychczasową umowę najmu na umowę najmu
lokalu socjalnego w przypadku gdy:
1) podczas trwania umowy najmu najemca znajdzie się w sytuacji materialnej określonej
w § 10;
2) istnieje konieczność wykonania wyroku sądu
o eksmisję z lokalu mieszkalnego z uprawnieniem do lokalu socjalnego, a standard zajmowanego lokalu odpowiada standardowi lokalu
socjalnego.
2. Osoba pozbawiona tytułu prawnego do lokalu, na skutek wypowiedzenia umowy z powodu
zwłoki z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, może wnioskować o ponowne zawarcie
umowy, w przypadku całkowitej spłaty zobowiązań
i właściwego korzystania z lokalu.
Rozdział XII
Lokale przeznaczone do remontu wykonywanego
we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy
oraz lokale powstałe w drodze adaptacji
§ 25. 1. Gmina może przeznaczyć:
1) lokale do remontu wykonywanego przez przyszłego najemcę na jego koszt;
2) powierzchnie i pomieszczenia usytuowane
w budynkach stanowiących wyłączną własność
Gminy do nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i adaptacji w celu utworzenia lub powiększenia lokali mieszkalnych.
2. Dla wolnych lokali wymienionych w ust. 1
pkt 1 określany jest przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zakres
remontu umożliwiający zamieszkanie, wykonany na
podstawie protokołu sporządzanego przez zarządcę,
określającego stan techniczny lokalu wraz z wykazem koniecznych do wykonania prac.
3. Zgodę na przeznaczenie lokalu do remontu
wydaje Burmistrz Sulęcin.
4. Informacja na temat lokali, o których mowa
w ust. 2. podawana jest do publicznej wiadomości
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na okres 14 dni.
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5. Informacja o lokalu zawiera: adres, strukturę
lokalu, zakres prac remontowych, szacunkowy koszt
remontu oraz termin oglądania lokalu.

§ 27. 1. Prawa i obowiązki inwestora i Gminy
oraz warunki rozliczenia inwestycji określa odrębna
umowa, sporządzona przez zarządcę lokalu.

§ 26. 1. Najemcą lokalu, o którym mowa w § 25
ust. 1, mogą być osoby, których potrzeby mieszkaniowe nie zostały zaspokojone, a które spełniają
łącznie warunki:

2. Umowa o przeprowadzenie prac remontowych zawierana jest z uwzględnieniem dostarczenia
przez inwestora decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, opinii technicznobudowlanej, stwierdzającej możliwość wykonania
remontu, w tym: nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy lokalu oraz opinii zarządcy nieruchomości.

1) są mieszkańcami gminy;
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małżonków, żadnemu z nich
nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu;
3) przedstawią oświadczenie posiadania środków
finansowych niezbędnych do wykonania remontu;
4) określą termin zakończenia prac.

§ 28. Po zakończeniu robót remontowych lub
adaptacyjnych i uzyskaniu przez inwestora wymaganych odrębnymi przepisami pozwoleń w zakresie
prawa użytkowania lokalu na cele mieszkaniowe,
Burmistrz wydaje skierowanie do zawarcia umowy
najmu lokalu mieszkalnego z inwestorem na czas
nieoznaczony.

2. Osoby zainteresowane ubieganiem się
o przydział lokalu do remontu we własnym zakresie
i na własny koszt mają prawo do pisemnego złożenia wniosku o jego przydział w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia informacji.

§ 29. Zmiana inwestora rozpoczętej inwestycji
lub jego rezygnacji związanej ze zwrotem poniesionych nakładów finansowych wymaga zgody Gminy.

3. Postępowanie w sprawie przydzielenia lokalu
do remontu wykonywanego we własnym zakresie
i na własny koszt najemcy rozpoczyna się od złożenia wniosku mieszkaniowego.

Przepisy końcowe

4. Wyboru osób, o których mowa w ust. 1, dokonuje Burmistrz Sulęcina biorąc pod uwagę:
1) okres oczekiwania na przydział mieszkania liczony od dnia złożenia pierwszego wniosku;
2) powierzchnię mieszkalną przypadającą
1 członka rodziny wnioskodawcy;

na

Rozdział XIII
§ 30. Traci moc uchwała Nr XXXIII/272/01 Rady
Miejskiej w Sulęcinie z dnia 9 listopada 2001 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 32. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Furtak

3) dochód osiągany przez rodzinę wnioskodawcy;
4) proponowany przez wnioskodawcę czas wykonania remontu,
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UCHWAŁA NR XLVIII/312/09
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 października 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym
wymiarze zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono
stanowiska kierownicze w szkołach
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. 1) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1,
Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800.

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.2) Rada Miejska
w Kożuchowie uchwala, co następuje:

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, 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.
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§ 1. W uchwale Nr XLVI/301/09 Rady Miejskiej
w Kożuchowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie
zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym
obowiązkowym wymiarze zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach
uchyla się § 2 ust. 2.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
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UCHWAŁA NR XXV/145/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom
zamieszkałym na terenie Gminy Trzebiel
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/142/05 Rady Gminy
Trzebiel z dnia 26 kwietnia 2005r. w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Trzebiel
wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Stypendium szkolne przysługuje osobom wymienionym § 1 ust. 2, znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności,
gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest
niepełna.”
2. Po § 1 ust. 3 dodaje się ust. 3a o treści:
„Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium
szkolne nie może być większa niż kwota, o której
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U z 2008r.
Nr 115, poz. 728 ze zmianami).”
3. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„kwotę miesięcznego stypendium szkolnego
ustala Wójt w wysokości od 80% do 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992
z zmianami), uwzględniając wysokość przekazanej Gminie dotacji celowej z budżetu państwa
oraz ilość złożonych wniosków na dany rok
szkolny .”
4. § 3 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„Uczeń, otrzymujący inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może
otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza
dwudziestokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992
z zmianami), a w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych osiemnastokrotności kwoty, o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 139,
poz. 992 z zmianami ).”
5. § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Wnioski mogą być złożone po terminie określonym w ust. 3 w szczególnych przypadkach, tj.:
1) choroby wnioskodawcy uniemożliwiającej
złożenie wniosku w wyznaczonym terminie;
2) przebywania wnioskodawcy poza miejscem
stałego zamieszkania, w okresie
składania
wniosków;
3) nagłego pogorszenia się sytuacji finansowej
rodziny;
4) powstania zdarzenia losowego uniemożliwiającego złożenie wniosku w regulaminowym terminie.”
6. Po § 4 ust. 4 dodaje się ust. 4a o treści :
„W pozostałych przypadkach wnioski złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.”
7. § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„w przypadku wniosku złożonego po terminie
wskazanym w ust. 3, pkt 1 - 3, prawo do stypendium szkolnego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek wraz z prawidło-
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wo załączonymi zaświadczeniami lub innymi
wymaganymi dokumentami.”

Poz. 2185, 2186
b) nie został spełniony obowiązek, o którym
mowa w § 5 ust. 7, z zastrzeżeniem § 5 ust. 9
i 10.”

8. Po § 5 ust. 11 wprowadza się:

4) ust. 15 o treści :

1) ust. 12 o treści:

„Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.”

„Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium,
traci prawo do jego otrzymania od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:
a) został skreślony z listy uczniów;

5) ust. 16 o treści:

b) ustały przyczyny, które stanowiły podstawę
przyznania stypendium.”

„W przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli
żądanie zwrotu wydatków na udzielone stypendium szkolne w całości lub w części stanowiłoby
dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie
lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy.
Wójt może odstąpić od żądania takiego zwrotu.”

2) ust. 13 o treści:
„Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani powiadomić Wójta Gminy o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, w terminie 14 dni od daty ich wystąpienia.”
3) ust. 14 o treści:
„Stypendium szkolne cofa się gdy uczeń:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązywania od
1 września 2009r.

a) uzyskał pomoc na podstawie nieprawdziwych
danych;

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
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2186
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UCHWAŁA NR XXV/152/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 6 ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz w związku
z uchwałą Rady Gminy Trzebiel Nr XXIII/201/06
z dnia 27 września 2006r. w sprawie szczegółowych
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Trzebiel uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

§ 1. 1. Określa się górne stawki za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2010r.

2. Stawki określone w załączniku nie obejmują
podatku VAT.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII/90/08 Rady Gminy Trzebiel z dnia 30 października 2008r. w sprawie
określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
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Poz. 2186, 2187
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/152/09
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 3 listopada 2009r.

STAWKI JEDNOSTKOWE NETTO
Lp.

Rodzaj usługi

Jedn.

Stawka w zł
netto

Usuwanie i unieszkodliwianie drobnych odpadów
komunalnych stałych, wymieszanych

osoba/m-c

6,50

1.

m3

84,00

2.

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów
wielkogabarytowych

m3

50,00

3.

Usunięcie nieczystości stałych luzem

m3

75,00

4.

Usunięcie nieczystości płynnych ze zbiornika

m3

16,00

5.

Czyszczenie ustępów suchych

m3

44,00

6.

Udrażnianie sieci beczką + awarie

godz.

50,00

7.

Usunięcie nieczystości płynnych z KZM

osoba/m-c

9,50

8.

Składowanie nieczystości stałych

m3

64,00

9.

Składowanie nieczystości stałych wytworzonych
i przewiezionych spoza terenu gminy przez osoby
fizyczne i prawne

m3

124,00

10.

Dzierżawa pojemników 0,11m3

szt.

4,00

11.

Dzierżawa pojemników 1,1m3

szt.

30,00

12.

Dzierżawa pojemników w KZM i Wspólnotach
Mieszkaniowych

osoba/m-c

1,00

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

2187
2 18 7

UCHWAŁA NR XXV/153/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 3 listopada 2009r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego i utworzeniu na jego bazie jednostki budżetowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 25
ust. 1 pkt. 2, ust. 3, 5, 7 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 79 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2009r. likwiduje się zakład budżetowy – Publiczne Przedszkole samorządowe w Trzebielu.

§ 2. Z dniem 1 stycznia 2010r. tworzy się jednostkę budżetową – Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu.
§ 3. Mienie znajdujące się w użytkowaniu oraz
pracownicy zakładu budżetowego przejmuje nowo
utworzona jednostka budżetowa.
§ 4. Należności i zobowiązania likwidowanego
zakładu budżetowego przejmuje nowoutworzona
jednostka budżetowa.
§ 5. Bilans likwidacji zakładu budżetowego zostanie sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r.
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§ 6. Statut nowoutworzonej jednostki budżetowej zostanie nadany odrębną uchwałą.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 2187, 2188, 2189

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

2 18 7

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

2188
2 188

UCHWAŁA NR XXX/181/2009
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/147/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Przewóz
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

2) grupa B – 76,0zł;
3) grupa C – 73,00zł.”.

§ 1. W uchwale Nr XX/147/2005 Rady Gminy
w Przewozie z dnia 18 marca 2005r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przewóz w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

„3. Wysokość stypendium szkolnego, w zależności od grupy dochodowej, wynosi:

Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 listopada 2009r.

1) grupa A – 79,00zł;
2 188
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2189
2 189

UCHWAŁA NR XXX/182/2009
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 20 listopada 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/145/2009 Rady Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2009r.
w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki
pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli.
Na podstawie art. 30 ust. 6, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 5 ust. 1 uchwały Nr XXIV/145/2009 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 15 kwietnia 2009r.
1

Przedszkola:
a) dyrektor
b) wychowawca oddziału
c) opiekun stażu

w sprawie Regulaminu przyznawania dodatków: za
wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw do wynagrodzenia nauczycieli
wiersz pierwszy tabeli otrzymuje brzmienie:

500
60
40
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy oraz dyrektorom placówek oświatowych
Gminy Przewóz.

Poz. 2189, 2190

twa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010r.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

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

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

2190
2 190

UCHWAŁA NR XXVIII/190/09
RADY MIASTA I GMINY OŚNO LUBUSKIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic Kościuszki, Okrzei i Jeziornej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku
z uchwałą Nr VII/55/07 z dnia 18 września 2007r.
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei
i Jeziornej uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego
w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei
i Jeziornej, zwany dalej planem, stwierdzając jednocześnie jego zgodność ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ośno Lubuskie uchwalonego uchwałą
Nr XXVI/183/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 15 września 2009r. według załączonego
w rysunku planu wyrysu.
2. Plan, o którym mowa w ust. 1 składa się z części tekstowej zawartej w § 2, 3 i 4, rysunku planu
w skali 1:1000 - stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań własnych gminy w zakresie infrastruktury
technicznej - stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały oraz rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych uwag do planu - stanowiącego
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
Ustalenia ogólne planu
§ 2. 1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) tereny usług rekreacji i wypoczynku oraz obsługi turystyki - oznaczone symbolem US;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej - oznaczone symbolem MN1;
3) tereny planowanych poszerzeń istniejących
funkcji mieszkaniowych - oznaczone symbolem
MN2;
4) teren stacji transformatorowej - oznaczony

symbolem E;
5) tereny zieleni parkowej - oznaczone symbolem
ZP1;
6) teren skweru - oznaczony symbolem ZP2;
7) tereny istniejącego wodociągu w pasie zieleni
niskiej - oznaczony symbolem ZP3;
8) teren lokalnej drogi publicznej - oznaczony
symbolem KDL;
9) tereny dojazdowych dróg publicznych - oznaczone symbolem KDD;
10) tereny parkingów - oznaczone symbolem K1;
11) tereny poszerzeń istniejących dróg publicznych
- oznaczone symbolem K2;
12) korytarze techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV;
13) zieleń izolacyjna w obrębie terenów US.
2. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) przeznaczeniu terenów - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami
rozgraniczającymi w sposób określony ustaleniami planu;
2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym przewiduje się realizację obiektów kubaturowych; bez prawa jej przekraczania oraz z dopuszczeniem tolerancji 1,5m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy, pilastrów, słupów oraz
stref wejściowych stanowiących nie więcej niż
30% powierzchni ściany zewnętrznej budynku;
3) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to
rozumieć linię wyznaczającą realizację obiektów kubaturowych z dopuszczeniem tolerancji
1,5m przy występowaniu ryzalitów, wykuszy,
pilastrów, słupów oraz stref wejściowych stanowiących nie więcej niż 30% powierzchni
ściany zewnętrznej budynku;
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4) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem a ponadto numerem porządkowym, ułatwiającym jego identyfikację;
6) usługach nieuciążliwych - należy przez to rozumieć taki rodzaj działalności usługowej, która
nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska (np. hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, oddziaływanie komunikacji)
poza terenem, do którego prowadzący usługi
posiada tytuł prawny;
7) korytarzu technicznym napowietrznej linii elektroenergetycznej - należy przez to rozumieć pas
terenu, którego osią podłużną jest rzut poziomy
danej linii, a wymiarem poprzecznym jest szerokość określona w rysunku planu; w obrębie,
którego obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów
przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
8) zasadach kształtowania zabudowy - należy
przez to rozumieć zalecaną formę (kształt) zabudowy, jej usytuowanie w obrębie terenów
MN1, określone graficznie w rysunku planu linią przerywaną;
9) dachach wysokich - należy przez to rozumieć
dachy dwuspadowe, wielospadowe i łamane,
z dopuszczeniem występów, których suma szerokości nie może przekraczać połowy długości
dachu;
10) parcelacji - należy przez to rozumieć podział terenów na działki budowlane;
11) drogach publicznych - należy przez to rozumieć
drogi kategorii dróg gminnych o znaczeniu lokalnym, z których może korzystać każdy, a których realizacja i utrzymanie należą do zadań
własnych gminy;
12) drodze wewnętrznej - należy przez to rozumieć
drogę nie zaliczaną do żadnej kategorii dróg
publicznych, o szerokości w liniach rozgraniczenia nie mniejszej niż 8m oraz jezdni nie
mniejszej niż 4m, których budowa, zarządzanie
i oznakowanie należy do właściciela lub zarządcy terenu.
3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie
użytkowania i przeznaczenia;
3) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;
4) podstawowe przeznaczenia poszczególnych terenów oznaczone odpowiednim symbolem;

Poz. 2190

5) wielkości wymiarowe;
6) zieleń izolacyjna.
4. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu
kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz zasad kształtowania przestrzeni publicznych.
Ustala się:
1) przeznaczenie poszczególnych terenów, linie
rozgraniczające tereny o różnych funkcjach,
obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie zabudowy - zgodnie z oznaczeniami w rysunku planu;
2) obowiązek:
a) każdorazowego zawiadamiania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót ziemnych kopalnych szczątków roślin lub
zwierząt,
b) każdorazowego zawiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Burmistrza
Miasta i Gminy Ośno Lubuskie o przypadkach odkrycia w trakcie prowadzenia robót
ziemnych przedmiotu mogącego być zabytkiem, po uprzednim wstrzymaniu wszelkich
prac mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot oraz zabezpieczeniu go
i miejsca jego odkrycia przy użyciu dostępnych środków,
c) respektowania uwarunkowań wynikających
z położenia obszaru objętego planem w strefie konserwatorskiej ochrony krajobrazowej
K określonych w § 3 ust. 1 i 2, a dotyczących
głównie tradycyjnego sposobu krycia połaci
dachowych z wykorzystaniem dachówki ceramicznej lub cementowej w kolorze ceglastym; zakazu wygradzania nieruchomości betonowymi, powtarzalnymi ogrodzeniami oraz
zakazu stosowania blachy lub paneli PCV jako okładziny elewacji budynków,
d) wprowadzenia zieleni izolacyjnej wzdłuż granic terenów US z terenami o funkcjach
mieszkaniowych - według oznaczenia graficznego w rysunku planu oraz ustaleń zawartych
w § 3 ust. 1 pkt 4f;
3) zasadę parcelacji terenów przeznaczonych pod
zabudowę jednorodzinną oraz usług rekreacji,
wypoczynku i obsługi turystyki przedstawioną
w rysunku planu w formie zalecanego podziału
wewnętrznego tych terenów z jednoczesnym
określeniem proponowanego przebiegu drogi
wewnętrznej w odniesieniu do terenu 2US;
4) obowiązujące linie zabudowy w pierzejach drogi 17KDL w celu uzyskania konsekwentnego
przestrzennie układu zabudowy, w obrębie terenów MN1 do niej przylegających;
5) zakaz:
a) lokalizacji w obszarze objętym planem wież
telefonii komórkowej, elektrowni wiatrowych
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oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
b) lokalizacji ogrodzeń wzdłuż granic terenów
ZP1, ZP2 i ZP3 od strony przestrzeni publicznych,
c) stosowania ogrodzeń - betonowych lub żelbetowych, a także wyższych niż 1,5m,
d) lokalizacji budynków mieszkalnych w obrębie
korytarza technicznego napowietrznej linii
elektroenergetycznej 15kV przebiegającej na
krawędzi wschodniej terenu 3MN1, z zastrzeżeniem, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 5e;
6) przynależność terenów oznaczonych symbolami MN1, MN2 oraz US odpowiednio do grupy
terenów pod zabudowę mieszkaniową i na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe w myśl wymogów zawartych w ustawie prawo ochrony środowiska dotyczących ochrony przed hałasem.
5. Ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów.
W obszarze objętym planem nie występują tereny
górnicze ani przestrzenie narażone na niebezpieczeństwo powodzi bądź osuwania się mas ziemnych.
6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad
i warunków scalania i podziału nieruchomości.
1) dopuszcza się możliwość łączenia i podziału
nieruchomości, z wyłączeniem pkt 2;
2) ustala się zakaz podziału terenów o symbolach
ZP1, ZP2, ZP3, KDL, KDD i E.

Poz. 2190
drogi gruntowej od strony jeziora - o teren
24K2;

2) szerokość dróg w liniach rozgraniczenia:
a) KDL - 12m,
b) KDD - 10m;
3) lokalizację parkingów na samochody osobowe
w obrębie terenów K1;
4) możliwość wykorzystania terenów ZP3 jako
ciągów pieszo – rowerowych;
5) obowiązek:
a) zapewnienia lokalizacji w obrębie każdej
z działek w terenach MN1 co najmniej dwóch
miejsc parkingowych, w tym jednego zlokalizowanego w garażu,
b) zapewnienia w obrębie terenów US przewidywanej ilości miejsc parkingowych na samochody osobowe, z zastosowaniem wskaźnika:
1 miejsce na 1 pokój letniskowy,
1 miejsce na każde 15m2 powierzchni
usługowej,
c) stosowania na skrzyżowaniach planowanych
dróg, narożnych ścięć linii rozgraniczających
zgodnie z rysunkiem planu, o wymiarach
5m x 5m.
9. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej.
Ustala się:

7. Ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

1) zaopatrzenie w wodę - z istniejącego ogólnomiejskiego systemu wodociągowego na warunkach jego zarządcy;

Ustala się możliwość utrzymania dotychczasowego
lub wprowadzenia innego, nie kolidującego z docelowym przeznaczeniem terenów, sposobu użytkowania i zagospodarowania poszczególnych terenów,
jako ich tymczasowego zagospodarowania do czasu osiągnięcia docelowych ustaleń planu przewidzianych do etapowej realizacji.

2) odprowadzanie ścieków sanitarnych - do istniejącego ogólnomiejskiego systemu kanalizacji
sanitarnej na warunkach zarządcy tego systemu;

8. Ustalenia w zakresie komunikacji.
Ustala się:
1) obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem poprzez:
a) układ dróg w klasie lokalnej - oznaczonych
symbolem KDL oraz w klasie dojazdowej
- oznaczonych symbolem KDD powiązanych
z istniejącymi ulicami: Okrzei, Jeziorna, Północna i Kościuszki,
b) postulowany przebieg drogi wewnętrznej
w obrębie terenu 2US i według oznaczenia
graficznego w rysunku planu, w przypadku
parcelacji tego terenu wg zasad określonych
w rysunku planu,
c) poszerzenie istniejących dróg publicznych:
ul. Kościuszki - o teren 25K2,

3) odprowadzanie wód deszczowych - do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej na warunkach zarządcy tego systemu;
4) zaopatrzenie w gaz - z istniejącego systemu gazyfikacji przewodowej na warunkach zarządcy
tego systemu;
5) zaopatrzenie w energię elektryczną (dla zapotrzebowanej orientacyjnej mocy ok. 600kW)
- z systemu sieci niskiego napięcia zasilanego
z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV
Postiw S - 5310 oraz planowanej w terenie
11E dodatkowej stacji transformatorowej
15/0,4kV - na warunkach zarządcy tego systemu;
6) zaopatrzenie w energię cieplną - z własnych,
lokalnych źródeł z zaleceniem wykorzystania
energii elektrycznej lub gazu;
7) obsługę w zakresie telekomunikacji - na warunkach operatora wybranego systemu telefonii
przewodowej lub komórkowej;
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8) gospodarkę odpadami komunalnymi - w ramach miejskiego systemu za pomocą specjalistycznego transportu;
9) możliwość sytuowania podziemnych sieciowych
systemów infrastruktury technicznej głównie
w obrębie terenów komunikacji oraz terenów
zielonych.
Ustalenia dla poszczególnych terenów
§ 3. 1. Tereny 1US i 2US - tereny usług rekreacji,
wypoczynku oraz obsługi turystyki.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalne linie zabudowy - według oznaczenia graficznego w rysunku planu;
2) zasadę zalecanej parcelacji terenów na działki
o powierzchni ok. 2500m2, o której mowa w § 2
ust. 4 pkt 3 - według oznaczenia graficznego
w rysunku planu, z dopuszczeniem zmian tej
parcelacji w dostosowaniu do potrzeb inwestycyjnych;
3) wysokość zabudowy do trzech kondygnacji
nadziemnych, w tym ostatnia kondygnacja
w poddaszu;
4) obowiązek:
a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego
o układzie dwupołaciowym lub wielopołaciowym i nachyleniach głównych połaci od
30o do 45o krytego dachówką ceramiczną lub
cementową,
b) zastosowania w pokryciach dachowych barw
w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów
brązu i czerwieni,
c) zapewnienia w obrębie obu terenów przewidywanej ilości miejsc parkingowych na samochody osobowe - według zasad określonych w § 2 ust. 8 pkt 5b,
d) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych wydzielonych parcel w wymiarze do 40%,
e) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 15% powierzchni poszczególnych terenów,
f)

wprowadzenia pasów zieleni izolacyjnej
wzdłuż granic obu terenów z terenami
o funkcji mieszkaniowej, w formie zwartego
szpaleru z wykorzystaniem gatunków zimozielonych o wysokości min. 2m i szerokości
min 0,5m;

5) dopuszczenie możliwości:

Poz. 2190
a) stosowania ogrodzeń betonowych lub żelbetowych, a także wyższych aniżeli 1,5m,
b) stosowania w wykończeniach elewacji budynków blachy lub paneli PCV;

7) dojazdy do poszczególnych terenów - z przyległych dróg publicznych;
8) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
- według ustaleń zawartych w § 2 ust. 9.
2. Tereny od 3MN1 do 7MN1 - tereny zabudowy
jednorodzinnej wolnostojącej.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów, obowiązujące
i nieprzekraczalne linie zabudowy oraz zasadę
kształtowania zabudowy - według oznaczenia
graficznego w rysunku planu;
2) zasadę zalecanej parcelacji terenów na działki
budowlane o powierzchniach:
a) minimalnej - 800m2,
b) maksymalnej - 1900m2;
3) obowiązek:
a) stosowania konstrukcji dachu wysokiego
o układzie dwupołaciowym lub wielopołaciowym i nachyleniach połaci od 30 o do 45o
krytego dachówką ceramiczną lub cementową oraz zastosowania w pokryciach dachowych barw w odcieniach ciemnych, wyłącznie kolorów brązu i czerwieni, a ponadto stosowania kolorów i odcieni powtarzalnie
w stosunku do wszystkich budynków w obrębie danego terenu,
b) ograniczenia powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni poszczególnych działek w wymiarze do 30%,
c) zapewnienia powierzchni biologicznie czynnej w wymiarze nie mniejszym niż 50% powierzchni poszczególnej działki,
d) zapewnienia co najmniej dwóch miejsc parkingowych, w tym jednego zlokalizowanego
w garażu,
e) sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych lub garaży w głębi poszczególnych działek;
4) wysokość zabudowy - dwie kondygnacje,
w tym druga kondygnacja w poddaszu;
5) dopuszczenie:
a) możliwości doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi,

a) doświetlenia poddaszy lukarnami, wystawkami i oknami połaciowymi w wymiarze powierzchni łącznej danej połaci nie przekraczającej 25% powierzchni tej połaci,

b) lokalizacji usług nieuciążliwych w wymiarze
nie przekraczającym 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego na danej działce,

b) łączenia działek;

c) lokalizacji parterowych budynków gospodarczych i garaży w zalecanej formie wbudowanej lub dobudowanej do budynku mieszkalnego lub też wolnostojącej pod warunkiem

6) zakaz:
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zastosowania konstrukcji dachu wysokiego
o zalecanym układzie dwupołaciowym, nachyleniach, pokryciu i barwach tego pokrycia
- według ustaleń zawartych w pkt 3a,
d) możliwości sytuowania budynków, o których
mowa w pkt 3e na granicy działki w przypadku realizacji takiego budynku na działce sąsiedniej,
e) sytuowania zabudowy mieszkaniowej w obrębie terenu 3MN1, z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy na styku z terenem 25K2, w przypadku skablowania istniejącej linii elektroenergetycznej 15kV;
6) zakaz:
a) lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na tej samej działce, w tym również
adaptacji na cele mieszkaniowe budynków
gospodarczych i garaży,

Poz. 2190
- w odniesieniu do terenu 8MN2.
4. Teren 11E - teren stacji transformatorowej.

Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu - według oznaczenia
graficznego rysunku planu;
2) dopuszczenie stosowania:
a) stacji typu kontenerowego,
b) ogrodzeń ażurowych o wysokości do 1,5m,
z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów
prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych;
3) zalecenie stosowania zieleni izolacyjnej zimozielonej w formie żywopłotów na styku z przestrzeniami publicznymi;
4) dojazd do terenu - z przyległej drogi publicznej
17KDL;

b) wynoszenia poziomu parterów budynków
nad poziom terenu powyżej 0,5m, co odnosi
się również do budynków podpiwniczonych,

5) możliwość włączenia do terenu 14ZP2, w przypadku odstąpienia od realizacji stacji transformatorowej.

c) stosowania w wykończeniach elewacji budynków blachy lub paneli PCV;

5. Tereny 12ZP1 i 13ZP1 - tereny zieleni parkowej.

7) zastosowanie wyłącznie ażurowych ogrodzeń
poszczególnych parcel o wysokości do 1,5m
nad poziom terenu od strony dróg i terenów
zielonych, z zakazem stosowania ogrodzeń
z elementów prefabrykowanych, betonowych
i żelbetowych;
8) dojazdy - z przyległych dróg publicznych;
9) obsługę w zakresie infrastruktury technicznej
- według ustaleń zawartych w § 2 ust. 9.
3. Tereny od 8MN2 do 10MN2 - tereny planowanych poszerzeń funkcji mieszkaniowej.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów oraz nieprzekraczalną linię zabudowy w terenie 8MN2 - według
oznaczenia graficznego w rysunku planu;
2) włączenie terenów do przyległych istniejących
działek mieszkaniowych położonych poza obszarem planu, w tym według zalecanej w rysunku planu zasady parcelacji, w odniesieniu
do terenu 9MN2;
3) ogrodzenie terenów od strony przestrzeni publicznych - ażurowe do wysokości 1,5m, z zakazem stosowania ogrodzeń z elementów prefabrykowanych, betonowych i żelbetowych;
4) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, z wyłączeniem pkt 5;
5) dopuszczenie zabudowy gospodarczej w obrębie wydzielonych działek terenu 9MN2 oraz jej
sytuowanie na granicy południowej terenu;
6) dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej jako
wyłącznie rozbudowy istniejącego od strony
zachodniej budynku mieszkalnego na warunkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3a, 4, 5a i 5b

Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów - według oznaczenia graficznego rysunku planu;
2) dopuszczenie:
a) lokalizacji elementów małej architektury,
b) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej;
3) obowiązek ochrony istniejącego, wartościowego drzewostanu;
4) zakaz:
a) grodzenia terenów od strony przestrzeni publicznych,
b) podziału terenów,
c) lokalizacji trwałej zabudowy nie związanej
z funkcją terenu;
5) zalecenie oświetlenia terenu z zastosowaniem
lamp typu parkowego.
6. Teren 14ZP2 - teren skweru.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu - według oznaczenia
graficznego rysunku planu;
2) przeznaczenie terenu - teren urządzonego
skweru w zieleni jako miejsce rekreacji;
3) zakaz:
a) grodzenia terenu od strony drogi 17KDL oraz
terenu 16ZP3,
b) podziału terenu,
c) lokalizacji wszelkiej trwałej zabudowy;
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4) dopuszczenie:

a) lokalizacji jednostronnego chodnika,

a) lokalizacji elementów małej architektury,
b) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,
c) możliwości poszerzenia terenu o teren 11E
w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 5;
5) zalecenie zastosowania zieleni kompozycyjnej
wielogatunkowej.
7. Tereny 15ZP3 i 16ZP3 - tereny istniejącego
wodociągu w pasie zieleni niskiej.

b) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej;
6) zakaz podziału terenów.
10. Tereny 22K1 i 23K1 - tereny parkingów.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów - według oznaczenia graficznego w rysunku planu;
2) dopuszczenie:
a) sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej,

Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów - według oznaczenia graficznego rysunku planu;
2) zakaz:
a) lokalizacji wszelkiej zabudowy,

3) zalecenie zastosowania utwardzeń o nawierzchniach łatwo rozbieralnych, ażurowych;

3) dopuszczenie:
a) zieleni wyłącznie trawiastej,

4) zakaz podziału terenów.

b) sytuowania innych, podziemnych sieciowych
systemów infrastruktury technicznej,
c) przebiegu ciągów pieszo - rowerowych.
8. Teren 17KDL - teren lokalnej drogi publicznej.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenu - według oznaczenia
graficznego w rysunku planu;
2) klasę drogi - lokalną;
3) szerokość jezdni - min. 6m;
terenu

w

liniach

rozgraniczenia

5) dopuszczenie sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej;
6) zakaz podziału terenu;
7) zalecenie stosowania obustronnych chodników.
9. Tereny od 18KDD do 21KDD - tereny dojazdowych dróg publicznych.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów - według oznaczenia graficznego w rysunku planu;
2) klasę dróg - dojazdową;
3) szerokość jezdni - min. 5m;
4) szerokość w liniach rozgraniczających - 10m;
5) dopuszczenie:

b) lokalizacji przenośnych, sezonowych urządzeń i obiektów związanych z funkcją terenów,
c) zastosowania stałych ogrodzeń ażurowych
do wysokości 1,5m nad terenem;

b) podziału terenów;

4) szerokość
- 12m;

Poz. 2190

11. Tereny 24K2 i 25K2 - tereny poszerzeń istniejących dróg publicznych.
Ustala się:
1) linie rozgraniczenia terenów - według oznaczenia graficznego w rysunku planu;
2) szerokość terenów - według oznaczenia graficznego w rysunku planu jako wynikowa z poszerzenia istniejących dróg do szerokości w liniach rozgraniczenia 12m;
3) dopuszczenie sytuowania podziemnych sieciowych systemów infrastruktury technicznej;
4) zakaz podziału terenów.
§ 4. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę od
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości:
1% - dla terenów: ZP1, ZP2, ZP3, KDL,
KDD, K1, K2 i E,
30% - dla terenów US, MN1 i MN2.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ośno Lubuskie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Teresa Cieślak
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Poz. 2190
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/190/09
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 26 listopada 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/190/09
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 26 listopada 2009r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące sposobu realizacji i finansowania zadań
własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Ośnie Lubuskim w rejonie ulic: Kościuszki, Okrzei
i Jeziornej
Zadania własne gminy (m. in. w zakresie komunikacji, budowy urządzeń infrastruktury wodociągowej
i kanalizacyjnej), przewidywane są do etapowej realizacji, bez konkretyzacji terminowej, w miarę osiągania docelowych ustaleń planu jak i posiadanych
środków zarówno własnych jak i pomocowych. Na-

Poz. 2190, 2191

tomiast w przewidywane w planie inwestycje dotyczące zaopatrzenia w energię elektryczną i w gaz
przewidziane są do finansowania przez inwestorów
zewnętrznych (administratorów tych systemów).
Zaopatrzenie w energię cieplną nastąpi z własnych,
lokalnych źródeł.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/190/09
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 26 listopada 2009r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu położonego w Ośnie Lubuskim w rejonie
ulic: Kościuszki, Okrzei i Jeziornej
Uwag nie wniesiono.

2 190

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXV/229/09
RADY GMINY ŻARY
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na
terenie Gminy Żary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku
z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 ze zmianami) uchwała się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa:
1) szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji
celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, zwane dalej „pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
2) tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie
dotacji celowej,
3) sposób rozliczenia dotacji,
4) rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie dotacji,
5) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa
o udzielenie dotacji.
2. Przez prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane, na które może być udzielona
dotacja, należy rozumieć prace wymienione
w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 ze zmianami).

§ 2. Dotacja może być udzielona w wysokości do
50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.
§ 3. 1. Dotacja może być udzielona wyłącznie
podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikające
z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego, po złożeniu przez
ten podmiot zwanego dalej „wnioskodawcą”, wniosku w tej sprawie.
2. Z wnioskiem o udzielenie dotacji na prace
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków może
wystąpić wnioskodawca, którego działalność nie jest
finansowana ze środków publicznych.
3. Wnioski o udzielenie dotacji na prace, które
zostaną przeprowadzone, składa się do dnia 15 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona.
W przypadku braku złożonych wniosków w tym
terminie, wnioski można złożyć w terminie dodatkowym do dnia 30 kwietnia roku, w którym dotacja
ma być udzielona.
4. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do
uchwały.
5. Wnioskodawca do wniosku dołącza:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku,
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2) decyzję o wpisie do rejestru zabytków,
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac, które mają
być przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają
takiego pozwolenia,
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen
zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.
6. Wójt Gminy w terminie 7 dni dokonana
sprawdzenia wniosków o udzielenie dotacji pod
względem formalnym.

Poz. 2191
kich prac, na wykonanie których została przyznana dotacja, i przyjęciu rozliczenia albo

2) w całości – po zakończeniu wszystkich prac, na
wykonanie których została przyznana dotacja
i przyjęciu rozliczenia.
2. Po przeprowadzeniu prac objętych umową
wnioskodawca przedkłada Wójtowi Gminy, w terminie określonym w umowie, sprawozdanie z ich
wykonania wraz z dokumentami, będącymi podstawą do rozliczenia dotacji:
1) oryginały rachunków i faktur,
2) protokoły odbioru przeprowadzonych prac,

7. Wójt Gminy wezwie wnioskodawców, aby
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania
uzupełnili wnioski, w odniesieniu, do których
stwierdzono braki formalne.

3. Gmina zwraca niezwłocznie wnioskodawcy
dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 i 2 po
ich opatrzeniu pieczęcią o treści "dofinansowano ze
środków budżetu gminy Żary".

8. Wnioski nie uzupełnione w terminie określonym w § 3 ust. 8 pozostaną bez rozpatrzenia.

4. Wzór sprawozdania określa załącznik Nr 2 do
uchwały.

9. Wnioskodawca, którego prace zostały dofinansowane na konkretnym zabytku ponownie może
się ubiegać o dotację na ten sam zabytek po upływie
3 lat od roku zakończenia prac z udziałem środków
finansowych z dotacji.

§ 7. 1. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

§ 4. 1. Dotację przyznaje Rady Gminy na wniosek
Wójta Gminy.
2. W uchwale w sprawie przyznania dotacji określa się beneficjenta dotacji, prace lub roboty, na
wykonanie których przyznano dotację oraz wysokości przyznanej dotacji.
§ 5. 1. Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac zawiera:

2. Udzielona dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega
zwrotowi w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
Wójt Gminy Żary przeprowadza kontrolę w zakresie
objętym umową.
4. Kontrola może być przeprowadzona przez
osobę upoważnioną przez Wójta Gminy Żary.

1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,

5. Zwrot dotacji w przypadkach określonych
w ust. 2 następuje wraz z odsetkami liczonymi jak
od zaległości podatkowych.

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb
jej płatności,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.

3) tryb kontroli wykonania umowy,

§ 9. Traci moc uchwała Nr XX/126/05 Rady Gminy Żary z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Żary (Dz. Urzędowy Woj. Lubuskiego
z 2005r. Nr 81, poz. 1393 ze zmianami).

4) sposób rozliczenia dotacji,
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem.
2. Szczegółową treść umowy ustala Wójt Gminy.
§ 6. 1. Przekazanie dotacji na wykonanie prac
może nastąpić:

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

1) w 2 częściach – pierwszej przed podjęciem prac
w wysokości nie większej jednak niż 40% udzielonej dotacji – drugiej – po zakończeniu wszyst-

Przewodniczący Rady
Marian Peszek
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXV/229/09
Rady Gminy Żary
z dnia 26 listopada 2009r.

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Żary
1. Wnioskodawca:
Imię i nazwisko/ nazwa:

Adres / siedziba:

Nr NIP:
Forma prawna:
Nazwa i Nr rejestru:
Data wpisu do rejestru/ewidencji:
REGON:
Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy (zgodnie z danymi w rejestrze):

Bank i Nr konta wnioskodawcy

2. Dane o zabytku
Nazwa lub określenie zabytku:

Dokładny adres zabytku:

Nr w rejestrze(1):
Data wpisu do rejestru zabytków:
Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW Nr .................................... w Sądzie Rejonowym
w .......................................................
3. Tytuł prawny do zabytku:
4. Wskazanie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:
Ogólny koszt prac objętych wnioskiem:
Słownie:
Wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w % w stosunku do ogólnych kosztów prac:
5. Zakres prac, które mają być objęte dotacją:

6. Termin przeprowadzenia prac objętych wnioskiem:
7. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac:
z dnia
Nr
8. Pozwolenie na budowę:
z dnia
Nr
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9. Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat - z podaniem wysokości poniesionych nakładów, w tym ze środków publicznych:
Rok
Zakres przeprowadzoPoniesione
Dotacja ze środków publicznych (wysokość, źródło
nych prac
wydatki
i wskazanie prac, na które zostały przeznaczone)

10. Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:
Podmiot u którego wnioskodawca ubiega się o dotację
TAK/NIE(2)
Wysokość wnioskowanej
dotacji

Minister właściwy do spraw kultury i[] ochrony dziedzictwa
narodowego
Wojewódzki konserwator zabytków
Rada Powiatu
Rada Gminy
11. Wykaz załączników do wniosku(3):
- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku – TAK/NIE,
- decyzja o wpisie zabytku do rejestru – TAK/NIE
- pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być objęte przedmiotem dotacji – TAK/NIE
- pozwolenie na budowę – TAK/NIE
- kosztorys ofertowy prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia –
TAK/NIE

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

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

(miejscowość, data)

(podpis wnioskodawcy)

(1) Jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku – należy podać numer
rejestru, pod jakim zostały wpisane te części.
(2) Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz
„TAK”, a w przeciwnym przypadku wpisać wyraz „NIE”.
(3) Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik lub nie – skreślić odpowiednio wyraz „TAK” lub
„NIE”.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/229/09
Rady Gminy Żary
z dnia 26 listopada 2009 r.

Sprawozdanie z wykonania prac lub robót przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na
terenie gminy Żary, na który została udzielona dotacja
1. Imię i nazwisko lub nazwa otrzymującego dotację
.......................................................................................................................................................................................
2. Nazwa zadania:
.......................................................................................................................................................................................
określonego w umowie Nr ......................................................... z dnia..........................................................
3. Sprawozdanie merytoryczne (zwięzły opis wykonanych prac)
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. Sprawozdanie finansowe
1) Informacja o wydatkach przy realizacji zadania
Całkowity koszt zadania: [][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]
w tym koszty pokryte
z uzyskanej dotacji
w tym środki własne
2) Zestawienie rachunków i faktur
Lp. Nr dokumentu księgoweData dokumenNazwa wydat- Kwota W tym pochodzących z dotago
tu
ku
w zł
cji

Razem:
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5. Oświadczenia i podpisy
Niniejszym oświadczam, że wszystkie dane ujęte w sprawozdaniu są zgodne ze stanem faktycznym, a także,
że znana jest mi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu karnego.
Podpis osoby składającej sprawozdanie (osoba fizyczna), podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
składającego sprawozdanie (osoba prawna)

Data:
6. Akceptacja sprawozdania
1) Zakres merytoryczny
2) Zakres finansowy
3) Akceptacja

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXV/232/09
RADY GMINY ŻARY
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/221/09 Rady Gminy Żary z dnia 29 października 2009r. w sprawie
określania zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
zbiorników na gnojówkę i płyt gnojowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 406 ust. 1 pkt. 12 i art. 408 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze
zmianami) oraz art. 176 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 2104 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXIV/221/09 Rady
Gminy Żary z dnia 29 października 2009r.
2 192

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek
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UCHWAŁA NR XLIX/328/09
RADA MIEJSKA W KOŻUCHOWIE
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)1
uchwala się, co następuje:
§ 1. Nowoprojektowanej ulicy położonej w obrębie Podbrzezie Dolne, przebiegającej przez część
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420.

działki Nr ewid. 932/9 - nadaje się nazwę „Kubusia
Puchatka”.
§ 2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia
mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/328/09
Rada Miejska w Kożuchowie
z dnia 27 listopada 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXI/159/09
RADY GMINY BRYTNICA
z dnia 7 grudnia 2009r.
w sprawie zasad zarządu mieniem gminnym w zakresie najmu i minimalnych stawek czynszu najmu za
lokale użytkowe oraz określenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów będących własnością Gminy
Bytnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Lokal użytkowy - jest to pomieszczenie lub
zespół pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie
służące do przechowywania urządzeń gospodarczych, opału oraz pojazdów napędzanych siłą mięśni
lub silnikami elektrycznymi.
3. Garaż - jest to samodzielny obiekt budowlany
lub część innego obiektu, przeznaczony do przechowywania i obsługi pojazdów mechanicznych.
§ 2. 1. Najem lokali wymienionych w § 1 może
być dokonywany w trybie przetargu ustnego lub
pisemnego przetargu nieograniczonego lub ograniczonego.

6. pomieszczenia gospodarcze - 1,00zł;
7. za wynajem budynków gospodarczych stanowiących przynależności bezpośrednio do budynków i lokali mieszkalnych ustala się stawkę
czynszu za 1m² w wysokości - 0,20zł.
§ 4. Ustala się minimalne stawki bazowe czynszu
za dzierżawę gruntu:
1) za grunty użytkowane rolniczo za 1m² rocznie
- 0,04zł;
2) za grunty użytkowane nierolniczo za 1m² rocznie - 0,10zł;
3) za tereny rekreacyjne za 1m² rocznie - 1,70zł;
4) za tereny pod działalność produkcyjną, rzemieślniczą, składową za 1m² rocznie - 0,55zł;
5) krótkotrwałe zajęcie terenu np. wesołe miasteczko, cyrk za 1 dzień -14,00zł;

2. W przypadku, gdy dwa kolejne przetargi kończą się wynikiem negatywnym, wójt może oddać
lokal w najem w drodze rokowań.

6) za tereny pod stawami za 1ha - 400,00zł;

3. Lokal użytkowy może być oddany w najem
w trybie bezprzetargowym:

8) za ustawienie tablicy reklamowej o powierzchni
powyżej 1m² miesięcznie za każdy m² powierzchni tablicy - 20,00zł.

a) instytucjom kultury,
b) osobom fizycznym i prawnym, które prowadzą działalność kulturalną, oświatową, społeczną oraz na cele nie związane z działalnością zarobkową.
4. Najem lokali użytkowych w trybie bezprzetargowym może nastąpić na rzecz małżonka lub dzieci
w przypadku śmierci najemcy lub zakończenia działalności gospodarczej przez najemcę w związku
z uzyskaniem uprawnień do renty lub emerytury.
§ 3. Ustala się miesięczne minimalne stawki bazowe czynszu za najem 1m² powierzchni użytkowej
lokalu:
1. lokale na prowadzenie usług handlowych 8,00zł;
2. lokale na prowadzenie
nych - 7,00zł;

usług gastronomicz-

3. lokale na prowadzenie usług medycznych 6,00zł;
4. lokale na prowadzenie innych usług - 5,00zł;
5. garaże - 4,00zł;

7) za ustawienie tablicy reklamowej o powierzchni
do 1m² miesięcznie - 10,00zł;

§ 5. Do wysokości czynszu doliczony będzie podatek VAT według stawki wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.
§ 6. Stawka czynszu najmu podlega rocznej rewaloryzacji o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych, podawanych przez GUS za poprzedni rok. Pierwsza rewaloryzacja nastąpi w 2011r.
według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług
konsumpcyjnych za 2010r.
§ 7. 1. Bazową stawką w przetargu jest minimalna stawka.
2. W przypadku przeprowadzenia dwóch bezskutecznych przetargów wynajmujący może obniżyć
czynsz, ale nie więcej niż o 50% stawki bazowej.
Zgodę w tej sprawie wyraża wynajmujący.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
(np. w sytuacjach losowych, pożar, powódź itp. lub
innych uzasadnionych ze względu na zasady współżycia społecznego) wójt może w odmienny sposób
ustalić wysokość czynszu.
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§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

nia 2003r. w sprawie minimalnych stawek czynszu
za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

§ 9. Traci moc uchwała Nr VI/42/03 Rady Gminy
w Bytnicy z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę
nieruchomości
gminnych
oraz
uchwała
Nr XVIII/83/08 Rady Gminy w Bytnicy z dnia
20 sierpnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VI/42/03 Rady Gminy w Bytnicy z dnia 29 kwiet-

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła

2 194

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

2195
2 195

UCHWAŁA NR XXXVII/208/2009
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie
określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku rolnego
i leśnego
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 z późn. zm.),
art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006r. Dz. U.
Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr III/15/2006 Rady Gminy Przytoczna z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie
Gminy Przytoczna dotyczących podatku rolnego
i leśnego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2007r. Nr 1,
poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik o numerze 4 – wzór formularza dane
o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik o numerze 8 – wzór formularza dane
o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym ZL-1/B – otrzymuje brzmienie określone
w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/208/2009
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 16 grudnia 2009r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

ZR-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
W PODATKU ROLNYM
A. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
3. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DR-1

B. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

 2. informacji IR-1
** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

5. Nazwa pełna * / Nazwisko **

6. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

7. Identyfikator REGON

8. Numer PESEL **

C. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ I ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Powierzchnia w ha
fizycznych 1)

Tytuł prawny zwolnienia
Art.12 ust.1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz

9.

Art.12 ust.1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych

10.

Art.12 ust.1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej

11.

Art.12 ust.1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone
wskutek robót drenarskich

12.

Art.12 ust.1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już
istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

13.

,
,
,

W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć
właściwy kwadrat)

,
,

14. Ulga

 75%  50%

Art.12 ust.1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków

15.

,
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć
właściwy kwadrat)

16. Ulga

 75%  50%
17.

Art.12 ust.1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia

,
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć
właściwy kwadrat)
Art.12 ust.1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

18. Ulga

 75%  50%
19.

,
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Art.12 ust.1 pkt 8 - użytki ekologiczne

20.

Art.12 ust.1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę

21.

Art.12 ust.1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywałach

22.

,
,
,
Art.12 ust.1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków

23.

Art.12 ust.1 pkt 12 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych

24.

Art.12 ust.2 pkt 1 - uczelnie

25.

Art.12 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je
organy, w zakresie gruntów zajętych na działalność oświatową

26.

Art.12 ust.2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

27.

Art.12 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów
zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu
pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady
pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej

28.

Art.12 ust.2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe

29.

Art.12 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów
opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych
Art.12 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntu rodzinnych ogrodów działkowych

30.

,
,
,
,
,

,
,
,
31.

,

D. DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny ulgi
Art.13 ust.1 - ulga inwestycyjna

32.

Art.13a ust.1 i 2 - ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie
wojskowe, osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej i prowadzących
te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków rodzin tych osób (zaznaczyć właściwy
kwadrat)

33. Ulga

Art.13b ust.1 - ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich (zaznaczyć właściwy kwadrat)

34. Ulga

Art.13c ust.1 - ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej

35.

 tak  nie
 60%  40%
 60%  30%

1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

 tak  nie
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/208/2009
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 16 grudnia 2009r.

36. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

37. Nr dokumentu

ZL-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU LEŚNYM
E. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
38. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DL-1

 2. informacji IL-1

F. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

F.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
39. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

40. Nazwa pełna * / Nazwisko **

41. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

42. Identyfikator REGON

43. Numer PESEL **

G. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Powierzchnia

Tytuł prawny zwolnienia

w ha
z dokładnością do 1 m2 1)

Art.7 ust.1 pkt 1 - lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

44.

Art.7 ust.1 pkt 2 - lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

45.

Art.7 ust.1 pkt 3 - użytki ekologiczne

46.

Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie

47.

,
,
,
,
Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące
je
organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową
Art.7 ust.2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

48.

Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów
wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które
znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub
zakład
aktywności zawodowej
Art.7 ust.2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe

50.

,
49.

,

,
51.

,
Art.7. ust.2 pkt 6 - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach
określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do
przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.

52.

,
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UCHWAŁA NR XXXVII/209/2009
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/143/2008 Rady Gminy Przytoczna z dnia 31 października 2008r.
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących na terenie Gminy Przytoczna dotyczących
podatku od nieruchomości
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.), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
ze zm.) uchwala się, co następuje:

dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od
nieruchomości ZN-1/B – otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1. W uchwale Nr XXV/143/2008 Rady Gminy
Przytoczna z dnia 31 października 2008r. w sprawie
określenia wzorów formularzy obowiązujących na
terenie Gminy Przytoczna dotyczących podatku od
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 117,
poz. 1716) załącznik o numerze 4 – wzór formularza

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady
Jerzy Barski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/209/2009
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 16 grudnia 2009r.

53. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

54. Nr dokumentu

ZN-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
H. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
55. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DN-1

 2. informacji IN-1

I. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

I.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
56. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

57. Nazwa pełna * / Nazwisko **

58. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

59. Identyfikator REGON

60. Numer PESEL **

J. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia

Grunty
powierzchnia w m2

Art.7 ust.1 pkt 1 – budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym oraz zajęte pod nie grunty, jeżeli:
a) zarządca infrastruktury jest obowiązany do jej udostępniania licencjonowanym przewoźnikom kolejowym, lub
b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
c) tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż
1435 mm.

61.

Art.7 ust.1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia
ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie
dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna
decyzja lub weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę
na likwidację linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem
zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w
przepisach o transporcie kolejowym
Art.7 ust.1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle
infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani
morskich oraz zajęte pod nie grunty
Art.7 ust.1 pkt 2a – grunty, które znajdują się w posiadaniu
podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską,
pozyskane na potrzeby rozwoju portu lub przystani morskiej, zajęte na działalność określoną w statucie tego podmiotu, położone w granicach portów i przystani morskich –
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym podmiot ten wszedł w ich posiadanie – nie dłużej
niż przez okres 5 lat, z wyjątkiem gruntów zajętych przez
podmiot inny niż podmiot zarządzający portem lub przystanią morską

63.

66.

68.

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w
m2

64.

Budowle
wartość w zł
62.

65.

67.
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Art.7 ust.1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty
na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego
Art.7 ust.1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące
wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji
rolnej
Art.7 ust.1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej
działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,
z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i
bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży

69.

Poz. 2196
70.

72.

73.

74.

Art.7 ust.1 pkt 6 - grunty i budynki wpisane indywidualnie do
rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania
i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej
Art.7 ust.1 pkt 7 - grunty i budynki we władaniu muzeów
rejestrowanych

75.

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa w
m2
76.

77.

78.

Art.7 ust.1 pkt 8 - grunty położone na obszarach objętych
ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki
i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio
osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody - w parkach
narodowych oraz w rezerwatach przyrody

79.

80.

Art.7 ust.1 pkt 8a - będące własnością Skarbu Państwa:
grunty pokryte wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz grunty zajęte pod sztuczne
zbiorniki wodne

82.

Art.7 ust.1 pkt 9 - budowle wałów ochronnych, grunty pod
wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przez
inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz związki
wałowe
Art.7 ust.1 pkt 10 - grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Art.7 ust.1 pkt 11 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy
w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji
Art.7 ust.1 pkt 12 - budynki położone na terenie rodzinnych
ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm powierzchni
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan
i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą
Art.7 ust.1 pkt 13 – budynki i budowle zajęte przez grupę
producentów rolnych wpisaną do rejestru tych grup, wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności w zakresie
sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w
gospodarstwach członków grupy lub w zakresie określonym
w art.4 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych
ustaw, zgodnie z jej aktem założycielskim

83.

Art.7 ust.1 pkt 14 - nieruchomości lub ich części zajęte na
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Art.7 ust.2 pkt 1 - uczelnie, zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

Tytuł prawny zwolnienia

71.

Grunty
powierzchnia w m2

Budowle
wartość w zł

81.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

Art.7 ust.2 pkt 2 - publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w
zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową

95.

96.

Art.7 ust.2 pkt 3 - placówki naukowe PAN; zwolnienie nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą
Art.7 ust.2 pkt 4 - prowadzący zakłady pracy chronionej lub
zakłady aktywności zawodowej - w zakresie przedmiotów
opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie
zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu
zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej
albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu,
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania znajdujących się
w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej

97.

98.

99.

100.

101.
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Poz. 2196, 2197

Art.7 ust.2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe, z wyjątkiem
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
Art.7 ust.2 pkt 5a - przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w
przepisach o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania
zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych

102.

103.

104.

105.

Art.7 ust.2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
Inne zwolnienia, np. wynikające z podjętych uchwał Rady
Gminy w Przytocznej

107.

108.

57.

58.

106.

59.

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

2197
2 19 7

UCHWAŁA NR XXXVI/196/09
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Brzeźnica Gmina Dąbie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się ulicy będącej drogą publiczną,
przebiegającej w miejscowości Brzeźnica od drogi
oznaczonej numerem geodezyjnym 26 w kierunku
miejscowości Stary Zagór nazwę ulica Dębowa.
2. Graficzny przebieg ulicy przedstawiony jest na
załączniku Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Anioł
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI/196/09
Rady Gminy Dąbie
z dnia 17 grudnia 2009r.
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2198
2 198

UCHWAŁA NR XXXIII/232/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXII/227/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych dla Gminy Żagań
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. 10 ust. 1,
art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala się,
co następuje:

5,5 tony włącznie – 600,00zł” zapisem „powyżej
3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 600,00zł”

§ 1. Wprowadza się zmianę w § 1 pkt. 1 uchwały
Nr XXXII/227/09 Rady Gminy Żagań z dnia 28 października 2009r. w sprawie określenia wysokości
stawek od środków transportowych dla Gminy Żagań poprzez zastąpienie zapisu „od 3,5 tony do

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Bolesław Galent

2 198

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

2199
2 199

UCHWAŁA NR XXXIII/183/09
RADY MIASTA BABIMOST
z dnia 21 grudnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5,
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/177/09 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie
ustalenia wysokości podatku od nieruchomości
§ 1 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3) „budynki lub ich części i związane z nimi grunty stanowiące mienie komunalne przekazane
w najem i wykorzystywane do obsługi i utrzy2 199

mania komunalnego zasobu mieszkaniowego
oraz infrastruktury komunalnej wraz z przynależnymi do nich pozostałymi budynkami.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
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UCHWAŁA NR XXXVII/255/09
RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU
z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli
Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Regulamin określa wysokość stawek dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę
lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 1, ust. 1, pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, dla których organem prowadzącym jest Powiat Międzyrzecki;
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć również
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1.
§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z zasadami określonymi w art. 33
ust 1. Karty Nauczyciela.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby
lub konieczności osobistego sprawowania
opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego;
2) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa
nastąpiło w ciągu miesiąca.
3. Ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona
jest wysokość dodatku za wysługę lat dokonuje dyrektor szkoły, a dla dyrektora starosta, w formie pisemnej.
§ 4. 1. W budżetach szkół tworzy się dla wszystkich nauczycieli zakładowy fundusz z odpisu na dodatki motywacyjne, w wysokości 5% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, na jeden etat kalkulacyjny, z wyłącze-

niem środków finansowych przeznaczonych na dodatek motywacyjny dyrektora szkoły;
1) dodatek dla nauczyciela nie może być wyższy niż
20% jego wynagrodzenia zasadniczego, a dla
dyrektora nie może być niższy niż 5% jego wynagrodzenia zasadniczego i nie wyższy niż 50%
jego wynagrodzenia zasadniczego;
2) dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 4 miesiące i nie dłuższy niż jeden rok szkolny;
3) dodatek motywacyjny dla nauczyciela oraz okres
jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4
ustala dyrektor, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych;
4) dodatek motywacyjny dla dyrektora oraz okres
jego przyznania, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2
przyznaje Starosta Międzyrzecki na wniosek
Naczelnika Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi jest:
1) racjonalne wydatkowanie środków finansowych
przyznanych szkole oraz należyte gospodarowanie majątkiem szkoły;
2) skuteczne motywowanie nauczycieli do pracy;
3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
4) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący
priorytetów w realizowanej lokalnej polityce
oświatowej;
5) pozyskiwanie środków z zewnątrz;
6) aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, w szczególności w stałej współpracy
z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc socjalną;
7) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom;
8) praktyczne stosowanie nowoczesnych metod
nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz
innymi instytucjami wspomagającymi;
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9) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości tej pracy;
10) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym;
11) prowadzenie racjonalnej polityki zatrudnienia.
3. Z punktów wymienionych w ust. 2 muszą być
spełnione przynajmniej cztery, w tym pkt 1.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli może
być przyznany za:

Poz. 2200
planowania własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw moralnych i społecznych;

8) inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
9) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
10) rzetelne i terminowe wykonywanie poleceń
służbowych dyrektora wykraczające poza zadania określone w pensum dydaktycznym;

edukacyjne

11) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom;

2) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych
obszarach działań związanych z realizowanym
procesem dydaktycznym;

12) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których
mowa w przepisach w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

1)

udokumentowane
uczniów;

osiągnięcia

3) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, organizowanie zawodów, konkursów, olimpiad;
4) systematyczny, aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego;
5) udokumentowane osiągnięcia wychowawczoopiekuńcze;
6) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły;
7) skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację,

L.p.

Stanowiska kierownicze

1.

DYREKTOR SZKOŁY
Dyrektor szkoły liczącej do
13 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej więcej niż
13 oddziałów
Dyrektor specjalnego ośrodka
szkolno- wychowawczego
Wicedyrektorzy szkół
Zastępca dyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych
Kierownik warsztatu, kierownik
kształcenia praktycznego
Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
Kierownik filii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
Dyrektor Domu Dziecka
Doradca metodyczny

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

13) wzbogacanie własnego warsztatu pracy.
5. Z punktów wymienionych w ust. 4 muszą być
spełnione przynajmniej trzy.
§ 5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły lub inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
określonej w tabeli dodatków funkcyjnych:

Miesięcznie wg stawki zaszeregowania nauczyciela stażysty
z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowanie pedagogicznym
37% - 77%
47% - 89%
52% - 89%
37% - 52%
37% - 52%
37% - 52%
37% - 79%
37% - 52%
52% - 89%
26% -52%
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2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Starosta Międzyrzecki w granicach stawek
określonych tabelą, uwzględniając m.in. wielkość
szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań
wynikających z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole.
3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych w statucie szkoły określa dyrektor
uwzględniając złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, wyniki pracy oraz warunki
lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich funkcjonuje szkoła w granicach stawek określonych
w tabeli.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi z tytułu wykonywania następujących
zadań i w określonej wysokości:
1) opiekuna stażu – dodatek wynosi 4% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty
z wyższym wykształceniem magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym, za każdą
osobę odbywającą staż pod jego opieką;
2) wychowawcy klasy – dodatek wynosi 7% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty
z wyższym wykształceniem magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym.
5. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub
funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia. Prawo do dodatku funkcyjnego dyrektor
nabywa z dniem powierzenia mu tego stanowiska
przez Zarząd Powiatu.
6. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora
szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu zastępstwa. Natomiast nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki dyrektora
dodatek funkcyjny przysługuje od dnia powierzenia
obowiązków.
§ 6. 1. Dodatek za pracę w trudnych warunkach
przysługuje:
1) wychowawcom domu dziecka w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym;
2) nauczycielom poradni psychologiczno - pedagogicznych w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem
pedagogicznym, natomiast nauczycielom pracującym w zespołach wczesnego, wspomagania rozwoju dziecka, w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty
z wyższym wykształceniem magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym;

Poz. 2200

3) wychowawcom internatu specjalnego ośrodka
szkolno - wychowawczego w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym;
4) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze indywidualne i grupowe
z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu
głębokim w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem
pedagogicznym;
5) nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne przysługuje dodatek w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim
i przygotowaniem pedagogicznym za każdą
przepracowaną godzinę pracy;
6) nauczycielom nauki zawodu, zajęć praktycznych
w wysokości 3% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem
magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym.
2. Dodatek za trudne warunki pracy wypłaca się
w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w takich warunkach cały obowiązujący go wymiar zajęć, oraz
w przypadku, gdy nauczyciel, któremu powierzono
stanowisko kierownicze, realizuje w tych warunkach
obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się
w części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach pracy tylko część obowiązującego wymiaru
lub, jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze
zajęć.
§ 7. 1. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych przysługuje:
1) nauczycielom klas specjalnych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w wysokości 15% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem
magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym, za każdą przeprowadzoną w tych klasach
godzinę nauczania;
2) nauczycielom klas specjalnych dla dzieci upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z wyższym wykształceniem magisterskim i przygotowaniem
pedagogicznym, za każdą przepracowaną
w tych klasach godzinę nauczania.
2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne
warunki pracy i uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do jednego, wyższego dodatku.
§ 8. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku
za warunki pracy.
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2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego
i dodatku za warunki pracy przez miesięczną liczbę
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela ustala się
mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten
sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny pomija się,
a czas równy i powyżej 0,5 godziny liczy się za pełną
godzinę.

Poz. 2200, 2201

§ 9. 1. Do wynagrodzenia za godziny zastępstw
doraźnych powierzonych nauczycielowi, zgodnie
z jego kwalifikacjami stosuje się odpowiednio § 8.
2. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli
przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane godziny
zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad
ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Przewodnicząca Rady
Zofia Plewa
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UCHWAŁA NR XXXVII/256/09
RADY POWIATU W MIĘDZYRZECZU
z dnia 25 listopada 2009r.
w sprawie regulaminu dotyczącego wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania
Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Regulamin określa wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe
zasady jego przyznawania i wypłacania.
§ 2. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie
wiejskim lub w mieście liczącym do 5.000 mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach
lub placówkach prowadzonych przez Powiat Międzyrzecki, posiadającemu kwalifikacje wymagane do
zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.
§ 3. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 60,00zł;
2) przy dwóch osobach w rodzinie – 70,00zł;
3) przy trzech osobach w rodzinie – 85,00zł;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie
– 100,00zł.
§ 4. Do członków rodziny, o której mowa
w § 3, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim
zamieszkujących: małżonka i dzieci pozostających na
jego wyłącznym utrzymaniu, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 roku życia.
§ 5. Nauczycielowi i jego małżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości okre2 20 1

ślonej § 3. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie wypłacał im ten dodatek.
§ 6. Nauczycielski dodatek przyznaje się na
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w § 5 na ich wspólny wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Starosta Międzyrzecki.
§ 7. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) przeszkolenia wojskowego, okresowej służby
wojskowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na
który umowa ta była zawarta.
§ 8. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w § 4 nauczyciel otrzymujący
dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły, a dyrektor – starostę. W przypadku
nie powiadomienia dyrektora szkoły lub starosty
o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2010 roku.
Przewodnicząca Rady
Zofia Plewa
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UCHWAŁA NR XLI/227/09
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2009r.
w sprawie zaliczenia odcinka drogi do kategorii dróg powiatowych, położonego na terenie Gminy Przewóz
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)
oraz art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Irena Marciniak

§ 1. Zalicza do kategorii dróg powiatowych odcinek drogi w m. Sobolice o długości 442m od końca
drogi powiatowej Nr 1101F (byłej strażnicy WOP) do
granicy państwa.
2 202
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UCHWAŁA NR 162/09
ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU
z dnia 9 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie zawodowe
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form
i kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2010
Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków
wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych
kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U.
z 2002r. Nr 46, poz. 430) uchwala się, co następuje:
§ 1. Maksymalna kwota dofinansowania opłat za
kształcenie dla poszczególnych nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły wynosi do
100% opłat za kształcenie pobierane przez szkoły
wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.
§ 2. 1. Dofinansowanie jest przyznawane za następujące specjalności i formy kształcenia:
1) studia i studia podyplomowe dające nauczycielowi dodatkowe kwalifikacje;
2 20 3

2) szkolenia i kursy kwalifikacyjne i doskonalące
umiejętności nauczycieli;
3) szkolenia rad pedagogicznych, przygotowanie
materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
4) doradztwo metodyczne.
2. Nie podlegają dofinansowaniu specjalności
i formy kształcenia, które nie są zgodne z kierunkiem
rozwoju szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Zarząd Powiatu:
Grzegorz Gabryelski
Remigiusz Lorenz
Grażyna Filipek
Wacława Kuczyńska
Dariusz Orzeszko
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UCHWAŁA NR XLIV/416/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 23 listopada 2009r.
w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze, polegającego na
rozszerzeniu jego działalności
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), w związku z art. 18 pkt 19
lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.

§ 1. Dokonuje się przekształcenia, poprzez rozszerzenie działalności, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze, polegające na utworzeniu Poradni chorób zawodowych zakaźnych.

Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR XLIV/417/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 23 listopada 2009r.
w sprawie przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu jego działalności
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), w związku z art.18 pkt 19
lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego
w Zielonej Górze, polegającego na rozszerzeniu zakresu jego działalności gospodarczej o świadczenie

usług w zakresie transportu sanitarnego i specjalistycznego transportu sanitarnego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
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UCHWAŁA NR XLIV/418/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 23 listopada 2009r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Międzyrzeczu, polegającego na rozszerzeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), w związku z art. 18 pkt 19
lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przekształcenia, poprzez rozszerzenie działalności, Samodzielnego Publicznego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu, polegające na utworzeniu Poradni Zdrowia Psychicznego: w Kostrzynie nad Odrą i Słubicach.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.

Poz. 2206, 2207, 2208

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
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UCHWAŁA NR XLIV/421/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 23 listopada 2009r.
w sprawie likwidacji położonej w Krośnie Odrzańskim filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii
Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 5c
pkt 1 i art. 59 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 89, poz. 824), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Lubuskiego Kuratora Oświaty
w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 marca 2010 roku likwiduje się
położoną w Krośnie Odrzańskim filię Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej
w Zielonej Górze.

§ 2. Mienie pozostałe po likwidacji filii biblioteki,
o której mowa w § 1, przeznacza się na doposażenie
Działu Pedagogicznego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Krosno Odrzańskie w Krośnie Odrzańskim.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicy informacyjnej filii biblioteki,
o której mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
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UCHWAŁA NR XLIV/422/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 23 listopada 2009r.
w sprawie likwidacji położonej w Gubinie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii
Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 5c
pkt 1 i art. 59 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 89, poz. 824), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Lubuskiego Kuratora Oświaty
w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 marca 2010 roku likwiduje się
położoną w Gubinie filię Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej
Górze.

§ 2. Mienie pozostałe po likwidacji filii biblioteki,
o której mowa w § 1, przeznacza się na doposażenie
Działu Pedagogicznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicy informacyjnej filii biblioteki,
o której mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
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UCHWAŁA NR XLIV/423/2009
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 23 listopada 2009r.
w sprawie likwidacji położonej w Sulechowie filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii
Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 5c
pkt 1 i art. 59 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 89, poz. 824), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Lubuskiego Kuratora Oświaty
w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 marca 2010 roku likwiduje się
położoną w Sulechowie filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej Górze.

§ 2. Mienie pozostałe po likwidacji filii biblioteki,
o której mowa w § 1, przeznacza się na doposażenie
Działu Pedagogicznego Biblioteki Publicznej Gminy
Sulechów w Sulechowie.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicy informacyjnej filii biblioteki,
o której mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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