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Zarządzenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr 1169/II/09
z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesićcznego
kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp.
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Uchwała Rady Miasta Żagań Nr XXXVII/4/09 z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania
i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom uprawiającym sport
wyczynowo
Uchwała Rady Miasta Żagań Nr XXXVII/5/09 z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz
wywozu nieczystości na terenie Gminy miejskiej Żagań
Uchwała Rady Miasta Żagań Nr XXXVII/6/09 z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań
Uchwała Rady Miasta Żagań Nr XXXVII/7/09 z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej i warunków obniżania
czynszu
Uchwała Rady Miasta Żagań Nr XXXVII/8/09 z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Uchwała Rady Miasta Kożuchów Nr XXXV/233/09 z dnia 29 stycznia
2009r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze
inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Uchwała Rady Miasta Kożuchów Nr XXXV/234/09 z dnia 29 stycznia
2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji
o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek
rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
Uchwała Rady Miasta Kożuchów Nr XXXV/238/09 z dnia 29 stycznia
2009r. zmieniająca uchwałć w sprawie zasad wnoszenia, cofania
i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Uchwała Rady Miasta Kożuchów Nr XXXV/239/09 z dnia 29 stycznia
2009r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Górny
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Uchwała Rady Miasta Krosno Odrzańskie Nr XXIX/207/09 z dnia
29 stycznia 2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
przedsićbiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na
terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis
Uchwała Rady Miasta Krosno Odrzańskie Nr XXIX/208/09 z dnia
29 stycznia 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od
podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsićbiorców
Uchwała Rady Miasta Krosno Odrzańskie Nr XXIX/209/09 z dnia
29 stycznia 2009r. w sprawie Statutu Gminy Krosno Odrzańskie
Uchwała Rady Miasta Krosno Odrzańskie Nr XXIX/210/09 z dnia
29 stycznia 2009r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
Uchwała Rady Miasta Krosno Odrzańskie Nr XXIX/212/09 z dnia
29 stycznia 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Krośnie Odrzańskim
Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr XXXIX/529/09 z dnia 10 lutego
2009r. zmieniająca uchwałć w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień
i ulg w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład
Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona
Góra oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień mićdzygminnych
w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
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ZARZĄDZENIE NR 1169/II/09
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 23 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej
funkcjonujących na terenie Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 6 pkt 15, art. 60 ust. 2 pkt 2,
art. 152 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (jedn. tekst Dz. U. Nr 115, poz. 728
z 2008r.) zarządzam, co nastćpuje:
§ 1. Ustalam na rok 2009 średni miesićczny koszt
utrzymania mieszkańca w:

chwili wydania zezwolenia obowiązują koszty ustalone w roku 2007 zarządzeniem 137/II/2007 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 marca 2007r.
w nastćpującej wysokości: Dom Pomocy Społecznej
Nr 1 im. Marie Juchacz – 2.021,00zł, Dom Pomocy
Społecznej Nr 2 z filią „Dom w Połowie Drogi”
– 1.910,17zł.

1) Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz przy ul. Podmiejskiej - Bocznej 10 w wysokości 2.948,00zł;

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza sić Dyrektorowi Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie
i Polityki Społecznej.

2) Domu Pomocy Społecznej Nr 2 z filią „Dom
w Połowie Drogi” przy ul. Walczaka 42 w wysokości 2.184,00zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.

§ 2. Koszty wymienione w § 1 bćdą obowiązywać
od miesiąca, w którym Miasto Gorzów Wlkp. uzyska
pozwolenie stałe na prowadzenie ww. Domów. Do

Prezydent
Tadeusz Jędrzejczak
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UCHWAŁA NR XXXVII/4/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych
zawodnikom uprawiającym sport wyczynowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.) uchwala
sić:
Regulamin
przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych zawodnikom uprawiającym
sport wyczynowo
§ 1. Warunkiem ubiegania sić o przyznanie stypendium sportowego dla sportowców reprezentujących kluby (stowarzyszenia) działające na terenie
miasta Żagań, tym samym reprezentujących miasto
Żagań, w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych, jest zakwalifikowanie sić do kadry pierwszego
zespołu reprezentującego dany klub (stowarzyszenie) w oficjalnych rozgrywkach o zasićgu ogólnopolskim tj. ekstraklasy, I ligi i II ligi.

6) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych oraz nr rachunku bankowego, na który należy przekazać stypendium sportowe;
7) dokument potwierdzający zameldowanie zawodnika w Powiecie Żagańskim.
4. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Stypendium przyznaje, wstrzymuje i cofa
Burmistrz Miasta Żagań po zasićgnićciu opinii Komisji Stypendialnej, powołanej odrćbnym zarządzeniem burmistrza.
2. Stypendia przyznawane są na dany rok budżetowy.
3. Stypendia przyznawane bćdą na podstawie
umowy zawartej pomićdzy zawodnikiem, a Burmistrzem Miasta Żagań na okres nie dłuższy niż
10 miesićcy.

§ 2. 1. Ustala sić wysokość stypendium dla poszczególnych zawodników za udział w rozgrywkach
o zasićgu ogólnopolskim tj. ekstraklasy, I ligi i II ligi
do kwoty 1.500zł brutto miesićcznie.

4. Stypendia wypłacane są w okresach miesićcznych, do 15-ego dnia nastćpnego miesiąca za miesiąc ubiegły z wyjątkiem grudnia, przelewem na
wskazane konto.

2. Stypendia, o których mowa w ust. 1 przyznawane bćdą w ramach środków zabezpieczonych
w budżecie Gminy Żagań o statusie miejskim na
dany rok budżetowy.

5. W miesiącu grudniu stypendia bćdą wypłacane do ostatniego dnia roboczego miesiąca.

§ 3. 1. Wnioski o stypendia należy składać
w Urzćdzie Miasta Żagań.
2. Wnioski o stypendia mogą składać wyłącznie
żagańskie kluby (stowarzyszenia) w czasie trwania
rozgrywek, o których mowa w § 1.
3. Do każdego wniosku należy dołączyć:
1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do kadry pierwszego zespołu;
3) dokument potwierdzający zgłoszenie zawodnika
do rozgrywek lub zawodów;

6. Ostateczna kwota stypendium oraz okres, na
który je przyznano, ustalane są przez Burmistrza
Miasta Żagań.
7. W przypadku zaprzestania przez zawodnika
uprawiania sportu z przyczyn niezdolności zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej,
stypendium zostaje wstrzymane od nastćpnego
miesiąca. Jeśli zawodnik nie powróci do realizacji
programu szkolenia w ciągu trzech kolejnych miesićcy, stypendium cofa sić.
§ 5. Wstrzymanie lub cofnićcie stypendium może
nastąpić w przypadku:
1) pisemnego wystąpienia macierzystego klubu
o wstrzymanie lub cofnićcie stypendium, do
którego należy dołączyć uchwałć Zarządu Klubu
(stowarzyszenia) w przedmiotowej sprawie;

4) uchwałć Zarządu Klubu (stowarzyszenia)
w sprawie wytypowania zawodników do stypendiów sportowych;

2) zawieszenia w prawach zawodnika przez władze
macierzystego klubu (stowarzyszenia);

5) pozytywną opinić macierzystego klubu;

3) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków
prawidłowej realizacji procesu szkolenia;
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4) zmiany przynależności klubowej poza żagańską;
5) zaprzestania uprawiania sportu;
6) naruszenia norm etyczno - moralnych;
7) popełnienia przestćpstwa;
8) podejmowania działań szkodzących dobremu
imieniu miasta lub macierzystego klubu (stowarzyszenia).

Poz. 300
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

Załącznik
do uchwały Nr XXXVII/4/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 22 stycznia 2009r.
WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego
Data złożenia wniosku …………………………......................................................................................................................
Nr wniosku ………………………………………..................................................................................................................
1. Wnioskodawca: …………………………………………………………………………………………………...........................
2. Adres:
Ulica: ………………………………................................................................…... Nr ……….………….…………....................
Kod pocztowy: …………………… Miejscowość …………………………............................................................................
Nr telefonu …………………………………………………...……………….............................................................................
Fax ………………………………… e-mail ………………………………….............................................................................
3. Status prawny wnioskodawcy (data rejestracji, Nr rejestru/wpisu) ……………………………………………..……......
4. Zawodnik proponowany do stypendium:
Nazwisko i imić: ………………………………………………………….…................................................................................
Dyscyplina sportowa: ………………………………………………….……..............................................................................
Nazwa klubu, poprzednie kluby: ……………………………………………............................................................................
Osiągnićcia sportowe: ………………………………………………………..............................................................................
Proponowana wysokość stypendium: ………………………………………..........................................................................

..………………………………
(podpis i pieczćć wnioskodawcy)
Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
2) dokument potwierdzający przynależność zawodnika do kadry pierwszego zespołu;
3) dokument potwierdzający zgłoszenie zawodnika do rozgrywek lub zawodów;
4) uchwałć Zarządu Klubu (stowarzyszenia) w sprawie wytypowania zawodników do stypendiów sportowych;
5) pozytywną opinić macierzystego klubu;
6) oświadczenie zawodnika do celów podatkowych oraz Nr rachunku bankowego, na który należy przekazać stypendium sportowe;
7) dokument potwierdzający zameldowanie zawodnika w Powiecie Żagańskim.
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UCHWAŁA NR XXXVII/5/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości na terenie Gminy miejskiej Żagań
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 1236, poz. 2008
z późn. zm.) – Rada Miasta Żagań uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Ustala sić górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie:
a)

odbierania odpadów komunalnych – 75zł/m3
lub 9,00zł od jednej osoby zamieszkującej
nieruchomość za 1 miesiąc,

b)

opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych – 32zł/m3.

§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1 zawierają podatek VAT i pobiera je podmiot świadczący usługi.
§ 3. W przypadku odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, gdzie były gromadzone w sposób selektywny, kwoty wymienione w § 1
zmniejsza sić o 5%.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2009r.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

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

3 0 2
UCHWAŁA NR XXXVII/6/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych miasta Żagań
Na podstawie art. 13b ust. 3, 4, 5 i art. 13f ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, zm. Dz. U.
Nr 273, poz. 2703) uchwala, co nastćpuje:

2) ul. Bracką;

§ 1. 1. Ustala sić Strefć Płatnego Parkowania
w mieście Żagań na podstawie kryterium zapotrzebowania na miejsca parkingowe.

5) ul. Szlachetna (czćść).

2. Do strefy płatnego parkowania zalicza sić pasy
drogowe ulic:
1) ul. Rynek;

3) pl. Słowiański;
4) ul. Gimnazjalną (czćść);
3. Mapa strefy płatnego parkowania stanowi załącznik Nr 1.
§ 2. 1. Wprowadza sić opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania w n/w stawkach:

Dziennik Urzćdowy
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1) za pierwsze pół godziny postoju 1,00zł;
2) za pierwszą godzinć postoju 1,60zł;
3) za drugą godzinć postoju 1,90zł;
4) za trzecią godzinć postoju 2,20zł;
5) za czwartą i każdą nastćpną rozpoczćtą godzinć
postoju 1,60zł;
6) karta abonamentowa parkingowa jednotygodniowa 30,00zł;
7) karta abonamentowa parkingowa miesićczna
80,00zł;
8) za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą przez całą dobć
- karta abonamentowa parkingowa półroczna
700,00zł.
2. Opłaty za parkowanie pojazdów ponad 3,5 tony w miejscach gdzie zezwalają przepisy ruchu drogowego ustala sić jako iloczyn zajćtych miejsc i stawek opłat, o których mowa w ust. 1.
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Poz. 302
§ 3. Opłaty za parkowanie pobiera sić w od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1600, w soboty
w godz. od 900 do 1300.
§ 4. Wpływy z opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania
przeznacza sić na remont, utrzymanie, przebudowć
i budowć dróg, w tym na budowć nowych miejsc
postojowych na terenie miasta.
§ 5. Wprowadza sić Regulamin Strefy Płatnego
Parkowania w mieście Żagań, stanowiący załącznik
Nr 2 do uchwały, który określa sposób organizacji
i eksploatacji miejsc parkingowych oraz sposób pobierania opłat.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 czerwca 2009r.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/6/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 22 stycznia 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/6/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 22 stycznia 2009r.
Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Mieście
Żagań
Rozdział 1
Przepisy ogólne
1. Użyte w niniejszym regulaminie zwroty i wyrażenia należy rozumieć nastćpująco:
1.1. SPP - obszar objćty Strefą Płatnego Parkowania oznakowaną na wjazdach do strefy znakami
D-44 – „Strefa parkowania” i na wyjazdach znakami
D-45 – „Koniec strefy parkowania”.
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5. Zerową stawkć opłat za parkowanie wprowadza sić dla pojazdów:
5.1. Straży Miejskiej.
5.2. obsługujących użytkowników ruchu drogowego, m.in. Zakład Komunikacji Miejskiej.
5.3. oznaczonych symbolem osoby niepełnosprawnej; w czasie parkowania kierowca zobowiązany jest do pozostawienia za przednią szybą samochodu karty parkingowej, wydawanej przez starostć
na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
5.4. opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zamieszkałych w SPP.

1.3. Bilet parkingowy - dokument stwierdzający
czas, za jaki opłacono postój pojazdu w SPP.

5.5. służb prowadzących eksploatacjć urządzeń
znajdujących sić w pasach drogowych (w czasie ich
pracy) m.in.: Żagańskich Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., ECO Żagań Sp. z o.o. Zakład Energetyczny, Zakład Gazowniczy, TP SA, Dialog S.A., Zakład
Konserwacji Terenów Zielonych.

1.4. Karta abonamentowa parkingowa - dokument stwierdzający wniesienie opłat za parkowanie
na określony czas, zawierający numer ewidencyjny
i okres ważności.

5.6. przedsićbiorstw i jednostek, z którymi zarządca dróg zawarł umowy dotyczące obsługi technicznej miasta lub którym wydano decyzje o zezwoleniu na prowadzenie robót w pasie drogowym.

1.5. Karta abonamentowa specjalna - dokument
zawierający numer ewidencyjny, numer rejestracyjny pojazdu oraz ulicć lub strefć, na której obowiązuje
zerowa stawka opłat w SPP.

6. Zastrzeżone miejsca postojowe (tzw. „koperty”) są wyłączone z ogólnie dostćpnych miejsc postojowych w SPP. Wykupienie takiego miejsca może
nastąpić tylko za zgodą organu zarządzającego ruchem.

1.2. BSPP - Biuro Strefy Płatnego Parkowania.

2. Miejsca postojowe w strefie nie są strzeżone.
3. Parkujący na obszarze SPP, na drogach publicznych obowiązani są do uiszczenia opłaty za parkowanie.

7. Osoby i instytucje wymienione w ust. 5 pkt. 5.4
do 5.6 obowiązane są złożyć do BSPP pisemny
wniosek oraz załączyć kopie dokumentów uprawniających do ubiegania sić o zerową stawkć opłat.

4. Zwolnione z odpłatności za parkowanie w SPP
są pojazdy:

Rozdział 2

4.1. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnćtrznego, Agencji
Wywiadu, Państwowej Straży Pożarnej, jednostek
ochrony przeciwpożarowej, Straży Granicznej, pogotowia ratunkowego, Służby Wićziennej, Służby Celnej.
4.2. zarządcy dróg.
4.3. Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
a także sił zbrojnych państw obcych, jeżeli umowa
mićdzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest
stroną, tak stanowi.
4.4. wykorzystywane w ratownictwie lub w przypadku klćski żywiołowej.
4.5. autobusy szkolne przewożące dzieci do szkoły.
4.6. pojazdy jednośladowe.

Czas obowiązywania i wysokość opłat w SPP
1. Wysokość stawek opłaty w SPP oraz czas ich
obowiązywania ustala Rada Miasta.
2. Rada Miasta może wyłączyć czasowo z obowiązywania opłat w SPP w przypadku organizowania
uroczystości i imprez gminnych obejmujących swym
zasićgiem strefć.
Rozdział 3
Realizacja opłat w SPP
1. Parkujący w SPP opłaca postój:
1.1. poprzez wykupienie biletu parkingowego za
kwotć odpowiadającą przewidywanemu czasowi
parkowania lub
1.2. poprzez wykupienie w BSPP karty abonamentowej parkingowej.
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2. Kierujący pojazdem obowiązany jest umieścić
bilet parkingowy lub kartć abonamentową za przednią szybą pojazdu w widocznym miejscu, w sposób
nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego odczytanie.
3. Wykupienie biletu parkingowego i nie umieszczenie go za szybą pojazdu bćdzie traktowane jako
postój nieopłacony.
4. Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu
parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty.
5. Niewykorzystanie biletu parkingowego na jednym z płatnych parkingów obszaru parkowania
upoważnia do jego użycia na innych parkingach
w ramach opłaconego limitu czasu w tym obszarze.
6. Wykupienie karty abonamentowej parkingowej upoważnia do nieograniczonego postoju na dowolnym ogólnodostćpnym parkingu płatnym, lecz
nie stanowi podstawy do roszczeń w związku
z brakiem wolnych miejsc postojowych.
7. Opłata za wydanie karty abonamentowej parkingowej oraz karty abonamentowej specjalnej wynosi 5zł.
8. W razie utraty lub kradzieży abonamentów nie
wydaje sić duplikatów.
9. Uiszczenie opłaty za parkowanie w SPP nie
uprawnia do prowadzenia działalności gospodarczej,
w tym reklamowej w pojeździe lub z pojazdu.
10. Umieszczenie reklamy wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowanymi na pojeździe bćdzie
traktowane jako samowolne zajćcie pasa drogowego
w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
Rozdział 4
Nieopłacenie postoju
1. W przypadku stwierdzenia przez służbć parkingową nieopłacenia postoju w SPP kierujący pojazdem obowiązany jest zgłosić sić w BSPP i wnieść
opłatć za czas parkowania, ustalony jako czas, który
upłynął od chwili wystawienia wezwania do momentu zgłoszenia sić w BSPP oraz opłatć dodatkową
w wysokości 30zł. Powyższe obowiązuje jeśli kierujący zgłosi sić w BSPP do godziny 1000 dnia nastćpnego.
2. W przypadku niestawienia sić w BSPP w terminie ustalonym w ust. 1 opłata dodatkowa wyniesie 50zł. Opłatć powyższą należy wnieść w BSPP.
3. W przypadku nie uiszczenia opłaty, o której
mowa w ust. 2 w ciągu 14 dni, ściągnićcie należności
nastąpi w trybie przepisów ustawy o postćpowaniu
egzekucyjnym w administracji.
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Poz. 302
Rozdział 5
Kontrola pojazdów w SPP
1. Upoważnieni pracownicy BSPP legitymujący
sić odpowiednim upoważnieniem i identyfikatorem,
działając w oparciu o Regulamin SPP, mają prawo
do kontroli uiszczenia opłat w SPP.
2. Do obowiązków służby parkingowej należy:
2.1. kontrola opłat za postój w SPP,
2.2. wypisywanie wezwań do uiszczenia opłaty za
nieopłacony postój lub postój ponad opłacony czas,
2.3. w przypadku stwierdzenia nieopłacenia postoju, sporządzenie notatki służbowej i wprowadzenie danych pojazdu, czasu i miejsca nieopłaconego
postoju do ewidencji.
Rozdział 6
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
BSPP wykonuje zadania określone w umowie na
zorganizowanie i zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania na terenie miasta Żagań, a w szczególności:
1. wydaje i pobiera opłaty za wydanie kart abonamentowych parkingowych oraz kart abonamentowych specjalnych,
2. obiera opłaty za nieopłacone parkowanie,
3. gromadzi dane dostarczane przez służbć parkingową na temat nieopłaconego postoju,
4. przekazuje do Wydziału Finansowo - Budżetowego Urzćdu Miasta Żagań wykaz nieopłaconych
w terminie opłat w celu przeprowadzenia postćpowania w trybie egzekucji administracyjnej,
5. prowadzi dokładną ewidencjć wydanych kart
abonamentowych parkingowych, kart abonamentowych specjalnych, sprzedanych miejsc postojowych
oraz dokonuje z Urzćdem Miasta rozliczenia z opłat
za parkowanie,
6. przedstawia Burmistrzowi Miasta Żagań wnioski i uwagi dotyczące funkcjonowania SPP w Żaganiu,
7. dba o oznakowanie pionowe i poziome miejsc
postojowych w SPP,
8. dba o utrzymanie czystości i porządku miejsc
postojowych w SPP.
Rozdział 7
Postępowanie reklamacyjne i odwoławcze
1. Parkujący pojazdem kwestionujący zasadność
wystawienia wezwania - raportu może wnieść reklamacjć do biura BSPP.
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2. W wyniku wniesienia reklamacji biuro przeprowadza postćpowanie wyjaśniające.
3. W przypadku uznania przez biuro zasadności
reklamacji wezwanie - raport zostaje anulowane.
4. W przypadku nieuwzglćdnienia przez biuro reklamacji parkujący może złożyć odwołanie do Burmistrza Miasta.

Poz. 302, 303
1. Odwołanie składa sić za pośrednictwem biura
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dorćczenia zawiadomienia o nieuwzglćdnieniu reklamacji.
2. Rozstrzygnićcie odwołania przez Burmistrza
Miasta jest ostateczne.

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

3 0 3
UCHWAŁA NR XXXVII/7/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej i warunków obniżania czynszu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7,
art. 9, art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 4 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 sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. W lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Burmistrz Miasta Żagań
ustala bazowe stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali w oparciu o ustalone poniżej zasady polityki czynszowej.
2. Obliczenia wysokości czynszu dokonuje zarządca mieszkaniowego zasobu gminy na podstawie
stawek bazowych czynszu, o których mowa w ust. 1
oraz w oparciu o zasady obliczenia stawek czynszu
określone w § 2 niniejszej uchwały.
3. Bazowe stawki czynszu ustala sić na okres
12 miesićcy.
4. Podwyżka czynszu w umowach zawartych po
raz pierwszy może być ustalona po upływie pełnych
6 miesićcy od daty zawarcia umowy najmu.
§ 2. Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali w umowach najmu ustala sić z uwzglćdnieniem nastćpujących czynników związanych z wartością użytkową lokalu, które bćdą podwyższać lub
obniżać bazową stawkć czynszu:
1) położenie budynku:
a)

przy ulicach uciążliwych, do których zaliczo-

no ulice: Jana Pawła II, Armii Krajowej, Żaganny, Nowogródzka, Przyjaciół Żołnierza,
b)

przy ulicach peryferyjnych, do których zaliczono ulice: Chrobrego, Drzewną, Tartakową, Karliki - zmniejszenie 10%;

2) budynki wolnostojące posiadające do czterech
lokali - zwićkszenie 10%;
3) położenie lokalu w budynku:
a)

położenie lokalu na IV i wyższej kondygnacji
(III i wyższe pićtro) - zmniejszenie 5%,

b)

położenie lokalu w suterenie - zmniejszenie
20%,

c)

za lokal bez wydzielonej kuchni - zmniejszenie 10%,

d)

brak naturalnego światła w kuchni - zmniejszenie 5%,

e)

położenie lokalu po dwóch stronach ogólnodostćpnego korytarza (lub w różnych czćściach budynku ) - zmniejszenie 10%;

4) wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia
techniczne i instalacje:
a)

za brak ciepłej wody użytkowej z sieci lub kotłowni lokalnej - zmniejszenie 5%,

b)

za brak centralnego ogrzewania, brak centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody oznacza brak dostarczenia do lokalu energii
cieplnej z ciepłowni lub kotłowni lokalnych
- zmniejszenie 5%,
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c)

za brak łazienki, za łazienkć uważa sić wydzielone pomieszczenia posiadające stałe instalacje: wodociągowo - kanalizacyjną, ciepłej wody dostarczanej centralnie lub z urządzeń zainstalowanych w lokalu umożliwiające podłączenie wanny, brodzika, baterii,
muszli klozetowej, piecyka kąpielowego (gazowego, elektrycznego, bojlera itp.) - zmniejszenie 10%,

d)

za brak WC w budynku - zmniejszenie 10%,

e)

za brak gazu przewodowego w budynku
- zmniejszenie 10%,

f)

za brak urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, za urządzenia wodociągowe rozumie sić również lokalne urządzenie wodociągowe - hydrofory, za urządzenie kanalizacyjne uważa sić również przydomowe osadniki ścieków - zmniejszenie 10%;

5) ogólny stan techniczny budynku: zamieszkiwanie w budynku bćdącym w złym stanie technicznym. Za budynki w złym stanie technicznym
uważa sić budynki przeznaczone do remontu
kapitalnego wyszczególnione w odrćbnej
uchwale Rady Miasta - zmniejszenie 10%.
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3. Za pomieszczenie podlegające oczynszowaniu
należy przyjmować kolejne pomieszczenia o powierzchni mniejszej od niepodlegającej oczynszowaniu.
§ 8. 1. Najemcy lokali mieszkalnych, za wyjątkiem
najemców lokali socjalnych oraz najemcy, którym
wypowiedziano umowć najmu, a którym okres wypowiedzenia jeszcze nie upłynął mogą ubiegać sić
o obniżenie czynszu naliczonego. Kwotć obniżki różnicuje sić w zależności od wysokości miesićcznego
dochodu w przeliczeniu na członka gospodarstwa
domowego i wynosi ona:
a)

10% obniżki
-

do 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

-

do 75% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

b)

15% obniżki
-

do 75% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

-

do 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

§ 3. Najemca może dokonać ulepszeń w zajmowanym lokalu za pisemną zgodą wynajmującego.
Ulepszenia dokonane przez najemcć własnym nakładem, bez zwrotu kosztów przez wynajmującego,
nie mogą wpłynąć na podwyższenie stawki czynszu
za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.

2. Obniżki czynszu udziela sić na wniosek najemcy na okres 12 miesićcy. W przypadku gdy utrzymujący sić niski dochód gospodarstwa domowego to
uzasadnia, wynajmujący, na wniosek najemcy, może
udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesićczne.

§ 4. Suma czynników zmniejszających i zwićkszających nie może przekroczyć 60% obniżki stawki bazowej czynszu.

3. Obniżki czynszu udziela sić po przedstawieniu
przez najemcć deklaracji o wysokości dochodów
członków gospodarstwa domowego, z ostatnich
3 miesićcy poprzedzających datć złożenia wniosku.

§ 5. Czynniki zmniejszające i zwićkszające stawki
czynszu nie dotyczą czynszu za lokale socjalne.
§ 6. Stawki czynszu za najem lokali socjalnych
ustala sić w wysokości 20% bazowej stawki czynszu,
o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Najemca lokalu mieszkalnego w budynku
bez urządzeń CO może użytkować maksymalnie dwa
pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na przechowywanie opału i nie podlegające oczynszowaniu.
2. Najemca z urządzeniem CO może użytkować
tylko jedno pomieszczenie nie podlegające oczynszowaniu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVI/64/01 Rady
Miasta Żagania z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie
ustalenia zasad polityki czynszowej.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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UCHWAŁA NR XXXVII/8/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 22 stycznia 2009r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jedn. Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala sić,
co nastćpuje:

zumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (tekst jednolity: Dz. U. 2007r.
Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.). Zwolnieniu podlegają nastćpujące obiekty sportowe wraz z zajćtym przez nie gruntem tj.:

§ 1. Zwalnia sić od podatku od nieruchomości:
1) nieruchomości stanowiące własność gminy, za
wyjątkiem: wynajćtych, wydzierżawionych lub
użytkowanych bez tytułu prawnego;
2) budynki lub ich czćści przydzielone do bezpłatnego użytkowania osobie, która przekazała
w zamian za emeryturć lub rentć gospodarstwo
rolne państwu, jeżeli nie są wynajćte lub wydzierżawione, a także działki gruntu przydzielone do bezpłatnego użytkowania takiej osobie;
3) budynki lub ich czćści zajćte na:
a)

żłobki, przedszkola,

b)

domy opieki społecznej,

c)

biblioteki publiczne,

d)

działalność charytatywną,

e)

kluby turystyczne,

f)

instytucje powołane do zwalczania alkoholizmu i narkomanii;

4) nieruchomości jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, powiązanych z budżetem
miasta Żagań oraz miejskich instytucji kultury,
z wyjątkiem budynków lub ich czćści wynajćtych lub wydzierżawionych innym osobom fizycznym lub prawnym;
5) nieruchomości zajćte na prowadzenie działalności kulturalnej w rozumieniu ustawy z dnia
25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami)
z wyłączeniem przedmiotów zajćtych na inną
działalność gospodarczą;
6) budynki, budowle lub ich czćści i grunty zajćte
na prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej realizowanych przez sport i rekreacjć ruchową o charakterze ogólnodostćpnym w ro-

a)

baseny i kąpieliska zorganizowane,

b)

stadiony,

c)

hale sportowe,

d)

infrastrukturć towarzyszącą obiektom wymienionym w ppkt a – c, typu: szatnie, zaplecze sanitarno – higieniczne, trybuny, z wyjątkiem obiektów zajćtych na inną działalności gospodarczą, niż działalność opisana
w pkt 6.

§ 2. 1. Zwolnienia, o których mowa w § 1 ust. 5
i 6 niniejszej uchwały mogą stanowić pomoc de minimis, której udzielanie nastćpuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy
de minimis (Dz. Urz. WE L Nr 379 z dnia 28 grudnia
2006r.).
2. Wartość planowanej pomocy de minimis
udzielonej na podstawie niniejszej uchwały, łącznie
z wartością pomocy de minimis uzyskanej przez podatnika w różnych formach i z różnych źródeł,
w okresie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć
kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro brutto.
___________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia nastćpujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów mićdzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy cićżarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20 lipca 1999r.).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej,
zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzćdowym Unii
Europejskiej – wydanie specjalne.
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3. Przedsićbiorca korzystający ze zwolnień, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały zobowiązany
jest do złożenia n/w oświadczeń o:
1) otrzymanej pomocy de minimis – obejmującej
wszystkie otrzymane przez przedsićbiorcć kwoty pomocy de minimis:
a)

w roku podatkowym (na dzień złożenia informacji/deklaracji na podatek od nieruchomości) oraz w dwóch poprzedzających go latach;

2) każdej innej pomocy publicznej niż de minimis,
jaką przedsićbiorca otrzymał w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikowanych (przedmiotu zwolnienia);
3) sytuacji finansowej przedsićbiorcy;

Poz. 304, 305
w przypadku gdy przedsićbiorca z takiej pomocy nie korzysta.
4. Przedsićbiorca zobowiązany jest do poinformowania w terminie 14 dni, licząc od dnia wystąpienia okoliczności pisemnej informacji przekroczeniu
pułapu 200.000 euro brutto.
§ 3. Traci moc uchwała Nr III/17/2002 Rady Miasta Żagania z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009r.

4) nie otrzymaniu przez przedsićbiorcć pomocy
de minimis w okresie, o którym mowa w pkt 1,

Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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UCHWAŁA NR XXXV/233/09
RADY MIASTA KOŻUCHÓW
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za posiadanie psa w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
``Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co
nastćpuje:

6) w sołectwie Drwalewice Władysława Latackiego
zamieszkałego w Drwalewicach;

§ 1. Zarządza sić pobór opłaty z tytułu posiadania
psa od osób fizycznych w drodze inkasa i wyznacza
sić nastćpujących inkasentów:

9) w sołectwie Mirocin Dolny Alicjć Zawrotniak
zamieszkałą w Mirocinie Dolnym;

1) w sołectwie Bulin Mieczysława Mormana zamieszkałego w Bulinie;
2) w sołectwie Broniszów Wojciecha Wargowiaka
zamieszkałego w Broniszowie;
3) w sołectwie Lasocin z przysiółkiem Bielice Andrzeja Szelążka zamieszkałego w Lasocinie;
4) w sołectwie Cisów Zygmunta Góreckiego zamieszkałego w Cisowie;
5) w sołectwie Czciradz Wojciecha Kasprzaka zamieszkałego w Czciradzu;

7) w sołectwie Dziadoszyce z przysiółkiem Zawada
Waldemara Teleckiego zamieszkałego w Dziadoszycach;
8) w sołectwie Książ Śląski Elżbietć Bugaj zamieszkałą w Książu Śląskim;

10) w sołectwie Mirocin Średni Grzegorza Szafrańskiego zamieszkałego w Mirocinie Średnim;
11) w sołectwie Mirocin Górny Romana Stróżyka
zamieszkałego w Mirocinie Górnym;
12) w sołectwie Podbrzezie Dolne Jana Skotarka
zamieszkałego w Podbrzeziu Dolnym;
13) w sołectwie Podbrzezie Górne Renatć Włodarczyk zamieszkałą w Podbrzeziu Górnym;
14) w sołectwie Radwanów Antoniego Florków zamieszkałego w Radwanowie;
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15) w sołectwie Sokołów Wilhelma Róziewicza zamieszkałego w Sokołowie;
16) w sołectwie Studzieniec Stanisława Malinowskiego zamieszkałego w Studzieńcu;
17) w sołectwie Solniki Małgorzatć Sawicką zamieszkałą w Solnikach;
18) w sołectwie Słocina Konstantego Wisłockiego
zamieszkałego w Słocinie;
19) w sołectwie Stypułów z przysiółkiem Kierzkowice Zbigniewa Machnija zamieszkałego w Stypułowie;
20) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Odrodzenie”
w Kożuchowie Dorotć Kozłowską pracownika
Spółdzielni Mieszkaniowej.

Poz. 305, 306
§ 2. Zarządzenie poboru opłaty od posiadania
psa w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia należności bezpośrednio w kasie urzćdu lub na właściwy
rachunek bankowy Gminy Kożuchów.
§ 3. Inkasentom przysługuje wynagrodzenie z tytułu opłaty od posiadania psa w wysokości 20% zainkasowanej kwoty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
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UCHWAŁA NR XXXV/234/09
RADY MIASTA KOŻUCHÓW
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie określenia wzorów formularzy: informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny, informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 6
ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136,
poz. 969 z późn. zm.), 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 sić,
co nastćpuje:
§ 1. Określa sić wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych dla osób fizycznych
stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa sić wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości
prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i jednostek organizacyjnych Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy
Państwowe stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Określa sić wzór informacji o gruntach dla
osób fizycznych stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 4. Określa sić wzór deklaracji na podatek rolny
dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych,
w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Rolnej Skarbu Państwa i jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych stanowiący załącznik Nr 4 do uchwały.
§ 5. Określa sić wzór informacji o lasach dla osób
fizycznych stanowiący załącznik Nr 5 do uchwały.
§ 6. Określa sić wzór deklaracji na podatek leśny
dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych,
w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych
i dla jednostek organizacyjnych Agencji Własności
Rolnej Skarbu Państwa stanowiący załącznik Nr 6 do
uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Kożuchowa.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17

– 803 –

§ 8. Traci moc uchwała Nr III/11/02 Rady Miejskiej
w Kożuchowie z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie
przyjćcia wzorów druków: informacji o nieruchomościach, obiektach budowlanych i budowlach, deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji
o gruntach, deklaracji na podatek rolny, informacji
o lasach, deklaracji na podatek leśny.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/234/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 stycznia 2009r.
INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH
Wnoszć o opodatkowanie na podstawie danych zawartych w niniejszej informacji, a jeżeli nie wniosć zmian, to
dane ze złożonej informacji posłużą do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości w latach nastćpnych.
Podstawa prawna : Ustawa

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zm.)
Składający: Osoby fizyczne bćdące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze
nieruchomości lub ich czćści albo obiektów budowlanych lub ich czćści, stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania : 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnićcie
obowiązku podatkowego.
Organ podatkowy : Burmistrz Kożuchowa
Miejsce położenia nieruchomości :
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
1. Urząd Miejski w Kożuchowie
ul. Rynek 1a
67 – 120 Kożuchów
B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Rodzaj składającego informacjć (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 5. spadkobierca
3. Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia

 3. użytkownik

4. Imić ojca, imić matki
5. Numer PESEL

7.Nr Ksićgi (Ksiąg) Wieczystych

6.Nr NIP

 4. posiadacz
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B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu / Numer lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. informacja na dany rok
 2. korekta informacji obowiązująca od …………………
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (z dokładnością do 1 cm², a w przypadku powierzchni w hektarach z dokładnością do czterech
miejsc po przecinku)

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglćdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

18.
............................................................................. m2
19.
............................................................................ ha
20.

3. pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ............................................................................ m2
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĆŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem
21.
................................................................................. m2
w tym :
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego czćści należy zaliczyć powierzchnić mierzoną, po wewnćtrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacjć uważa sić również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.

2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czćści zajćtych na prowadzenie działalności
gospodarczej - ogółem
w tym :
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

3. zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem
w tym :
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

22.
................................................................................. m2
................................................................................. m2
................................................................................. m2
23.
................................................................................. m2
2

..................................................................................................... m

................................................................................. m2
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4. zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem

24.
................................................................................. m2

w tym :
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

5. pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
25.
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ................................................................................. m2
- ogółem
w tym :
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

6. garaży i pomieszczeń zajćtych na garażowanie
za za wyjątkiem zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna
– ogółem

26.

w tym :
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20m

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

.……………………………………...…….…….………m²

…………………………………………...……………...m²

D.3 BUDOWLE
1. budowle służące do odprowadzania i oczyszczania
ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej ciepła,
paliw i wody – wartość określona na podstawie art.4
ust.1 pkt 3 i ust.3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
2. rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów
– wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3
i ust.3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

27.

3. pozostałe – wartość określona na podstawie art.4 ust.1
pkt 3 i ust.3 -7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych

29.

........................................................................,….... zł
28.
……………………………...…………………….,…….. zł

…………………………...………………………..,……. zł
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E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH I PODMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnić, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)

Tytuł prawny zwolnienia
(ustawa o podatkach i opłatach lokalnych)

Art.7 ust.1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części :
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
Art.7 ust.1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia
statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży
w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki,
kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży
Art.7 ust.1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich
utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami
o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej
Art.7 ust.1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki,
użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Art.7 ust.1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części
zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Inne zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr ……………………… z dnia ……………………

Grunty
powierzchnia
w m²

Budynki lub
ich części
powierzchnia
użytkowa
w m²
30.

Budowle
wartość w zł

X

31.

X

32.
X

33.

34.
X

35.
X

X

36.

37.

38.

39.

40.

41.

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że znana jest mi odpowiedzialność za składanie fałszywych
zeznań, Przewidziana w art.233 Kodeksu karnego.

42. Imić

43. Nazwisko

44. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

45. Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/234/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 stycznia 2009r.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację
................................................................................................

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zm.)
Składający :

Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej
bćdących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich czćści albo obiektów budowlanych lub ich czćści, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bćdących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób
tworzących wspólnotć mieszkaniową

Termin składania : Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnićcie obowiązku podatkowego
Organ podatkowy : Burmistrz Kożuchowa

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Urząd Miejski w Kożuchowie
Ul. Rynek 1 a
67 – 120 Kożuchów

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić *)
* - dotyczy składającego deklaracjć nie bćdącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklaracjć bćdącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklaracjć (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. osoba fizyczna
 2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel  3.użytkownik wieczysty
6. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia**

7. Nazwa skrócona * / imić ojca, imić matki**

 4.dzierżawa

 5. zarząd
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8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

9. Nr KW

11. PKD / EKD (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności)
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10. Nr KRS

12.Wielkość przedsićbiorcy

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

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty
(art.81 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 z późn. zm.)
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej obowiązująca od …………………………

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Stawka podatku wynikająca
Wyszczególnienie
Podstawa
opodatkowa- z Uchwały
nia
Rady Miejskiej w Kożuchowie

Kwota podatku
w zł,gr

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (z dokładnością do 1cm², a przypadku powierzchni podanej w hektarach z dokładnością do czterech
miejsc po przecinku)

1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglćdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

20.

21.

22.

.................. m2 .............,.......

.................…,…...

23.

25.

24.

.................. ha ............,........
27.
26.

3. pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego .................. m2 ...........,….....
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĆŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem
29.

30.

..................…,......
28.

......................,…..

31.

w tym:

.................. m2 ..............,.......

.....................,.......

- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)

...................m2 .............,........

.....................,.......

...................m2 .............,........

....................,........

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego czćści należy zaliczyć powierzchnić mierzoną, po wewnćtrznej długości ścian na wszystkich
kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacjć uważa sić również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
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2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich czćści zajćtych na prowadzenie działalności
gospodarczej - ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

3. zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

4. zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

32.

Poz. 306
33.

34.

.................. m2 ...............,....... .....................,.......
...................m2 ...............,....... .....................,.......
...................m2 ...............,....... .....................,........
35.

36.

37.

.................. m2 ...............,....... ....................,.......
...................m2 ..............,........ ....................,........
...................m2 ..............,........ ....................,........
38.
39.
40.
.................. m2 ...............,....... .....................,.......
.................. m2 ..............,........ ....................,........
.................. m2 ..............,........ ....................,........
41.
42.
43.

5. pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego .................. m2 ...............,....... .....................,.......
- ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

6. garaży i pomieszczeń zajćtych na garażowanie
za wyjątkiem zajćtych na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż rolnicza lub leśna - ogółem
w tym :
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
D.3 BUDOWLE
1.służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków, rurociągi i przewody sieci rozdzielczej ciepła,
paliw i wody – wartość określona na podstawie
art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3 -7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych

.................. m2 ..............,........ ....................,........
.................. m2 ................,...... ....................,........
44.
45.
46.
…………….m² …………..,….. ……………..,…..

…..…….….m² ……………,…

………….…,..….

………..…..m² …………....,… …….……….,…..
47.

48.

49.

.............,.......zł ….................... .....................,.......
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2.rurociągi i przewody sieci rozdzielczej gazów
– wartość określona na podstawie art.4 ust.1 pkt 3
i ust.3 – 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

50.

……..…,……zł ……………….

……….….,….....

3.pozostałe – wartość określona na podstawie
art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3 – 7 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych

53.

55.

51.

52.

54.

……...…,.….zł ……………….

………...…,……

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
56.
.....................,.......

Kwota podatku suma kwot z kol. D (zaokrąglona do pełnych złotych)
F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

(podać powierzchnić, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)

Tytuł prawny zwolnienia
(ustawa o podatkach i opłatach lokalnych)

Art.7 ust.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

Grunty
powierzchnia
w m²

Budynki
lub ich
części powierzchnia
użytkowa
w m²

57.

Budowle
wartość w zł

58.

x

b) są przeznaczone wyłącznie do przewozu osób, wykonywanego przez przewoźnika kolejowego, który równocześnie zarządza
tą infrastrukturą bez udostępniania jej innym przewoźnikom, lub
c)tworzą linie kolejowe o szerokości torów większej niż
1.435 mm
Art.7 ust.1 pkt 1a – grunty, budynki i budowle pozostałe po likwidacji linii kolejowych lub ich odcinków – do czasu przeniesienia ich własności lub prawa użytkowania wieczystego – nie
dłużej jednak niż przez 3 lata od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym stała się ostateczna decyzja lub
weszło w życie rozporządzenie, wyrażające zgodę na likwidację
linii lub ich odcinków, wydane w trybie przewidzianym w przepisach o transporcie kolejowym – z wyjątkiem zajętych na działalność inną niż działalność, o której mowa w przepisach
o transporcie kolejowym
Art.7 ust.1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części :
a) służące działalności leśnej lub rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie
działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
Art.7 ust.1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności
wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki
i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz gruntów
zajętych trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci
i młodzieży
Art.7 ust.1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie do
rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji,
zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
Art.7 ust.1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej

59.

60.

61.

62.

x

63.

x

64.

x

65.

66.

x
67.

x

x
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Art.7 ust.1 pkt 12 – budynki położone na terenie rodzinnych
ogrodów działkowych, nie przekraczające norm powierzchni
ustalonych w przepisach Prawa budowlanego dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą

Poz. 306
68.

x

x

Art.7 ust.1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

69.

70.

71.

Art.7 ust.2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli – publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu,
użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa

72.

73.

74.

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 nie będących prowadzącymi zakłady
pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej

75.

76.

77.

Inne zwolnienia wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej

78.

79.

80.

Nr ……………………. z dnia ……………………………

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że znana jest mi odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań,
przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego .

81. Imić

82. Nazwisko

83. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

84. Podpis (pieczćć) składającego / osoby reprezentującej składającego

Pouczenie:
Składający deklaracjć obowiązany jest:
1) Wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek Urzćdu Miejskiego,
w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
2) Zgodnie z art.3a ustawy z dnia 17.06.1966 roku o postćpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005
roku Nr 229, poz.1954 z późn. zmianami) niniejsza deklaracji stanowi podstawć do wystawienia tytułu wykonawczego dla zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art.21 § 1 pkt 1 ustawy – Ordynacja podatkowa.
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ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI NA ROK ………………….
SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE DO POWIERZCHNI I WARTOŚCI WYKAZANYCH W DEKLARACJI
(położenie nieruchomości, nazwa nieruchomości, numery działek, powierzchnia poszczególnych budynków
i gruntów, wartość poszczególnych budowli )
1. D. 1 pkt 1 ____________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________

_________________________________________
___________________________________________________

__________________________________________________

______________________________________________

2. D.1 pkt 2 ___________________________________

___________________________________________________

_______________________________________

_________________________________________________________

3. D.1 pkt 3 _________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_____________________________________________
____________________________________________________

______________________________________________

5. D.2 pkt 2 ____________________________

____________________________

_______________________________________________

4. D.2 pkt 1 _________________________________________

__________________________________________

___________________

_________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________________

_________________________________________

____________________________________________________

__________________________________________

___________________________________________________

___________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
6. D.2 pkt 3__________________________________
_______________________________________
7. D.2 pkt 4 __________________________
__________________________________________

____________

_____________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________
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____________________________________________________________________

_________________________________

_______________________________________________________________

_____________________________________

___________________________________________________________

9. D.2 pkt 6 ___________________________________

____________________________________________________

________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________

__________________________________________________________

10. D.3 pkt 1 ________________________________

_______________________________________________________

________________________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________
___________________________________

____________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________________

11. D.3 pkt 2 _________________________

______________________________________________________________

_______________________________________
__________________________________________
____________________________________________

_____________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________________

12. D.3 pkt 3 _______________________________________________
_____________________________________________________

_________________________________________
_______________________________________________

_____________________________________________

_______________________________________________________

____________________________________________

________________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/234/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 stycznia 2009r.

INFORMACJA O GRUNTACH
Wnoszć o opodatkowanie na podstawie danych zawartych w niniejszej informacji, a jeżeli nie wniosć zmian, to dane ze złożonej informacji posłużą do ustalenia wysokości podatku rolnego w latach nastćpnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Składający:

Osoby fizyczne, z zastrzeżeniem art.6a ust. 10 (jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują sić w posiadaniu osób
fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej – osoby
fizyczne składają deklaracjć na podatek rolny).

Termin składania: W terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnićcie obowiązku podatkowego
w zakresie podatku rolnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Organ podatkowy : Burmistrz Kożuchowa.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
1.

Urząd Miejski w Kożuchowie
67-120 Kożuchów, ul. Rynek 1a

B. MIEJSCE (ADRES) POŁOŻENIA PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
2.

...............................................................................................................................................
Nr działki

Powierzchnia

Nr ksićgi wieczystej

Miejscowość

C. DANE DOTYCZĄCE PODMIOTU ZOBOWIĄZANEGO DO ZŁOŻENIA INFORMACJI
C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA
3. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkć)

 1. właściciel

 2. współwłaściciel

 3. posiadacz samoistny  4. użytkownik  5. posiadacz
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4. Nazwisko

5. Imić

6. Drugie imić

7. Data urodzenia

8. Imić ojca

9. Numer PESEL_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _-_ _ _-_ _-_ _

10. Imić matki

11. NIP

12. Regon

13. PKD lub EKD

C.1a ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA
14. Kraj

15. Województwo

16. Powiat

17. Gmina

18. Ulica

19. Numer domu / Numer lokalu

20. Miejscowość

21. Kod pocztowy

22. Poczta

D. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
23. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. informacja

 2. korekta informacji od dnia ……………………………

E. DANE DOTYCZĄCE GRUNTÓW 1)
E.1. GRUNTY ORNE
Klasa użytków
rolnych

I

II

III a

III b

IV a

IV b

V

VI

VI z

Powierzchnia
w ha

,

,

,

,

,

,

,

,

,

E.2. ŁĄKI I PASTWISKA
Klasa użytków
rolnych

I

II

III

IV

V

VI

VI z

Powierzchnia
w ha

,

,

,

,

,

,

,

E.3. SADY
Klasa użytków
rolnych

I

II

III a

III b

IV a

IV b

V

VI

VI z

Powierzchnia w
ha

,

,

,

,

,

,

,

,

,

E.4. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI - grunty orne
Klasa użytków
rolnych

I

II

III a

III b

IV a

IV b

V

VI

VI z

Powierzchnia
w ha

,

,

,

,

,

,

,

,

,

E.5. GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI - łąki i pastwiska
Klasa użytków
rolnych
Powierzchnia
w ha

I

II

III

IV

V

VI

VI z

,

,

,

,

,

,

,
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E.6. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - grunty orne
Klasa użytków
rolnych

I

II

III a

III b

IV a

IV b

V

VI

VI z

Powierzchnia w
ha

,

,

,

,

,

,

,

,

,

E.7. GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE - łąki i pastwiska
Klasa użytków
rolnych

I

II

III

IV

V

VI

VI z

Powierzchnia
w ha

,

,

,

,

,

,

,

E.8. ROWY - grunty orne
Klasa użytków
rolnych

I

II

III a

III b

IV a

IV b

V

VI

VI z

Powierzchnia
w ha

,

,

,

,

,

,

,

,

,

E.9. ROWY - łąki i pastwiska
Klasa użytków
rolnych

I

II

III

IV

V

VI

VI z

Powierzchnia
w ha

,

,

,

,

,

,

,

E.10. UŻYTKI ROLNE (ROWY, GRUNTY POD STAWAMI NIEZARYBIONYMI) BEZ OZNACZENIA KLASY GLEBOZNAWCZEJ
Powierzchnia w ha

E.11. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem
Powierzchnia w ha

E.12. GRUNTY POD STAWAMI ZARYBIONYMI - inne gatunki ryb
Powierzchnia w ha

E.13. GRUNTY ZADRZEWIONE I ZAKRZEWIONE POŁOŻONE NA UR
Klasa użytków rolnych

I

II

III

III a

III b

IV

IV a

IV b

V

VI

VI z

Powierzchnia w ha

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

F. INFORMACJA O POSIADANIU UŻYTKÓW ROLNYCH NA TERENIE INNEJ GMINY
Miejsce położenia

Powierzchnia w ha
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G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/YCH – OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO/YCH INFORMACJĘ
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu Karnego.
24. Imić
25. Nazwisko

26. Data wypełnienia (dzień - miesiąc – rok)

27. Podpis/y składającego/ych - osoby reprezentującej składającego/ych

1) Powierzchnić należy podać w ha fizycznych z dokładnością do 1m2 do czterech miejsc po przecinku.
POUCZENIE:
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki
rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17

– 818 –

Poz. 306
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXV/234/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 stycznia 2009r.

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjć
...................................................................................................

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz.969 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,
bćdących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bćdących
współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,
bądź wygaśnićcie obowiązku podatkowego.
Organ podatkowy: Burmistrz Kożuchowa.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Urząd Miejski
Adres: 67-120 Kożuchów ul. Rynek 1a

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklaracjć nie bćdącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklaracjć bćdącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklaracjć (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. osoba fizyczna
 2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
6. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia**

 3. posiadacz samoistny

7. Nazwa skrócona* / imić ojca, imić matki**
8. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

9. Nr KRS

10. Numer PKD/EKD

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

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Numer domu / Numer lokalu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta
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C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkć)

 1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej obowiązująca od dnia ………………….

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
z dokładnością do 1 m² (do czterech miejsc po przecinku)

Klasy użytków wynikające
z ewidencji
gruntów

Ogółem

Nie podlegające
przeliczeniu na ha
przeliczeniowe

Podlegające
przeliczeniu
na hektary
przeliczeniowe

Liczba
hektarów
przeliczeniowych
(z dokładnością do
1 m² (do
czterech
miejsc po
przecinku)

Grunty orne

I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz
Użytki zielone

I
II
III
IV
V
VI
VIz
Grunty rolne
zabudowane

I
II
IIIa

Stawka
z 1 ha
(przeliczeniowego
lub fizycznego)
w zł,gr

Wymiar podatku rolnego
w zł,gr
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III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz
Grunty pod
stawami
a) zarybione,
łososiem,
trocią, głowacicą, palią i
pstrągiem
b) zarybione
innymi gatunkami ryb niż w
poz. a)
c) grunty pod
stawami niezarybionymi
Rowy
bez oznaczenia klasy gleboznawczej
Rowy z oznaczoną klasą
gleboznawczą

I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz
Grunty zadrzewione i
zakrzaczone
na użytkach

I
II
III
IIIa
IIIb
IV
IVa
IVb
V
VI
VIz
Razem (bez
zwolnień)
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E. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ 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

1.
,

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

2.

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

3.

,

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

4.
,

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

5. Ulga
 75%  50%

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

6.
,

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

7. Ulga
 75%  50%

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

8.
,

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

9. Ulga
 75%  50%

Art. 12. ust. 1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

10.

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

11.

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

12.

,

,

,

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

13.

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

14.

Art. 12. ust. 2 pkt 1 - szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe

15.

Art. 12. ust. 2 pkt 2 -szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu,
użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów

16.

,

,

,
,
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F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (zaokrąglić do pełnych złotych)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
19. Imić

20. Nazwisko

21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

22. Podpis (pieczćć) składającego / osoby reprezentującej składającego

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17.06.1966 roku o postćpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.
Dz 2005 roku, Nr 229 poz. 1954 ze zm.) niniejsza deklaracja stanowi podstawć do wystawienia tytułu wykonawczego dla zobowiązań powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa
(t.J. Dz.U. Dz 2005 roku, Nr 8 poz. 60 ze zm.).
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXXV/234/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 stycznia 2009r.

INFORMACJA O LASACH

Wnoszć o opodatkowanie na podstawie danych zawartych w niniejszej informacji, a jeżeli nie wniosć zmian to dane ze złożonej informacji
posłużą do ustalenia wysokości podatku leśnego w latach nastćpnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bćdących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnićcie obowiązku podatkowego.
Organ podatkowy: Burmistrz Kożuchowa.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
1. Urząd Miejski
Adres: 67-120 Kożuchów, ul. Rynek 1a

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĆ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
2. Rodzaj składającego informacjć ( zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. użytkownik  5. spadkobierca
3. Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia
4. Imić ojca, imić matki
5. Numer PESEL

6. Numer NIP

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
7. Kraj

8. Województwo

9. Powiat

10. Gmina

11. Ulica

12. Nr domu/Nr lokalu

13. Miejscowość

14. Kod pocztowy

15. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
16. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. informacja

 2. korekta informacji obowiązująca od: …………………….

D. DANE O LASACH
POŁOŻENIE ( adres ) …………………………………… Nr KW ……………..
___________________________________________________________________________
E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
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Powierzchnia w hektarach fizycznych
(z dokładnością do 1 m²)

1

2

1. Lasy ochronne

2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione
w wierszu 1 i 2)
4. Razem (w.1 - 3)

F. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PODATKU LEŚNYM
TYTUŁ PRAWNY ZWOLNIENIA

Powierzchnia w hektarach
fizycznych z dokładnością do
1 m²

Art. 7 ust.1 pkt 1 lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat
Art. 7 ust.1 pkt 2 lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków
Art. 7 ust.1 pkt 3 użytki ekologiczne
Inne (należy wskazać tytuł prawny zwolnienia)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że znana mi jest odpowiedzialność karna za składanie fałszywych
zeznań, przewidziana w art. 233 Kodeksu karnego.
19. Imić
20. Nazwisko
21. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

22. Podpis składającego / osoby reprezentującej składającego

POUCZENIE:
1. Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze wzglćdu na miejsce położenia lasu, informacje o lasach, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni
od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie, albo wygaśnićcie obowiązku w podatku leśnym, lub jeżeli w trakcie roku podatkowego las został zajćty na wykonywanie działalności gospodarczej
innej niż leśna.
2. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy
( Ls ).
3. Za działalność leśną, w rozumieniu ustawy, uważa sić działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców
lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powićkszania zasobów
i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
4. Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXXV/234/09
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 stycznia 2009r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjć
..................................................................................

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
na

2. Rok

............................
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej
bćdących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych bćdących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi
osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnićcie obowiązku podatkowego.
Miejsce składania: Burmistrz Kożuchowa.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Urząd Miejski
Adres: 67-120 Kożuchów, ul. Rynek 1a

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklaracjć ni e bćdącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklaracjć bćdącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklaracjć ( zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. osoba fizyczna
 2. osoba prawna
 3. jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
 4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności , posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. własność
 2. współwłasność  3. użytkowanie  4. posiadanie
6. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia**
7. Nazwa skrócona /Imić ojca, imić matki
8. Identyfikator REGON /

Numer PESEL/PKD lub EKD/

Numer KRS

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

10. Województwo

11. Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu/Nr lokalu

15. Miejscowość

16. Kod pocztowy

17. Poczta
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C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
18. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej obowiązująca od dnia …………….

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

Powierzchnia
w hektarach
fizycznych
(z dokładnością do
czterech miejsc po
przecinku)

Stawka
podatku
w zł, gr

Podatek w zł, gr
(rubr. 2x rubr.3)

2

3

4

1

1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe
(nie wymienione w w. 1 i 2)
4. Razem (w.1 - 3)
(należy zaokrąglić do pełnych złotych)

x

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnić zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)

A. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
LUB UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia
w ha
z dokładnością do 1 m2 1)

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

17.

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

, .
18

Art. 7 ust. 1 pkt 3- użytki ekologiczne

, .
19

Art. 7 ust. 2 pkt 1- szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe
szkoły wojskowe
Art. 7 ust. 2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki
doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne, oraz organy prowadzące te
szkoły,
placówki
odpowiednio
z tytułu
zarządu,Nauk
użytkowania lub
Art. 7 ust.
2 pkt 3-i zakłady
placówki
naukowe Polskiej
Akademii
użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych
Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących 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 - zajćtych na prowadzenie
tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które
Art.
7 ust.sić
2 pkt
5 - jednostki
badawczo-rozwojowe
znajdują
w posiadaniu
zależnym
podmiotów niebćdących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej

20.
,

, .
21
,
22.

,23.

24
, .

,
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że znana jest mi odpowiedzialność karna za składanie
fałszywych zeznań przewidziana w art. 233 Kodeksu Karnego.

19.Imić

20.Nazwisko

21.Data wypełnienia (dzień – miesiąc – rok)

22..Podpis (pieczćć) składającego/osoby reprezentującej składającego

Zgodnie z art. 3a ustawy z dnia 17.06.1966 roku o postćpowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U.
z 2005 roku, Nr 229 poz. 1954 z późniejszymi zmianami) niniejsza deklaracja stanowi podstawć do wystawienia
tytułu wykonawczego dla zobowiązań podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 1 ustawy
– Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku, Nr 8 poz. 60 z późniejszymi zmianami).
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UCHWAŁA NR XXXV/238/09
RADY MIASTA KOŻUCHÓW
z dnia 29 stycznia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) Rada Miejska
w Kożuchowie uchwala, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVI/196/09 Rady Miejskiej
w Kożuchowie z dnia 2 października 2008r. sprawie
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji
w spółkach prawa handlowego (Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 105, poz. 1560) wprowadza sić nastćpujące zmiany:

____________________________________________
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 oraz 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.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
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Poz. 307, 308

1) dotychczasowe oznaczenie „§ 2” otrzymuje
oznaczenie „§ 2.1”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Kożuchowa.

2) oraz wprowadza sić ust. 2 w brzmieniu:

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

„2. Wyceny, o której mowa w ust. 1 nie przeprowadza sić w przypadku nowego zadania inwestycyjnego”.

Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński

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

3 0 8
UCHWAŁA NR XXXV/239/09
RADY MIASTA KOŻUCHÓW
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mirocin Górny
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1.)
Rada Miejska w Kożuchowie nadaje:

4) organizowanie
samopomocy
mieszkańców
szczególnie przy usuwaniu skutków klćsk żywiołowych oraz wspólnych prac na rzecz swojej
miejscowości;

Statut Sołectwa Mirocin Górny

5) podejmowanie działań i współudział w ich realizacji w dziedzinie sportu, rekreacji, kultury,
oświaty, zdrowia;

Rozdział 1
Nazwa i obszar działania
§ 1. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Mirocin Górny zwane dalej Sołectwem.

6) współdziałanie z policją i strażą miejską w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie sołectwa;

§ 2. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową
mieszkańców wsi.

7) współpraca ze strażami pożarnymi w zakresie
bezpieczeństwa p.poż;

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy
Kożuchów.

8) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego w zakresie:

§ 3. Sołectwo obejmuje obszar o powierzchni
1649ha.
Rozdział 2
Zadania sołectwa oraz sposób ich realizacji
§ 4. Do zadań sołectwa należą wszystkie sprawy
mające istotne znaczenie dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:
1) współpraca z organami gminy w wykonywaniu
zadań publicznych na rzecz sołectwa;
2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów administracji rządowej
i samorządowej i innych podmiotów życia publicznego;
3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich mieszkańców sołectwa;

a)

budowy sieci wodno – kanalizacyjnej,

b)

utrzymania porządku i czystości,

c)

ochrony zieleni i drzewostanu;

9) wspieranie działań gminy w zakresie pomocy
społecznej w szczególności sygnalizowanie potrzeb społecznych w zakresie organizowania
określonych form pomocy społecznej;
10) gospodarowanie powierzonym mu przez gminć
mieniem komunalnym w granicach zgodnych
z celem i zakresem przekazania.
_________________________________________
1

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

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
§ 5. Sołectwo jest upoważnione do decydowania
o:
1) wynajmowaniu składników mienia komunalnego przekazanego sołectwu, o ile nie jest to
sprzeczne ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem przekazanego mienia;
2) przeznaczeniu dochodów ze składników mienia
przekazanych sołectwu;
3) konserwacji i remontach bieżących składników
mienia przeznaczonych do powszechnego użytku oraz użytkowanych bezpośrednio przez organy sołectwa;
4) organizowaniu wspólnych prac społecznie użytecznych.
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4) rozpatrywanie sprawozdań z pracy sołtysa i Rady Sołeckiej;
5) opiniowanie statutu sołectwa i jego zmian;
6) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego w czćści dotyczącej sołectwa;
7) gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym sołectwu;
8) gospodarowanie powierzonym sprzćtem.
2. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego należy również sprawowanie kontroli działalności sołtysa i Rady Sołeckiej. W tym celu Zebranie Wiejskie
może powołać Komisjć Rewizyjną oraz określić jej
zadania.
§ 9. Do obowiązków sołtysa należy:

§ 6. Zadania sołectwa realizowane są poprzez:
1) podejmowanie uchwał w ramach przyznanych
kompetencji;
2) opiniowanie spraw leżących w zakresie działania samorządu mieszkańców;
3) współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Burmistrza Kożuchowa konsultacji społecznej projektów uchwał w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa;
4) wystćpowanie z wnioskami do rady miejskiej
lub Burmistrza Kożuchowa o rozpatrzenie
spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców;
5) współpracć z radnym z terenu sołectwa w zakresie organizacji spotkań, dyżurów oraz kierowanie do niego wniosków dotyczących sołectwa;
6) ustalanie zadań dla sołtysa do realizacji w okresie mićdzy Zebraniem Wiejskim.
Rozdział 3
Organizacja i zakres działania
§ 7. 1. Organem uchwałodawczym sołectwa jest
Zebranie Wiejskie.
2. Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys.
3. Działalność sołtysa wspomaga Rada Sołecka.
4. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa cztery
lata i kończy sić wraz z wyborem nowych organów.
§ 8. 1. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) wybór i odwołanie sołtysa;

1) wykonywanie uchwał Zebrań Wiejskich i prowadzenie obrad;
2) zwoływanie Zebrań Wiejskich i prowadzenie ich
obrad;
3) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Sołeckiej;
4) uczestniczenie w
w Kożuchowie;

obradach

Rady

Miejskiej

5) w zakresie ustalonym przez Radć Miejską w Kożuchowie dokonywanie poboru podatków
i opłat;
6) prowadzenie dokumentacji sołectwa;
7) przekazywanie uchwał, wniosków i opinii Zebrania Wiejskiego Burmistrzowi Kożuchowa;
8) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz;
9) rozliczanie z użytkowania sprzćtu rolniczego.
§ 10. 1. Działalność Rady Sołeckiej ma charakter
doradczy, opiniodawczy i inicjatywny.
2. Rada Sołecka składa sić z 6 osób, w tym sołtysa.
3. Do zadań Rady Sołeckiej należy:
1) zgłaszanie do 15 września każdego roku wniosków do budżetu Gminy Kożuchów;
2) wspomaganie sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
3) inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa
prac możliwych do wykonania przy udziale
mieszkańców wspieranych środkami finansowymi gminy;

2) wybór i odwołanie członków Rady Sołeckiej;

4) pomoc sołtysowi w przygotowaniu Zebrań
Wiejskich;

3) uchwalenie programów działania, w tym dotyczących celów i zakresów wspólnych prac
mieszkańców na rzecz sołectwa;

5) organizowanie innych form pomocy społecznej
dla mieszkańców niepełnosprawnych, dotknićtych klćską żywiołową;

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
6) organizowanie i przeprowadzanie akcji i konkursów mających na celu poprawć estetyki sołectwa.
4. Posiedzenie Rady Sołeckiej odbywa sić w miarć
potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.
Rozdział 4
Zasady zwoływania i przebiegu Zebrania Wiejskiego
§ 11. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) z inicjatywy Rady Sołeckiej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa, którzy mają czynne prawo
wyborcze;
4) na wniosek Burmistrza Kożuchowa.
2. Zebranie Wiejskie może także zwołać Burmistrz Kożuchowa w przypadku nie zwołania Zebrania Wiejskiego przez sołtysa w terminie czternastu
dni od dnia zgłoszenia wniosku określonego w ust. 1
pkt 3 i 4.
3. Odrćbne zasady i tryb zwoływania Zebrań
Wiejskich wyborczych określone są w rozdziale 5.
§ 12. 1. Zebranie Wiejskie odbywa sić w miarć
potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce Zebrania Wiejskiego podaje
sić do wiadomości publicznej w sposób zwyczajnie
przyjćty, tj. poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicy
ogłoszeń lub przekazuje za pokwitowaniem listy
- zaproszenie od mieszkania do mieszkania na siedem dni przed terminem zebrania.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek
mieszkańców lub Burmistrza Kożuchowa powinno
odbywać sić najpóźniej w terminie 21 dni od daty
zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.
§ 13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy sołtys:
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2. Przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego
winien poddać pod głosowanie każdy wniosek, jeżeli
jego przedmiot odpowiada przyjćtemu porządkowi
obrad.
§ 15. 1. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo poinformowani zgodnie z § 12 ust. 2.
2. Zebranie Wiejskie jest władne do podejmowania uchwał, gdy uczestniczy w nim co najmniej
20% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w dniu Zebrania Wiejskiego.
3. W przypadku braku quorum określonego
w ust. 2 nastćpne Zebranie Wiejskie odbywa sić po
upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego
terminu Zebrania Wiejskiego bez wzglćdu na ilość
uczestniczących mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w tym dniu.
4. Uczestnicy Zebrania Wiejskiego podpisują listy
obecności.
§ 16. 1. Porządek obrad przyjmuje Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez
przewodniczącego obrad.
2. Głosowanie odbywa sić w sposób jawny z wyłączeniem spraw określonych w rozdziale 5 niniejszego statutu.
3. Uchwały Zebrań Wiejskich zapadają zwykle
wićkszością głosów, tzn. liczba głosów „za” musi
być wićksza od głosów „przeciw”. W przypadku nie
podjćcia uchwały w pierwszym głosowaniu w skutek
równej ilości głosów „za” i „przeciw” dopuszcza sić
możliwość powtórnego głosowania.
§ 17. 1. Zebranie Wiejskie jest protokołowane.
2. Protokół z Zebrania Wiejskiego powinien zawierać:
1) miejsce i datć zebrania;
2) stwierdzenie ważności zebrania;
3) porządek obrad;

2. Pod nieobecność sołtysa obradom Zebrania
Wiejskiego przewodniczy członek Rady Sołeckiej.

4) treść podejmowanych uchwał i wynik ich głosowania;

3. Zebranie Wiejskie może powierzyć prowadzenie Zebrania Wiejskiego innej osobie.

5) przebieg dyskusji;

§ 14. 1. Przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego uprawniony jest do decydowania o:
1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;
2) udzielaniu głosu poza kolejnością;
3) określaniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców;
4) przywoływania do porządku uczestników Zebrania Wiejskiego, którzy zakłócają obrady.

6) podpisy prowadzącego zebranie i protokolanta.
3. Do protokołu dołącza sić:
1) listy obecności;
2) uchwały;
3) inne załączniki.
4. Kopić protokołu z Zebrania Wiejskiego sołtys
przekazuje Burmistrzowi Kożuchowa.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17

– 831 –

Rozdział 5

5) ustalenie wyników głosowania;

Tryb wyboru sołtysa, Rady Sołeckiej oraz ich odwoływanie i wybory uzupełniające
§ 18. 1. Zebranie Wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków Rady Sołeckiej
zwołuje Burmistrz Kożuchowa. W tym celu określa
miejsce, dzień, godzinć i porządek obrad Zebrania
Wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego obrad.
2. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania
Wiejskiego do wyboru sołtysa i członków Rady Sołeckiej przekazuje sić do wiadomości mieszkańców
sołectwa w sposób zwyczajowo przyjćty, co najmniej
siedem dni przed wyznaczoną datą zebrania.
3. Burmistrz Kożuchowa zarządza przeprowadzenie Zebrania Wiejskiego, o którym mowa w ust. 1
w terminie do 2 miesićcy od daty upływu kadencji.
§ 19. 1. Zebranie Wiejskie wyborcze jest prawomocne, gdy spełnia warunki określone w § 15 ust. 1,
2, 3.
2. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze)
w sołectwie ma każdy obywatel, który najpóźniej
w dniu wyborów kończy 18 lat i stale zamieszkuje na
obszarze działania sołectwa i nie jest:
1) pozbawiony praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem sądowym;
2) pozbawiony praw
Trybunału Stanu;

wyborczych

orzeczeniem

3) ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądowym.
3. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze)
na sołtysa, członka Rady Sołeckiej przysługuje osobie mającej prawo wybierania w sołectwie.
§ 20. 1. Wybory sołtysa, członków Rady Sołeckiej
lub ich odwołanie przeprowadza sić w głosowaniu
tajnym.
2. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza
w składzie co najmniej trzech członków wybranych
spośród uprawnionych do głosowania uczestników
zebrania.
3. Członkiem Komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
4. Do zadań Komisji Wyborczej należy:
1) przyjćcie zgłoszeń kandydatów;
2) sprawdzenie listy uprawnionych do głosowania;
3) sporządzenie kart do głosowania z zamieszczonymi na nich kandydatami w porządku alfabetycznym i oznakowanie pieczćcią urzćdu miejskiego;
4) przeprowadzenie głosowania;

Poz. 308

6) ogłoszenie wyników głosowania;
7) sporządzenie i podpisanie protokołów o wyniku
głosowania.
§ 21. 1. Wybory odbywają sić przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio
przez uprawnionych do głosowania uczestników
Zebrania Wiejskiego.
2. W pierwszej kolejności przeprowadza sić wybory sołtysa.
3. W przypadku głosowania na jednego kandydata na karcie do głosowania pod nazwiskiem kandydata umieszcza sić kratki i obok wyrazy „za” i „przeciw”. Głosuje sić poprzez zakreśleniem znakiem X
jedną z kratek.
4. W przypadku zgłoszenia wićkszej liczby kandydatów na sołtysa głosowanie odbywa sić poprzez
postawienie znaku X w kratce przy nazwisku jednego
kandydata, na którego głosujący zamierza oddać
głos.
5. Za wybranego uważa sić kandydata, który uzyska najwićkszą liczbć głosów ważnych.
6. W przypadku nie wybrania sołtysa w pierwszym głosowaniu nastćpuje kolejne głosowanie spośród 2 kandydatów, którzy uzyskali najwićkszą równą liczbć głosów w pierwszym głosowaniu.
7. Za wybranego uważa sić kandydata, który uzyskał wićcej głosów „za” niż „przeciw”.
8. W drugiej kolejności przeprowadza sić wybory
członków Rady Sołeckiej w liczbie określonej
w § 10 ust. 2.
9. Głosowanie odbywa sić poprzez postawienie
znaku X w kratce przy nazwisku kandydatów, na których głosujący zamierza oddać głos.
10. Za wybranych członków Rady Sołeckiej uważa sić kandydatów, którzy otrzymali najwićkszą liczbć głosów ważnych.
11. W przypadku nie wybrania ustalonej liczby
członków Rady Sołeckiej wskutek otrzymania przez
kandydatów równej liczby głosów nastćpuje kolejne
głosowanie aż do wyłonienia pełnego stanu członków Rady Sołeckiej.
§ 22. Do niniejszego rozdziału mają zastosowanie
przepisy § 17 niniejszego statutu.
§ 23. 1. Mieszkańcom sołectwa, którzy mają prawo wyborcze przysługuje prawo do złożenia protestu
wyborczego, co do sposobu przeprowadzania wyboru sołtysa lub członków Rady Sołeckiej.
2. Protest należy złożyć do Burmistrza Kożuchowa w terminie 7 dni od dnia wyborów.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
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3. Protesty rozstrzyga burmistrz w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku.
§ 24. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej mogą
być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed upływem kadencji, jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają przepisy niniejszego statutu, nie wykonują uchwał Zebrania Wiejskiego lub dopuścili sić
czynu dyskwalifikującego ich w opinii środowiska.
2. O odwołanie mogą wystąpić:

Poz. 308
w ramach aktualnego przeznaczenia.
4. Dochody z przekazanego mienia są dochodami
budżetu Gminy Kożuchów.
Rozdział 7
Nadzór nad działalnością sołectwa
§ 28. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności
z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

1) mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska
poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania;

2. Organami nadzoru na działalnością Sołectwa
są Burmistrz Kożuchowa i Rada Miejska w Kożuchowie.

2) Rada Miejska w Kożuchowie;

3. Organy nadzoru maja prawo uczestniczenia
w Zebraniach Wiejskich i posiedzeniach Rady Sołeckiej, a także żądania niezbćdnych informacji, danych
oraz wyjaśnień dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbćdnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

3) Burmistrz Kożuchowa.
3. Wniosek o odwołanie winien zawierać uzasadnienie.
4. Zebranie Wiejskie, na którym ma być odwołany sołtys lub członkowie Rady Sołeckiej zwołuje
Burmistrz zgodnie z § 18 niniejszego statutu.
§ 25. 1. W przypadku rezygnacji sołtysa z pełnionej funkcji lub jego odwołania, lub odwołania całej
Rady Sołeckiej burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie
zgodnie § 18 niniejszego statutu.
2. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka
Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys
zgodnie z § 12 niniejszego statutu.
Rozdział 6
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem
gminnym
§ 26. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w oparciu o budżet Gminy Kożuchów na
podstawie wniosków przedstawionych w uchwale
Zebrania Wiejskiego w sprawie sfinansowania określonych prac i przedsićwzićć.
§ 27. 1. Burmistrz Kożuchowa może przekazać sołectwu wyodrćbnioną czćść mienia komunalnego
gminy na zasadach określonych w uchwale Rady
Miejskiej w Kożuchowie, którą sołectwo zarządza
i korzysta z niej.
2. Sołectwo może wykorzystywać mienie komunalne na realizacjć zadań ustawowych i statutowych.
3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności, polegające
na:
1) załatwianiu bieżących
z eksploatacją mienia;

spraw

zawiązanych

2) utrzymywaniem go w stanie nie pogorszonym

4. Kontrolć działalności sołectwa przeprowadza:
1) Burmistrz Kożuchowa osobiście lub poprzez
upoważnionych pracowników Urzćdu Miejskiego
w Kożuchowie;
2) Rada Miejska w Kożuchowie poprzez Komisjć
Rewizyjną.
§ 29. 1. Sołtys obowiązany jest do przedkładania
Burmistrzowi Kożuchowa uchwał Zebrania Wiejskiego.
2. Uchwała Zebrania
z prawem jest nieważna.

Wiejskiego

sprzeczna

3. O nieważności uchwały Zebrania Wiejskiego
w całości lub w czćści orzeka Burmistrz Kożuchowa
w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej dorćczenia.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 30. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Miejska
w Kożuchowie w trybie określonym dla jego uchwalenia.
2. Traci moc uchwała Nr XII/63/91 Rady Miasta
i Gminy w Kożuchowie z dnia 29 kwietnia 1991r.
w sprawie przyjćcia statutu sołectwa.
3. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni po
jego ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
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UCHWAŁA NR XXIX/207/09
RADY MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
tekst jednolity z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 tekst jednolity
z późn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Zwalnia sić od podatku od nieruchomości
grunty, budynki lub ich czćści oraz budowle związane z nową inwestycją i utworzeniem nowych miejsc
pracy, stanowiących własność lub znajdujących sić
w użytkowaniu wieczystym przedsićbiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie w rozumieniu rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28 grudnia
2006r.), z wyjątkiem:
1) związanych z prowadzeniem działalności handlowej;
2) związanych z prowadzeniem stacji paliw.
2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości,
o którym mowa w ust. 1 przysługuje na zasadach
określonych w niniejszej uchwale oraz rozporządzeniu.
3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości,
o którym mowa w ust. 1 i 2 stanowi pomoc de
minimis.
§ 2. Ilekroć w uchwale używa sić pojćcia:
1) zwolnienie od podatku - należy przez to rozumieć zwolnienie od podatku od nieruchomości
gruntów, budynków, budowli lub ich czćści, bćdących własnością przedsićbiorcy, znajdujących
sić na terenie Gminy Krosno Odrzańskie i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) nowa inwestycja - należy przez to rozumieć poniesienie przez przedsićbiorcć nakładów inwestycyjnych, w wyniku których zostanie uruchomiona nowa lub poszerzona dotychczasowa
działalność gospodarcza, pod warunkiem, że
w wyniku poniesienia tych nakładów zostaną

utworzone nowe miejsca pracy;
3) nakłady inwestycyjne - należy przez to rozumieć
nakłady poniesione przez przedsićbiorcć na
nową inwestycjć, do których zalicza sić m. in.
cenć nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego, cenć nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle
i budynki oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją, w szczególności: maszyny, urządzenia, przyrządy, aparatura, wyposażenie
techniczne dla prac biurowych, infrastruktura
techniczna, zakup wartości niematerialnych
i prawnych;
4) rok zwolnienia - należy przez to rozumieć
12 miesićcy kalendarzowych liczonych od
pierwszego dnia miesiąca nastćpującego po
miesiącu, w którym przedsićbiorca spełnił warunki do uzyskania zwolnienia;
5) utworzenie nowych miejsc pracy - należy przez
to rozumieć przyrost netto liczby pracowników
w danym przedsićbiorstwie w porównaniu ze
średnią z ostatnich 12 miesićcy, w przeliczeniu
na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym od liczby nowych stanowisk
pracy powstałych w związku z realizacją nowej
inwestycji należy odjąć liczbć miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.
§ 3. Warunkiem skorzystania przez przedsićbiorcć z pomocy de minimis na podstawie niniejszej
uchwały, oprócz spełnienia warunków określonych
w § 6 jest złożenie przez przedsićbiorcć zawiadomienia o zamiarze skorzystania z pomocy de minimis
w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości,
na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały
i dokumentów, o których mowa w § 7 uchwały.
§ 4. 1. Pomoc przyznawana na podstawie niniejszej uchwały udzielana bćdzie zgodnie z przepisami
rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L379
z 28 grudnia 2006r.).

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
2. Przedsićbiorca, przy zachowaniu wszystkich
warunków określonych w niniejszej uchwale, może
uzyskać pomoc w jej ramach, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy
de minimis, otrzymanej przez przedsićbiorcć w bieżącym roku (w roku, w którym przedsićbiorca złożył
zawiadomienie) oraz w dwóch poprzednich latach
obrotowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. Euro, a w przypadku przedsićbiorców działających w sektorze transportu drogowego 100 tys. Euro.
3. Wartość pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, udzielona na
podstawie niniejszej uchwały, podlega sumowaniu
z każdą inną niż de minimis pomocą w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikowanych, a łączna
kwota pomocy nie może przekroczyć maksymalnej
dopuszczalnej intensywności pomocy.
§ 5. Zwolnienie od podatku przysługuje:
1) dla przedsićbiorców rozpoczynających po raz
pierwszy działalność na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie na okres:
a)

2 lat, pod warunkiem utworzenia co najmniej
3 miejsc pracy,

b)

3 lat, pod warunkiem utworzenia co najmniej
20 miejsc pracy;

2) dla przedsićbiorców działających na terenie
Gminy Krosno Odrzańskie na okres:
a)

1 roku, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono
co najmniej 3 nowe miejsca pracy,

b)

2 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono
co najmniej 10 nowych miejsc pracy,

c)

3 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono
co najmniej 20 nowych miejsc pracy.

§ 6. Zwolnienie od podatku, o którym mowa
w § 5 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca nastćpującego po miesiącu, w którym przedsićbiorca
złoży zawiadomienie, pod warunkiem spełnienia
łącznie nastćpujących warunków:
1) nowa inwestycja stanowić bćdzie własność
przedsićbiorcy co najmniej przez okres objćty
zwolnieniem;
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2) oświadczenie o nakładach inwestycyjnych poniesionych na tworzenie nowej inwestycji wraz
z dokumentami poświadczającymi ich wysokość
(faktury, rachunki);
3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega sić
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzednich lat, albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
otrzymanej w tym okresie;
4) oświadczenie o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikujących sić do objćcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
5) dokumenty potwierdzające zarejestrowanie
podmiotu gospodarczego lub działalności gospodarczej;
6) informacjć o wysokości zatrudnienia na dzień
zakończenia inwestycji oraz oświadczenia
przedsićbiorcy o liczbie nowoutworzonych
miejscach pracy;
7) oświadczenie, że przedsićbiorca nie znajduje sić
w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu
pkt 9 - 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych
przedsićbiorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004r.).
§ 8. Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości
nie może skorzystać przedsićbiorca zalegający
z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych należności pienićżnych wobec Gminy Krosno Odrzańskie
§ 9. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie
przysługuje przedsićbiorcom powstałym przez przekształcenie bądź połączenie działalności z innymi
podmiotami działającymi na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie.
§ 10. Przedsićbiorca ma obowiązek składania
najpóźniej do dnia 15 stycznia każdego roku nastćpującego po roku korzystania ze zwolnienia od podatku, nastćpujących dokumentów:
1) oświadczenia o utrzymaniu poziomu zatrudnienia;

2) działalność gospodarcza w nowej inwestycji
prowadzona bćdzie co najmniej przez okres objćty zwolnieniem;

2) udokumentowanej informacji o poniesionych
nakładach na utrzymanie utworzonych miejsc
pracy;

3) nowe miejsca pracy utrzymane bćdą co najmniej przez okres objćty zwolnieniem.

3) oświadczenia, że przedsićbiorca nie znajduje sić
w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
pkt 9 - 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji
zagrożonych
przedsićbiorstw
(Dz. Urz. UE C 244 z 1 października 2004r.).

§ 7. Do zawiadomienia przedsićbiorca dołącza
nastćpujące dokumenty:
1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;
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§ 11. 1. Organ podatkowy uprawniony jest do
kontroli spełniania przez przedsićbiorcć warunków
do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w ustawie Ordynacja podatkowa.
2. Organ podatkowy stwierdza w drodze decyzji
o wygaśnićciu prawa do korzystania ze zwolnienia
od podatku w nastćpujących przypadkach:
1) niespełnienia przez przedsićbiorcć chociażby
jednego z warunku do udzielenia zwolnienia,
o których mowa w § 6;
2) podania nieprawdziwych informacji, oświadczeń, dokumentów;
3) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli podatkowej przez upoważnionych pracowników
Urzćdu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w zakresie zwolnienia od podatku;
4) ogłoszenie upadłości przedsićbiorstwa w okresie trwania zwolnienia od podatku.
3. Przedsićbiorca traci prawo do zwolnienia od
podatku od nieruchomości od nastćpnego miesiąca
po miesiącu, w którym wystąpiła chociażby jedna
z przesłanek określonych w ust. 2.
4. Przedsićbiorca zobowiązany jest do pisemne-
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go zawiadomienia organu podatkowego o utracie
prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości,
w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności
powodujących utratć prawa do zwolnienia od podatku.
5. Przedsićbiorca traci prawo do zwolnienia od
podatku od nieruchomości w przypadku niezłożenia
dokumentów, o których mowa w § 10.
6. W przypadku utraty prawa do zwolnienia
przedsićbiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego
zwrotu otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.
§ 12. Uchwała ma zastosowanie do inwestycji, na
którą poniesiono nakłady inwestycyjne i utworzono
nowe miejsca pracy po wejściu w życie niniejszej
uchwały.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/207/09
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 29 stycznia 2009r.

Krosno Odrzańskie, dnia..............................
ZGŁOSZENIE
Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości na warunkach określonych uchwałą Nr ............. Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia .........2009r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsićbiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis w związku z realizacją nowej inwestycji polegającej
na ......................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................,
w wyniku której zostaną utworzone/utworzono* ................... (..............................................................) miejsca pracy.
(słownie)

Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy:
1. Imić i nazwisko/nazwa firmy*
................................................................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania/adres siedziby firmy*
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
3. Adres do korespondencji
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
................................................................................................................................................................................................
5. REGON
................................................................................................................................................................................................
6. Nr tel...................................................................................................................................................................................
7. Adres inwestycji
................................................................................................................................................................................................
8. Termin zakończenia inwestycji:........................................................................................................................................
9. Termin utworzenia nowych miejsc pracy:......................................................................................................................
.............................................................
(podpis, pieczćć przedsićbiorcy)

* niepotrzebne skreślić

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
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UCHWAŁA NR XXIX/208/09
RADY MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Traci moc uchwała z dnia 27 czerwca 2008r.
Nr XXI/135/2008 w sprawie zwolnień od podatku od
nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsićbiorców na terenie Gminy
Krosno Odrzańskie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan

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

3 1 1
UCHWAŁA NR XXIX/209/09
RADY MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie Statutu Gminy Krosno Odrzańskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn.
zm.) uchwala sić:

4) zasady tworzenia i działania klubów radnych
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim;

Statut Gminy Krosno Odrzańskie

6) zasady dostćpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim i Burmistrza Krosna Odrzańskiego.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Statut Gminy Krosno Odrzańskie określa:
1) ustrój Gminy miejsko – wiejskiej Krosno Odrzańskie;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału, znoszenia
jednostek pomocniczych Gminy Krosno Odrzańskie oraz udziału przewodniczących organów wykonawczych tych jednostek w pracach
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim;
3) organizacjć wewnćtrzną oraz tryb pracy Rady
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim i jej komisji;

5) tryb pracy Burmistrza Krosna Odrzańskiego;

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie Gminy Krosno
Odrzańskie jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć Gminć Krosno Odrzańskie;
2) radzie - należy przez to rozumieć Radć Miejską
w Krośnie Odrzańskim;
3) komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady
Miejskiej w Krośnie Odrzańskim;
4) Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć
Komisjć Rewizyjną Rady Miejskiej w Krośnie
Odrzańskim;

Dziennik Urzćdowy
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5) burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Krosna Odrzańskiego;
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-

Sarbia - wieś – sołectwo,

-

Sarnie Łćgi – gajówka,

-

Stary Raduszec - wieś – sołectwo,

7) urzćdzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim;

-

Strumienno - wieś – sołectwo,

-

Retno - wieś – sołectwo,

8) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim;

-

Szklarka Radnicka - wieś – sołectwo,

-

Wćżyska - wieś – sołectwo.

6) statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy
Krosno Odrzańskie;

9) radnych - należy przez to rozumieć radnych Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim;

4. Jednostkami pomocniczymi gminy na wsi są
sołectwa, a w mieście osiedla.

10) ustawie - należy przez to rozumieć ustawć
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

5. Wykaz osiedli i ich granice stanowi załącznik
Nr 2 do Statutu.

Rozdział 2

§ 7. 1. W celu wykonywania swych zadań gmina
może tworzyć jednostki organizacyjne.

Gmina
§ 3. 1. Gmina jest wspólnotą samorządową osób
zamieszkujących jej terytorium.
2. Zadaniem gminy jest zaspokajanie zbiorowych
potrzeb wspólnoty.
§ 4. Organami gminy są:
1) rada;
2) burmistrz.
§ 5. Siedzibą gminy i jej organów jest miasto
Krosno Odrzańskie.
§ 6. 1. Gmina położona jest w powiecie krośnieńskim w województwie lubuskim i obejmuje obszar
211,52km2.
2. Granice terytorialne gminy określa mapa, stanowiąca załącznik Nr 1 do Statutu.
3. W skład gminy wchodzą miasto Krosno Odrzańskie oraz nastćpujące sołectwa – wsie – osady:
-

Bielów - wieś – sołectwo,

-

Brzózka - wieś – sołectwo,

-

Chojna - wieś – sołectwo,

-

Chyże - wieś – sołectwo,

-

Czarnowo - wieś – sołectwo,

-

Czetowice - wieś – sołectwo,

-

Gostchorze - wieś – sołectwo,

-

Kamień - wieś – sołectwo,

-

Morsko – wieś,

-

Łochowice - wieś – sołectwo,

-

Marcinowice - wieś – sołectwo,

-

Nowy Raduszec - wieś – sołectwo,

-

Osiecznica - wieś – sołectwo,

-

Radnica - wieś – sołectwo,

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
zarządzają jednostkami jednoosobowo w zakresie
ustalonym pełnomocnictwami udzielonymi przez
burmistrza.
3. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 8. 1. Herb gminy przedstawia na błćkitnym tle
tarczy zamek z szerokim budynkiem po środku
i dwiema proporcjonalnie umieszczonymi po prawej
i lewej stronie basztami. Zamek otacza mur obronny
zakończony blankami, na tle muru obronnego i szerokiego budynku zamku znajduje sić orzeł dolnośląski z półksićżycem na piersiach. Baszty boczne są
dwuczćściowe. Czćść dolna szeroko zakończona skosem, a górna wyższa uwieńczona blankami i zakończona dachem stożkowym. Barwy herbu, to tło tarczy niebieskie, mury zamku białe, dachy czerwone,
zakończone kulami koloru żółtego (złotego), orzeł
dolnośląski czarny na tle żółtej (złotej) tarczy, półksićżyc biały. W górnej czćści szerokiego budynku
zamku pićć otworów okiennych koloru czarnego,
w basztach po cztery otwory okienne koloru czarnego. Wzór herbu określa załącznik Nr 3 do Statutu.
2. Flagć gminy stanowi prostokątny płat tkaniny
o proporcjach boku krótszego do boku dłuższego 5:8
podzielony na trzy poziome pasy, w proporcji 1:2:1,
z której górny ma barwć niebieską, środkowy białą
a dolny barwć zieloną. Wzór flagi określa załącznik
Nr 4 do Statutu.
3. Herb i flaga gminy stanowią własność gminy
i podlegają ochronie jako dobra osobiste gminy.
4. Herb i flaga gminy mogą być używane wyłącznie w sposób zapewniający im należytą cześć
i szacunek oraz prestiż i powagć wymaganą dla insygniów władzy.
5. Sposób używania lub wykorzystania herbu
i flagi nie może godzić w dobre obyczaje i interes
Gminy.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
6. Herb i flaga gminy mogą być używane przez:
a)
b)

organy gminy, urząd, jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy,
osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
wykonujące w imieniu gminy zadania o charakterze użyteczności publicznej.

7. Używanie bądź rozpowszechnianie wizerunku
herbu i flagi przez inne podmioty niż określone
w ust. 6 wymaga zgody burmistrza.
8. Warunkiem uzyskania zezwolenia na wykorzystanie herbu lub flagi gminy jest przedłożenie przez
zainteresowanego pisemnego wniosku zawierającego przewidywaną formć rozpowszechniania, cel wykorzystania oraz projekt graficzny.
Rozdział 3
Jednostki pomocnicze gminy
§ 9. O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej gminy, a także zmianie jej
granic rozstrzyga rada w drodze uchwały,
z uwzglćdnieniem nastćpujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub
zniesienia jednostki pomocniczej mogą być
mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować albo organy gminy;
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie
jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone
konsultacjami, których tryb określa rada odrćbną uchwałą;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza
burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarć możliwości – uwzglćdniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wićzi społeczne.
§ 10. Uchwały, o jakich mowa w § 9 powinny
określać w szczególności:
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3. Wydatki jednostek pomocniczych uchwala sić
w formie załącznika do uchwały budżetowej.
4. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego
z załącznika do budżetu gminy.
5. Decyzje, o jakich mowa w ust. 2 i 4, są wiążące
dla osób składających oświadczenia woli w zakresie
zarządu mieniem gminy.
6. Środki finansowe, o których mowa w ust. 2
mogą być przekazywane na odrćbne rachunki bankowe otwierane dla poszczególnych jednostek pomocniczych. Jako osoby upoważnione do dysponowania środkami zgromadzonymi na poszczególnych
rachunkach wskazuje sić w umowach rachunków
bankowych każdorazowo przewodniczącego organu
wykonawczego jednostki pomocniczej i członków
Rady Sołeckiej.
7. Dyspozycje wypłat podpisują przewodniczący
organu wykonawczego danej jednostki pomocniczej
i jeden uprawniony członek Rady Sołeckiej.
8. Szczegółowe zasady przekazywania i korzystania z mienia gminnego oraz zasady gospodarki finansowej sołectw na terenie gminy ustala rada odrćbną uchwałą.
§ 12. Jednostki pomocnicze gminy podlegają
nadzorowi organów gminy na zasadach określonych
w statutach tych jednostek.
§ 13. 1. Przewodniczący organu wykonawczego
jednostki pomocniczej uczestniczy w posiedzeniach
rady oraz ma prawo do otrzymywania zawiadomienia o tych posiedzeniach od przewodniczącego rady.
2. Przewodniczącemu organu wykonawczego
jednostki pomocniczej przysługuje prawo składania
zapytań i zabierania głosu na sesjach w sprawach
dotyczących reprezentowanej jednostki pomocniczej,
nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.
3. Przewodniczącym organów pomocniczych
może być przyznana dieta na zasadach ustalonych
przez radć.

1) obszar;

Rozdział 4

2) granice;

Organizacja wewnętrzna rady

3) siedzibć organów;
4) nazwć jednostki pomocniczej.
§ 11. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadzą
gospodarkć finansową w ramach budżetu gminy.
2. Jednostki pomocnicze gminy mogą samodzielnie gospodarować środkami wydzielonymi do
ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizacjć
zadań przewidzianych w tych jednostkach w ramach
wspierania inicjatyw.

§ 14. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie.
2. Ustawowy skład rady wynosi 15 radnych.
§ 15. 1. Rada obraduje na sesjach.
2. Burmistrz i komisje rady pozostają pod kontrolą rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
§ 16. Do wewnćtrznych organów rady należą:
1) Przewodniczący;
2) dwóch wiceprzewodniczących;
3) Komisja Rewizyjna;
4) komisje stałe, wymienione w statucie;
5) doraźne komisje do określonych zadań.
§ 17. 1. Rada ze swojego grona powołuje nastćpujące komisje stałe:
1) Rewizyjną;
2) Budżetu i Rozwoju Gospodarczego;
3) Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej;
4) Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
2. Skład osobowy komisji nie może przekroczyć
5 osób i jest określany odrćbną uchwałą.
3. Radny może być członkiem jednej komisji merytorycznej i Komisji Rewizyjnej.
4. W czasie trwania kadencji rada może powołać
doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając skład ilościowy nie przekraczający
składu komisji stałych i zakres działania komisji.
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datu;
6) wykonuje w imieniu rady czynności z zakresu
prawa pracy wobec burmistrza związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
i przedkłada radzie projekt uchwały w sprawie
ustalenia warunków wynagrodzenia dla burmistrza.
2. Pod nieobecność przewodniczącego rady jego
zadania wykonuje wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący
§ 20. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnićcia mandatu przewodniczącego rady lub jednego z wiceprzewodniczących rady przed upływem
kadencji, rada dokonuje wyboru na wakujące stanowisko na najbliższej sesji.
§ 21. 1. Przewodniczący rady, oprócz uprawnień
przewidzianych w § 19 statutu, jest upoważniony do
reprezentowania rady na zewnątrz.
2. Rada, na wniosek przewodniczącego rady,
może upoważnić spośród radnych w drodze uchwały
inną, niż przewodniczący, osobć do reprezentowania
jej na zewnątrz.
§ 22. 1. Przewodniczący oraz wiceprzewodniczący rady koordynują z ramienia rady prace komisji
rady.

§ 18. 1. Przewodniczący rady organizuje pracć
rady i prowadzi jej obrady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa
w ust. 1 dokonuje przewodniczący rady.

2. Wyboru Przewodniczącego oraz dwóch wiceprzewodniczących dokonuje rada.

§ 23. Radny jest zobowiązany do uczestniczenia
w sesji oraz w innych formach pracy rady.

3. Wybór przewodniczącego rady nowej kadencji
odbywa sić na pierwszej sesji.

§ 24. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na
sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście
obecności.

4. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej
sesji wykonuje przewodniczący rady poprzedniej
kadencji i obejmują one:
1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady;
2) przygotowanie porządku obrad;
3) dokonanie otwarcia sesji;
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji
do czasu wyboru przewodniczącego rady.
§ 19. 1. Przewodniczący rady, w szczególności:
1) zwołuje sesje rady;

2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia sić sesji
lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją
nieobecność, składając stosowne ustne bądź pisemne wyjaśnienia przewodniczącemu rady lub przewodniczącemu komisji.
3. Radnych, którzy nie złożyli podpisu na liście
obecności i nie usprawiedliwili swojej nieobecności
w trybie określonym w ust. 2 uznaje sić za nieobecnych nieusprawiedliwionych na sesji lub komisji.
§ 25. 1. Radny obowiązany jest kierować sić dobrem wspólnoty samorządowej gminy i utrzymywać
stałą wićź z mieszkańcami oraz ich organizacjami
poprzez:

2) przewodniczy obradom;

1) informowanie wyborców o stanie gminy;

3) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;

2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady
rady;

4) podpisuje uchwały rady;

3) propagowanie zamierzeń i dokonań rady;

5) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbćdnych do wykonywania przez radnych ich man-

4) przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg
mieszkańców gminy.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
2. Radni mogą stosownie do potrzeb przyjmować
mieszkańców w Urzćdzie lub w innym miejscu
w sprawach dotyczących gminy i jej mieszkańców.
§ 26. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku
pracy, rada może powołać komisjć doraźną do
szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności
sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu rady.
3. Przed podjćciem uchwały w przedmiocie
wskazanym w ust. 1 rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
§ 27. Radni mogą zwracać sić bezpośrednio do
rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.
§ 28. Radny przy wykonywaniu swoich obowiązków posługuje sić legitymacją wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do statutu.
Rozdział 5
Tryb pracy rady
§ 29. Rada obraduje na sesjach:
1) inauguracyjnej;
2) zwyczajnych;
3) nadzwyczajnych;
4) uroczystych.
§ 30. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga
w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym
oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne;
2) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie;
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z własnej inicjatywy.
3. Sesja nadzwyczajna zwoływana jest przez przewodniczącego rady na wniosek burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady w terminie 7 dni od
złożenia wniosku.
4. Do wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej należy dołączyć porządek obrad oraz projekty uchwał.
5. Przewodniczący rady może postanowić o nadaniu sesji uroczystego charakteru ustalając jednocześnie termin i porządek obrad sesji uroczystej.
§ 32. 1. Sesje przygotowuje i zwołuje przewodniczący rady albo jeden z wiceprzewodniczących wyznaczony przez przewodniczącego.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów,
w tym projektów uchwał dotyczących poszczególnych punktów obrad.
3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia sić radnych najpóźniej na 5 dni przed terminem obrad.
4. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświćconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła sić radnym
najpóźniej na 7 dni przed sesją.
5. W przypadku zwoływania sesji nadzwyczajnych nie stosuje sić terminów określonych w ust. 3.
6. W razie niedotrzymania terminów, o których
mowa w ust. 3 i 4 rada może podjąć uchwałć o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.
Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony
przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianć
porządku obrad.

3) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania skierowane do adresatów zewnćtrznych
do określonego postćpowania, podjćcia inicjatywy czy zadania;

7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad rady podaje sić do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń urzćdu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzćdu lub w innych
mediach lokalnych oraz na słupach ogłoszeniowych.

4) opinie – zawierające oświadczenia woli oraz
oceny.

8. Obsługć rady i jej komisji zapewnia Wydział
Organizacyjny Urzćdu.

3. Do postanowień, oświadczeń, apeli i opinii ma
zastosowanie przewidziany w statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania
uchwał.

9. Zawiadomienie o sesji wraz z projektami
uchwał dostarcza sić radnym w formie pisemnej.
W przypadku obszernych dokumentów stanowiących załączniki do uchwał mogą one być przekazane
w formie elektronicznej.

§ 31. 1. Rada obraduje na sesjach zwyczajnych
zwoływanych przez przewodniczącego rady w miarć
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesje zwyczajne zwołuje przewodniczący rady

10. Na wniosek radnego złożony do przewodniczącego rady projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
mogą być przekazywane również w formie elektronicznej.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
§ 33. 1. Przed każdą sesją przewodniczący rady,
po zasićgnićciu opinii burmistrza ustala listć osób
zaproszonych na sesjć.
2. W sesjach rady mogą uczestniczyć – z głosem
doradczym – burmistrz, zastćpca burmistrza oraz
sekretarz, skarbnik gminy i radca prawny.
3. Do udziału w sesjach rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli rady.
§ 34. Burmistrz obowiązany jest udzielać radzie
wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej
w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§ 35. Publiczność obserwująca przebieg sesji
zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§ 36. 1. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych
w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
2. Na sesji przy drzwiach zamknićtych obradują
tylko radni, burmistrz, jego zastćpca oraz osoby zaproszone do udziału w sesji.
§ 37. 1. Sesja odbywa sić zwyczajowo na jednym
posiedzeniu.
2. Na wniosek przewodniczącego rady bądź radnego, rada może postanowić o przerwaniu sesji
i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. Kolejne posiedzenie tej samej sesji winno być zwołane
w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od
dnia odbywania przerwanej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym
w ust. 2 rada może postanowić w szczególności ze
wzglćdu na niemożliwość wyczerpania porządku
obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebć
uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające radzie
właściwe obradowanie lub podjćcie uchwał np. brak
quorum.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska
radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady
przed ich zakończeniem, odnotowuje sić w protokole.
§ 38. 1. Kolejne sesje rady zwoływane są w terminach określonych przez przewodniczącego rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w § 31 ust. 3.
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§ 40. 1. Sesjć otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący rady.
2. Rada na wniosek przewodniczącego rady może powołać spośród wiceprzewodniczących sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
§ 41. 1. Otwarcie sesji nastćpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły:
„Otwieram … sesjć Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim”.
2. Po otwarciu sesji przewodniczący rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność
obrad.
§ 42. 1. Po otwarciu sesji przewodniczący rady
stawia pytanie o ewentualne wnioski w sprawie
zmiany porządku obrad.
2. Z wnioskiem w sprawie zmiany porządku obrad może wystąpić radny oraz burmistrz.
3. Przewodniczący rady poddaje wnioski pod
głosowanie.
4. Wnioski o zmianć porządku można zgłaszać
tylko na początku sesji.
5. Zmiana ustalonego porządku obrad wymaga
bezwzglćdnej wićkszości głosów ustawowego składu radnych.
§ 43. Ramowy porządek obrad sesji zwyczajnej
obejmuje w szczególności:
1) otwarcie obrad i stwierdzenie quorum;
2) zgłaszanie i głosowanie ewentualnych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad;
3) przyjćcie protokółu z obrad poprzedniej sesji;
4) informacjć przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie mićdzysesyjnym;
5) informacje przewodniczących komisji rady
z prac komisji w okresie mićdzysesyjnym;
6) sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie mićdzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania
uchwał Rady;

§ 39. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko
w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.

7) interpelacje i zapytania;

2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy
liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.

9) odpowiedzi na zapytania i interpelacje zgłoszone na sesji;

8) rozpatrzenie i głosowanie projektów uchwał lub
stanowisk, o których mowa w § 30 ust. 2;

10) informacje i sprawy różne.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
§ 44. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 43 pkt 6
składa burmistrz lub jego zastćpca.
§ 45. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do
burmistrza.
2. Składanie interpelacji i zapytań przysługuje
wyłącznie radnym.
3. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty
o zasadniczym charakterze.
4. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, bćdącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
5. Interpelacje składa sić w formie pisemnej na
rćce przewodniczącego rady, bądź ustnie w trakcie
obrad rady, przewodniczący rady niezwłocznie przekazuje interpelacjć adresatowi.
6. Odpowiedzi na interpelacje udziela burmistrz
ustnie podczas obrad bądź w formie pisemnej,
w terminie 21 dni – na rćce przewodniczącego rady
i radnego składającego interpelacjć. Odpowiedzi
udzielić mogą również właściwe rzeczowo osoby,
upoważnione do tego przez burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić sić do przewodniczącego rady o uzupełnienie odpowiedzi.
§ 46. 1. Zapytania składa sić w sprawach aktualnych problemów gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie na rćce
przewodniczącego rady lub ustnie, w trakcie sesji
rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie
jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej
w terminie 21 dni. Paragraf 45 ust. 5, 6 i 7 stosuje sić
odpowiednio.
3. Prawo zadawania zapytań przysługuje również
przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy w sprawach dotyczących
reprezentowanej jednostki.
§ 47. 1. Przewodniczący rady prowadzi obrady
według ustalonego porządku, otwierając i zamykając
dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach
może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego rady.
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§ 48. 1. Przewodniczący rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwićzłością
wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący rady może czynić radnym
uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich
wystąpień.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają
porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący rady zwraca radnemu uwagć, a gdy to
nie odniosło skutku, może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje sić odpowiednio do osób spoza rady zaproszonych na sesjć i do
publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub
wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagć sesji.
6. Każde przywołanie do porządku zostanie odnotowane w protokole.
§ 49. Na wniosek radnego, przewodniczący rady
przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie radnego
zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku
obrad, informując o tym radć.
§ 50. 1. Przewodniczący rady udziela głosu poza
kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej,
w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia quorum;
2) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów;
3) zamknićcia listy mówców lub kandydatów;
4) zakończenia dyskusji i podjćcia uchwały;
5) zarządzenia przerwy;
6) przeliczenia głosów.
2. Wnioski formalne przewodniczący rady poddaje pod dyskusjć po dopuszczeniu jednego głosu „za”
i jednego głosu „przeciwko” wnioskowi, po czym
poddaje sprawć pod głosowanie.
3. Wnioski formalne mogą zgłaszać radni lub
burmistrz.

4. Przewodniczący rady może zabierać głos
w każdym momencie obrad.

§ 51. 1. Sprawy osobowe rada rozpatruje
w obecności zainteresowanego, poza przypadkami
odmowy zainteresowanego uczestnictwem w obradach.

5. Przewodniczący rady w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu osobie nie bćdącej
radnym.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków
nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.

6. Radnemu przysługuje prawo do trzykrotnego
wystąpienia w ramach rozpatrywanego punktu obrad rady.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
§ 52. 1. Po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący rady zamyka dyskusjć. W razie potrzeby zarządza przerwć w celu umożliwienia właściwej komisji lub burmistrzowi ustosunkowanie sić do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje
taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknićciu dyskusji przewodniczący rady
rozpoczyna procedurć głosowania.
3. Po rozpoczćciu procedury głosowania, do
momentu zarządzenia głosowania, przewodniczący
rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
§ 53. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesjć, wypowiadając formułć: „Zamykam ……… sesjć Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim”.
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6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych,
jak również uchwalonych wniosków, a nadto
odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;
7) wyszczególnienie podejmowanych uchwał, stanowisk, opinii, apeli oraz ich numeracjć;
8) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących”
oraz głosów nieważnych;
9) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrćbnego do treści uchwały;
10) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
§ 58. 1. Do protokołu dołącza sić:
1) listć obecności radnych;

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa sić za czas trwania sesji.

2) listy obecności zaproszonych gości, w tym
przewodniczących organów pomocniczych;

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która
objćła wićcej niż jedno posiedzenie.

3) usprawiedliwienia osób nieobecnych;

§ 54. 1. Uchwały rady wchodzą w życie w terminie określonym w uchwale. Rada jest związana
uchwałą od chwili jej podjćcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjćtej uchwały może
nastąpić tylko w drodze odrćbnej uchwały podjćtej
nie wcześniej niż na nastćpnej sesji.

4) oświadczenia i inne dokumenty złożone na rćce
przewodniczącego rady;
5) projekty uchwał rady wraz z uzasadnieniami;
6) oryginały uchwał przyjćtych przez radć;
7) rozstrzygnićcia nadzorcze;
8) informacje składane na sesji;

3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje sić w odniesieniu do oczywistych omyłek pisarskich.

9) protokoły komisji skrutacyjnych wraz z kartami
głosowania.

§ 55. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają
zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe
dla miejsca, w którym sesja sić odbywa.

2. Uchwały przewodniczący rady dorćcza burmistrzowi najpóźniej w ciągu 4 dni od dnia zakończenia
sesji.

§ 56. 1. Z przebiegu sesji sporządza sić protokół.
2. Przebieg sesji utrwalany jest również w formie
fonicznej. Nagranie przechowuje sić do czasu przyjćcia protokołu przez radć.
§ 57. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datć i miejsce odbywania sesji, godzinć
jej rozpoczćcia i zakończenia, imić i nazwisko
przewodniczącego obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków rady
z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;
4) odnotowanie przyjćcia protokółu z poprzedniej
sesji;
5) ustalony porządek obrad;

3. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał
burmistrz dorćcza tym jednostkom organizacyjnym,
które są zobowiązane do określonych działań, wynikających z tych dokumentów.
4. Oryginały protokołów sesji przechowuje sić
w urzćdzie.
5. Protokoły sesji w trakcie kadencji numerowane
są cyframi rzymskimi łamanymi przez dwie ostatnie
cyfry roku (np. I/02, II/03, III/04 itd.).
§ 59. 1. Protokół z odbytej sesji rady wykłada sić
do wglądu radnym co najmniej na 5 dni przed planowaną kolejną sesją. Przed dniem sesji radni mogą
zgłaszać pisemne wnioski o dokonanie poprawek lub
uzupełnień w protokole, przy czym o ich uwzglćdnieniu rozstrzyga przewodniczący rady.
2. Jeżeli wnioski nie zostały uwzglćdnione przez
przewodniczącego rady, radny przed głosowaniem
nad przyjćciem protokołu z sesji może wnieść do
rady wnioski, o których mowa w ust. 1.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17
3. Rada w głosowaniu przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu wniosków, o których
mowa w ust. 2.
4. W przypadku, gdy kolejna sesja odbćdzie sić
w terminie krótszym niż 14 dni, a protokół z poprzedniej sesji nie zostanie sporządzony, termin wyłożenia protokołu do wglądu, zgłaszania poprawek
i przyjćcia ulega przesunićciu na nastćpną sesjć.
§ 60. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 30 ust. 1,
a także deklaracje, oświadczenia, apele i opinie,
o jakich mowa w § 30 ust. 2 są sporządzane w formie
odrćbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
§ 61. 1. Inicjatywć uchwałodawczą posiada:
1) każdy z radnych;
2) burmistrz;
3) klub radnych;
4) grupa co najmniej 100 mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze zgodnie
z przepisami ustawy – Ordynacja wyborcza do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
2. Wyłączna inicjatywa uchwałodawcza w sprawie budżetu gminy oraz jego zmian przysługuje
burmistrzowi.
3. Podmiot wystćpujący z inicjatywą uchwałodawczą przedkłada projekt uchwały zredagowany
w sposób zwićzły i czytelny zawierający w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawć prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) w miarć potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej
wykonaniu, jeżeli takie jest wymagane;
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia
w życie uchwały.
4. Projekt uchwały podpisany przez wnioskodawcć powinien być przedłożony wraz z uzasadnieniem,
w którym należy wskazać potrzebć podjćcia uchwały
oraz informacjć o skutkach finansowych jej realizacji.
5. Projekty uchwał są opiniowane co do ich
zgodności z prawem przez radcć prawnego urzćdu
lub radcć prawnego jednostki organizacyjnej gminy
w zakresie dotyczącym jej działalności.
6. Projekty uchwał przedkładane są przewodniczącemu rady, który podejmuje decyzjć o umieszczeniu ich w porządku obrad sesji rady.
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7. Projekty uchwał przedłożone przez radnych lub
klub radnych przewodniczący rady kieruje do burmistrza z wnioskiem o opinić merytoryczną i prawną.
§ 62. 1. Wniosek mieszkańców o podjćcie uchwały:
1) wskazuje osoby upoważnione do kontaktów
w imieniu inicjatorów;
2) zawiera listć osób popierających inicjatywć.
Każda strona listy zawiera w nagłówku stwierdzenie czego dotyczy wniosek oraz czytelne dane osób popierających wniosek zawierające
imić i nazwisko, adres, Nr PESEL i własnorćczny
podpis.
2. Przewodniczący rady w przypadku otrzymania
wniosku niekompletnego wystćpuje na piśmie do
wnioskodawców o jego uzupełnienie określając
14 - dniowy termin uzupełnienia.
3. Przewodniczący rady po otrzymaniu kompletnego wniosku mieszkańców, załączony do niego
projekt uchwały kieruje do burmistrza w celu przedłożenia merytorycznego stanowiska oraz wskazania
możliwych źródeł finansowania działań bćdących
przedmiotem projektu uchwały i zaopiniowania
przez radcć prawnego.
4. Przewodniczący rady zaprasza przedstawicieli
inicjatorów projektu na sesjć rady, na której rozpatrywany bćdzie projekt uchwały.
5. Przewodniczący komisji rady zapraszają przedstawicieli inicjatorów projektu na posiedzenia komisji, na których rozpatrywany bćdzie projekt uchwały.
§ 63. 1. Uchwały rady powinny być zredagowane
w sposób syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich
powszechnym znaczeniu, zgodnie z zasadami techniki prawodawczej określonymi przez Prezesa Rady
Ministrów i burmistrza.
§ 64. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg działania rady po zaopiniowaniu jej uchwały,
w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt
uchwały przyjćty przez radć.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania,
gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały rady, sporządzony przez burmistrza.
§ 65. 1. Uchwały rady podpisuje przewodniczący
rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje sić odpowiednio do wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
§ 66. 1. Rejestr uchwał z protokółami sesji rady
prowadzi urząd.

Dziennik Urzćdowy
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2. Uchwały numeruje sić uwzglćdniając numer
sesji w danej kadencji rady (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi, rosnąco od
początku kadencji) i rok podjćcia uchwały (dwie
ostatnie cyfry).
§ 67. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
§ 68. 1. Głosowanie na sesjach rady jest jawne
chyba, że obowiązek głosowania tajnego wynika
z przepisów prawa.
2. Głosowanie jawne odbywa sić przez podniesienie rćki.
3. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza
przewodniczący rady, przelicza oddane głosy „za”,
„przeciw” i „wstrzymujące sić”, sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, wzglćdnie ze
składem lub ustawowym składem rady, nakazuje
odnotowanie wyników głosowania w protokóle sesji.
4. Do przeliczenia głosów przewodniczący rady
może wyznaczyć radnych.
5. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący rady.
§ 69. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za
pomocą kart ostemplowanych pieczćcią rady, przy
czym każdorazowo rada ustala sposób głosowania,
a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona
rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród
siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do
głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być wićcej niż
radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik
głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
6. Zakres spraw podlegających głosowaniu tajnemu reguluje ustawa o samorządzie gminnym.
§ 70. 1. Przewodniczący rady przed poddaniem
wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza radzie
proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego
redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. Przewodniczący rady poddaje pod głosowanie
wnioski w kolejności zgłoszeń lub wniosek najdalej
idący, jeśli może to wykluczyć potrzebć głosowania
nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do
tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga
przewodniczący rady.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru
osób, przewodniczący rady przed zamknićciem listy
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kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza sić
kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej
poddaje pod głosowanie zamknićcie listy kandydatów, a nastćpnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodć na piśmie.
§ 71. 1. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustćpów projektu
uchwały nastćpuje według ich kolejności, z tym że
w pierwszej kolejności przewodniczący rady poddaje
pod głosowanie te poprawki, których przyjćcie lub
odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
2. W przypadku przyjćcia poprawki wykluczającej
inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych
nie poddaje sić pod głosowanie.
3. W przypadku zgłoszenia do tego samego
fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje
sić zasadć określoną w ust. 1.
4. Przewodniczący rady może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
5. Przewodniczący rady zarządza głosowanie
w ostatniej kolejności za przyjćciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały.
6. Przewodniczący rady może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 5 na czas potrzebny do
stwierdzenia czy wskutek przyjćtych poprawek nie
zachodzi sprzeczność pomićdzy poszczególnymi
postanowieniami uchwały.
§ 72. Wnioskodawcy uchwały przysługuje prawo
wycofania projektu uchwały z obrad sesji rady bez
głosowania w każdym momencie obrad.
§ 73. 1. Głosowanie zwykłą wićkszością głosów
oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyskała wićkszą liczbć głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących sić i nieważnych nie
dolicza sić do żadnej z grup głosujących „za” czy
„przeciw”.
2. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej
z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura
lub wniosek, na który oddano liczbć głosów wićkszą
od liczby głosów oddanych na pozostałe.
§ 74. 1. Głosowanie bezwzglćdną wićkszością
głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos wićcej od
sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących sić.
2. Głosowanie bezwzglćdną wićkszością ustawowego składu rady oznacza, że przechodzi wniosek
lub kandydatura, która uzyskała liczbć całkowitą
ważnych głosów oddanych „za” wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowć ustawowego składu rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
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3. Bezwzglćdna wićkszość głosów przy parzystej
liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1
ważnie oddanych głosów.
4. Bezwzglćdna wićkszość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za
wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba
głosów o 1 wićksza od liczby pozostałych ważnie
oddanych głosów.
§ 75. Do zadań komisji stałych należy:
1) opiniowanie projektów uchwał i rozpatrywanie
spraw przekazanych komisji przez radć, burmistrza oraz członków komisji;
2) wystćpowanie z wnioskami w sprawach bćdących przedmiotem ich działania.
§ 76. 1. Przedmiotem działania komisji stałych są
w szczególności nastćpujące sprawy:
1) Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: budżet gminy, ustalanie kierunków rozwoju, plany
inwestycji wieloletnich, inwestycje komunalne,
gospodarka nieruchomościami, utrzymanie
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, podatki i opłaty lokalne, opłaty czynszowe, funkcjonowanie gminnych jednostek organizacyjnych, współpraca z społecznościami lokalnymi
i regionalnymi innych państw oraz organizacji
pozarządowych;
2) Komisji Porządku Publicznego i Infrastruktury
Komunalnej: projekty zagospodarowania przestrzennego, budownictwo socjalne i komunalne, gospodarka nieruchomościami, lokalny
transport, usługi dla ludności, ochrona środowiska, przyrody i gospodarka wodna, melioracje, ochrona przeciwpowodziowa, rolnictwo,
usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych,
wysypiska gminne i ponadgminne, utylizacja
odpadów komunalnych, utrzymania gminnych
dróg, ulic, mostów, placów, chodników, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
ochrony p.poż.;
3) Komisji Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych:
edukacja publiczna w zakresie: gimnazjów, szkół
podstawowych, przedszkoli i innych placówek
oświatowo - wychowawczych, bibliotek gminnych, placówek upowszechniania kultury i sportu, upowszechniania idei samorządności, związków gmin i stowarzyszeń, nagrody kulturalnej,
honorowe obywatelstwa, stypendia, opieka
społeczna i zdrowotna, gminne programy przeciwdziałania patologiom, przestrzeganie zasad
współżycia społecznego, promocja gospodarcza
i turystyczna.
2. Zakres zadań komisji doraźnych określa rada
w odrćbnych uchwałach.
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§ 77. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym
planem pracy przyjćtym przez radć.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
3. W trakcie kadencji rada może na wniosek
przewodniczącego komisji i radnych dokonać zmian
w składach komisji.
§ 78. 1. Komisje rady mogą odbywać wspólne
posiedzenia z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej.
2. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je radzie.
3. Na podstawie upoważnienia rady, przewodniczący rady lub wiceprzewodniczący rady, koordynujący pracć komisji rady mogą zwołać posiedzenie
komisji i nakazać złożenie radzie sprawozdania.
4. Sprawozdania komisji rady składają przewodniczący komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez
komisje.
§ 79. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący
komisji wybrany przez radć w głosowaniu jawnym
lub zastćpca przewodniczącego komisji, wybrany
przez członków komisji.
2. Z obrad komisji sporządza sić protokół stanowiący jedyną formć dokumentującą przebieg posiedzenia. Przy sporządzaniu protokołu można korzystać z dźwićkowego zapisu przebiegu obrad.
3. W protokole odnotowuje sić stwierdzenie
prawomocności posiedzenia (quorum) i prawidłowość zwołania, porządek obrad oraz przedstawienie
przebiegu obrad, w tym główne tezy i wyniki głosowań.
4. Załącznikami do protokołu są w szczególności:
1) lista obecności radnych i zaproszonych gości;
2) pisemne wystąpienie radnych i innych osób;
3) oświadczenia i inne dokumenty złożone na rćce
przewodniczącego.
5. Do posiedzeń i prac komisji stałych stosuje sić
odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§ 80. 1. Przewodniczący komisji stałych przedstawiają na sesji rady sprawozdania z działalności
komisji w okresie mićdzysesyjnym.
2. Przewodniczący doraźnej komisji i zespołów
powołanych przez radć składają sprawozdania na
najbliższej sesji rady po upływie terminu i wykonaniu zadań, dla których zostały powołane.
§ 81. Opinie i wnioski komisji zapadają na posiedzeniach w głosowaniu jawnym zwykłą wićkszością
głosów, w obecności co najmniej połowy składu
komisji.
§ 82. Postanowienia § 33 stosuje sić odpowiednio do posiedzeń komisji rady.
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Rozdział 6
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
§ 83. 1. Komisja Rewizyjna składa sić z przewodniczącego, zastćpcy przewodniczącego oraz pozostałych członków w liczbie do 3 osób.
2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera
rada.
3. Zastćpcć przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 84. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracć Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady.
W przypadku nieobecności przewodniczącego lub
niemożności działania, jego zadania wykonuje jego
zastćpca
§ 85. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają
wyłączeniu od udziału w jej działaniach w sprawach,
w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia zastćpcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej.
3. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje rada.
4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może
odwołać sić na piśmie od decyzji o wyłączeniu do
rady – w terminie 7 dni od daty powzićcia wiadomości o treści tej decyzji.
§ 86. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność
burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych gminy pod wzglćdem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości;
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkć finansową kontrolowanych podmiotów,
w tym wykonanie budżetu gminy.
§ 87. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania
kontrolne na zlecenie rady w zakresie i w formach
wskazanych w uchwałach rady.
§ 88. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastćpujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności
kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół
działań tego podmiotu;
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia
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lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment
w jego działalności;
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia
czy wyniki poprzedniej kontroli zostały
uwzglćdnione w toku postćpowania danego
podmiotu;
4) doraźne – wg zaleceń rady.
§ 89. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe i problemowe w zakresie ustalonym
w jej planie pracy, zatwierdzonym przez radć.
2. Rada może podjąć decyzjć w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej lub problemowej nie objćtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§ 90. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać
dłużej niż 4 dni robocze, a kontrola problemowa
i sprawdzająca nie dłużej niż 2 dni robocze.
§ 91. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają
zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających
stanowić podstawć określonych działań.
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie
od poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawćżenie
zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały rady, o których mowa w ust. 2 - 3
wykonywane są niezwłocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjćcia
takiej decyzji przez radć. Dotyczy to zarówno kontroli
kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz
sprawdzających.
§ 92. 1. Postćpowanie kontrolne przeprowadza
sić w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenć kontrolowanej działalności według
kryteriów ustalonych w § 86 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala sić na podstawie dowodów zebranych w toku postćpowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko,
co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą
być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oglćdzin, zeznania świadków, opinie biegłych
oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
§ 93. 1. Kontroli kompleksowych dokonują
w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne
składające sić co najmniej z dwóch członków Komisji.
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2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza
na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który
dokonuje podziału czynności pomićdzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe, sprawdzające i doraźne
mogą być przeprowadzane przez dwóch członków
Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których
mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
§ 94. 1. W razie powzićcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestćpstwa,
kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i burmistrza, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby burmistrza,
kontrolujący zawiadamia o tym przewodniczącego
rady.
§ 95. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu
obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie
kontrolujących dokumenty i materiały niezbćdne do
przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstćp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który
odmówi wykonania czynności, o których mowa
w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na rćce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach
innych, niż określone w ust. 3
§ 96. Czynności kontrolne wykonywane są
w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanej jednostki.
§ 97. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 3 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwć i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imić i nazwisko kontrolujących;
3) daty rozpoczćcia i zakończenia czynności kontrolnych;
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4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli
i okresu objćtego kontrolą;
5) imić i nazwisko kierownika kontrolowanego
podmiotu;
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w
szczególności wnioski kontroli wskazujące na
stwierdzenie nieprawidłowości w działalności
kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte
w protokóle;
7) datć i miejsce podpisania protokółu;
8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkć o odmowie podpisania protokółu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać
wnioski oraz propozycje co do sposobu usunićcia
nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
§ 98. 1. W przypadku odmowy podpisania protokółu przez kierownika kontrolowanego podmiotu,
jest on obowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od
daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa
sić na rćce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 99. 1. Kierownik kontrolowanej jednostki może
złożyć na rćce przewodniczącego rady pisemnie
uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa sić
w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanej jednostki protokółu pokontrolnego do podpisania.
§ 100. Protokół pokontrolny sporządza sić w czterech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty
podpisania protokółu – otrzymują: przewodniczący
rady, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, burmistrz
i kierownik kontrolowanej jednostki.
§ 101. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada radzie do
zatwierdzenia plan pracy w terminie do 30 grudnia
każdego roku na rok nastćpny.
2. Plan przedłożony radzie musi zawierać co
najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeń i tematykć;
2) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada może zatwierdzić jedynie czćść planu
pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli może nastąpić po zatwierdzeniu planu
pracy lub jego czćści.
§ 102. 1. Komisja Rewizyjna składa radzie –
w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
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2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbć, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas posiedzeń i przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli;
3) wykaz uchwał podjćtych przez Komisjć Rewizyjną;
4) ocenć wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły
oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1 Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjćciu stosownej uchwały rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
§ 103. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego,
zgodnie z zatwierdzonym planem pracy.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwołać jej posiedzenie w sprawach, które nie są objćte
zatwierdzonym planem pracy komisji.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogą być
zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek:
1) przewodniczącego rady;
2) burmistrza.
4. W kontrolach prowadzonych przez Komisjć
Rewizyjną mogą brać udział tylko jej członkowie oraz
zaproszone osoby w zakresie ustalonym w § 105.
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2. Do członków innych komisji uczestniczących
w kontroli, prowadzonej przez Komisjć Rewizyjną
stosuje sić odpowiednio przepisy niniejszego rozdziału.
3. Przewodniczący rady zapewnia koordynacjć
współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbćdnych kontroli.
Rozdział 7
Zasady działania klubów radnych
§ 107. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjćtych.
§ 108. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie
zgłoszone przewodniczącemu rady.
3. W zgłoszeniu podaje sić:
1) nazwć klubu;
2) listć członków;
3) imić i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego rady.
§ 109. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach rady.
2. Przewodniczący rady prowadzi rejestr klubów.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez
przewodniczącego posiedzenia.

§ 110. 1. Kluby działają w okresie kadencji rady.
Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

§ 104. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają
zwykłą wićkszością głosów w obecności co najmniej
połowy członków komisji w głosowaniu jawnym.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych
bezwzglćdną wićkszością głosów w obecności co
najmniej połowy członków klubu.

§ 105. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzć
fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej
działania w oparciu o stosowną uchwałć rady.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z form określonych w ust. 1 wymaga zawarcia umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków budżetu
gminy, Przewodniczący Komisji przedstawia sprawć
na posiedzeniu rady, celem zapewnienia stosownych
środków finansowych.
§ 106. 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać sić do przewodniczących innych komisji
rady o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego
radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki
objćtej kontrolą.

3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą rady,
gdy liczba ich członków spadnie poniżej 5.
§ 111. Prace klubów organizują przewodniczący
klubów, wybierani przez członków klubu.
§ 112. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne
ze statutem gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów
przewodniczącemu rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
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§ 113. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji
i trybu działania rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko
na sesji rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
§ 114. Na wniosek przewodniczących klubów
burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbćdnym do ich funkcjonowania.
Rozdział 8
Wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego
§ 115. 1. Rada może odbywać wspólne sesje
z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnićcia
ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad
zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują
wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego.
§ 116. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszone są
równomiernie przez zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba że radni uczestniczący
we wspólnej sesji postanowią inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed
przystąpieniem do obrad.
Rozdział 9
Tryb pracy burmistrza
§ 117. 1. Burmistrz wykonuje uchwały rady i zadania gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań burmistrza należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady;
2) określenie sposobu wykonania uchwał;
3) gospodarowanie mieniem komunalnym;
4) wykonywanie budżetu;
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6) reprezentowanie gminy na zewnątrz.
§ 118. Reprezentowanie gminy na zewnątrz obejmuje w szczególności:
1) składanie sprawozdań z działalności;
2) przyjmowanie uwag i wniosków dotyczących
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działalności urzćdu i gminnych jednostek organizacyjnych;
3) reprezentowanie gminy w postćpowaniach sądowych i administracyjnych, o ile z przepisów
prawa lub uchwał rady nie wynika nic innego;
4) ogłaszanie budżetu gminy i sprawozdania z jego wykonania;
5) reprezentowanie gminy w organizacjach publiczno - prawnych, spółkach, stowarzyszeniach
i związkach, podczas uroczystości państwowych
i lokalnych.
§ 119. Burmistrz ma prawo uczestniczenia w sesjach rady.
§ 120. Komisje rady mogą zapraszać burmistrza
na swoje posiedzenia.
§ 121. Burmistrz podejmuje rozstrzygnićcia
w formie zarządzeń, decyzji i postanowień w sprawach należących do jego kompetencji, wynikających
z ustaw oraz innych aktów prawnych.
Rozdział 10
Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, komisji i Burmistrza
§ 122. Udostćpnieniu podlega informacja publiczna, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001r. o dostćpie do informacji publicznej.
§ 123. Treść dokumentów, o których mowa
w § 122 jest jawna i dostćpna z wyłączeniem dokumentów zawierających informacje:
1) niejawne w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych;
2) objćte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną;
3) w zakresie objćtym ochroną zbiorów danych
osobowych;
4) mogące naruszyć prywatność osób fizycznych
lub tajemnicć przedsićbiorcy;
5) których ochrona wynika z innych ustaw.
§ 124. 1. Dostćp do dokumentów może nastąpić
poprzez:
1) wgląd do dokumentów;
2) możliwość kopiowania dokumentów.
2. Wgląd do dokumentów może sić odbywać poprzez:
1) udostćpnianie na wniosek zainteresowanego;
2) udostćpnianie zbiorów dokumentów za pomocą:
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a)

nośnika papierowego,

b)

nośnika elektronicznego,

c)

poczty elektronicznej,

d)

gminnej strony internetowej i strony Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 125. 1. Udostćpnianie dokumentów na wniosek
zainteresowanego powinno nastąpić niezwłocznie
po zgłoszeniu takiego żądania. W miejscu udostćpnienia dokumentów powinno znajdować sić miejsce
do ich swobodnego przeglądania oraz sporządzania
notatek.
2. Bezpośredni wgląd w dokumenty przez zainteresowanego powinien odbywać sić w obecności
pracownika urzćdu.
3. Przeglądane dokumenty nie mogą być wynoszone poza miejsce, w którym nastćpuje ich udostćpnienie.
§ 126. 1. Osoba zainteresowana kopiowaniem
przeglądanych dokumentów zwraca sić z pisemnym
wnioskiem do organu gminy, z którego działalnością
dokumenty są związane oraz określa rodzaj dokumentu, którego kopie mają być sporządzone.
2. Wydanie kopii dokumentu określonego
w ust. 1 nastćpuje odpłatnie w urzćdzie w terminie
14 dni od dnia dorćczenia wniosku, o ile dokument
nie musi być odrćbnie przygotowany lub środki
techniczne uniemożliwiają przekazanie kopii we
wnioskowany sposób.
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Rozdział 11
Postanowienia końcowe
§ 127. W sprawach nieuregulowanych statutem
mają zastosowanie przepisy obowiązujących ustaw
i aktów wykonawczych.
§ 128. Tracą moc:
1) uchwała Nr I/6/02 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie
Statutu Gminy Krosno Odrzańskie (Dziennik
Urzćdowy Województwa Lubuskiego Nr 122,
poz. 1796);
2) uchwała Nr XIX/107/2004 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 31 sierpnia 2004r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Krosno Odrzańskie (Dziennik Urzćdowy Województwa Lubuskiego Nr 74, poz. 1158);
3) uchwała Nr XXVI/162/05 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 marca 2005r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Krosno Odrzańskie (Dziennik Urzćdowy Województwa Lubuskiego Nr 37, poz. 842);
4) uchwała Nr XVI/108/07 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 grudnia 2007r.
w sprawie zmiany statutu Gminy Krosno Odrzańskie (Dziennik Urzćdowy Województwa Lubuskiego z 2008r. Nr 14, poz. 347).
§ 129. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/209/09
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 29 stycznia 2009r.

Granice terytorialne Gminy Krosno Odrzańskie
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/209/09
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 29 stycznia 2009r.

Wykaz osiedli i ich granice w mieście Krosno Odrzańskie

Lp.
1.

Nazwa jednostki pomocniczej
Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 1

2.

Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2

Granice
Miasto Krosno Odrzańskie - ulice: Bobrowa, Bohaterów Wojska Polskiego, Bolesława Chrobrego, Dworcowa, Grobla, Gubińska, 22 Lipca, Lipowa, Marksa,
Murna, Plac Prusa, Plac Wolności, Pocztowa, Rybaki,
Słoneczna, Szkolna, Świerczewskiego, Walki Młodych, Wąska, Wiejska Wodna, ZBOWiD, Żeromskiego, Żymierskiego
Miasto Krosno Odrzańskie ulice: Armii Czerwonej,
Armii Ludowej, Bartosza Głowackiego, Bolesława
Krzywoustego, Bolesława Śmiałego, Cypriana Kamila
Norwida, Dąbrowskiego, Działkowca, Emilii Plater,
Fryderyka Chopina, Gen. Franciszka Kleeberga,
Gen. Tadeusza Kutrzeby, Henryka Brodatego, Henryka Głogowskiego, Henryka Pobożnego, Ignacego Łukasiewicza, Jana Matejki, Jaskółcza, Józefa Bojarskiego, Katastralna, Kazimierza Odnowiciela, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, 20 Lutego, 1 Maja, Metalowców, Mickiewicza, Mieszka I, Mikołaja Kopernika,
Młyńska, Moniuszki, Obrońców Stalingradu, Ogrodowa, Paderewskiego, PCK, Piastów, 17 Pionierów,
Polna, Poprzeczna, Poznańska, Szosa Poznańska,
Prądzyńskiego, 40-lecia PRL, Pułaskiego, Sienkiewicza, Słowackiego, Srebrna Góra, Widok, Winnica,
Władysława Łokietka, WOP, Wyspiańskiego
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/209/09
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 29 stycznia 2009r.

Herb Gminy Krosno Odrzańskie
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/209/09
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 29 stycznia 2009r.

Flaga Gminy Krosno Odrzańskie
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/209/09
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 29 stycznia 2009r.

Wzór legitymacji Radnego Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

..................................................................
pieczątka Rady
___________________

zdjćcie

LEGITYMACJA Nr .....
Pan/Pani....................................................
..................................................................
jest RADNYM(Ą)
..................................................................
siedziba Rady

...................................................................
___________________

w kadencji ..............................
Przewodniczący Rady

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

...............................
data wystawienia

...................................
podpis
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UCHWAŁA NR XXIX/210/09
RADY MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i użyczania
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. a ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity
z późn. zm.) uchwala, co nastćpuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radć
Miejską w Krośnie Odrzańskim;
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Krosna Odrzańskiego;
3) Gminie – należy przez to rozumieć miasto
i gminć Krosno Odrzańskie;
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawć
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603
– tekst jednolity z późn. zm.);
5) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy
przez to rozumieć drogi oraz wybudowane pod
ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewody lub
urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne.
2. Zasady zawarte w uchwale stosuje sić odpowiednio do czćści nieruchomości i udziału w nieruchomości.
Rozdział 2
Zasady gospodarowania nieruchomościami
§ 2. Nieruchomości stanowiące własność lub
prawo użytkowania wieczystego gminy mogą być
przedmiotem obrotu. W szczególności mogą być
przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia sić,
oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawć,
użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą
być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi.

pienićżnych (aportów) do spółek;
3) przekazywanie w formie darowizny nieruchomości, jako wkładu podmiotu publicznego w celu realizacji zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego;
4) sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za
cenć niższą niż ich wartość rynkowa lub oddawanie w użytkowanie wieczyste bez pobierania
pierwszej opłaty;
5) dokonywanie zamiany prawa własności i prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości ze
Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu
terytorialnego, bez obowiązku dokonywania
dopłat w przypadku różnicy wartości zamienianych nieruchomości;
6) zwolnienie z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości, gdy sprzedaż nastćpuje
na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość
na podstawie umowy zawartej co najmniej na
10 lat i zabudowała ją na podstawie pozwolenia
na budowć;
7) odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na
czas nieoznaczony;
8) udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności;
9) zmianć wysokości bonifikaty od ceny sprzedaży
nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków;
10) udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zbywanych na rzecz:
a)

osób fizycznych i prawnych, prowadzących
działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo - rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także organizacjom
pożytku publicznego,

b)

kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na
cele działalności sakralnej,

§ 3. Do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy wyrażanie zgody na:
1) darowiznć nieruchomości;
2) wnoszenie nieruchomości jako wkładów nie-
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c)

najemcy, jako lokal mieszkalny,

d)

właścicieli lokali, w celu odtworzenia działki
budowlanej,

e)

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

§ 4. Burmistrz gospodaruje nieruchomościami
gminy w zakresie nie zastrzeżonym dla rady miasta
w ustawie, przepisach szczególnych oraz w niniejszej
uchwale.
Rozdział 3
Nabywanie nieruchomości
§ 5. 1. Nabywanie przez gminć nieruchomości
może nastćpować w celu realizacji zadań związanych
z rozwojem miasta i zorganizowanej działalności
inwestycyjnej, a w szczególności na realizacjć budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z nim
urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów
publicznych.
2. Burmistrz może nabywać nieruchomości, bez
konieczności uzyskania zgody rady miejskiej na ich
nabycie:
1) na cele związane z realizacją zadań własnych
gminy;
2) na cele publiczne, uzasadniające wywłaszczenie;
3) na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości,
w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem gminy;
4) w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy;
5) w nastćpstwie wykonania prawa pierwokupu;
6) w wyniku zamiany nieruchomości;
7) z zaliczeniem należności finansowych wobec
gminy, do wartości nie przekraczających 3% dochodów budżetowych roku, w którym nastćpuje
nabycie;
8) w wyniku licytacji komorniczej.
Rozdział 4
Zbywanie nieruchomości
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2) w trybie bezprzetargowym - nieruchomości,
których sprzedaż jest ustawowo zwolniona
z obowiązku przetargowego trybu zbycia;
3) w trybie art. 231 kodeksu cywilnego, jeżeli nieruchomość zabudowano przed dniem 5 grudnia
1990r. na podstawie pozwolenia na budowć
- jeżeli nie jest to sprzeczne z kierunkami rozwoju lub zamierzeniami inwestycyjnymi gminy.
§ 7. Zwalnia sić z obowiązku zbycia w drodze
przetargu nieruchomości gruntowe zabudowane lub
przeznaczone na realizacjć urządzeń infrastruktury
technicznej.
§ 8. 1. Przyznaje sić prawo pierwszeństwa w nabywania na własność lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, oprócz
najemców określonych w art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami wszystkim najemcom niezależnie od daty i sposobu nawiązania stosunku
najmu, z wyjątkiem najemców lokali socjalnych.
2. Burmistrz zawiadamia najemców, o których
mowa w ust. 1 o przeznaczeniu lokalu do zbycia oraz
przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu lokalu,
wyznaczając 3 miesićczny termin do złożenia wniosku o nabycie.
3. W razie nie złożenia wniosku o nabycie lokalu
mieszkalnego w wyznaczonym terminie, lokal może
zostać przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu z najemcą.
4. Przyznaje sić pierwszeństwo w nabyciu lokali
o innym przeznaczeniu niż mieszkalne ich najemcom
i dzierżawcom niezależnie od daty i sposobu nawiązania stosunku najmu i dzierżawy.
5. Lokale mieszkalne sprzedaje sić wraz z pomieszczeniami przynależnymi, o ile nie zostały przy
sprzedaży pierwszego lokalu zaliczone do nieruchomości wspólnej.
6. W przypadku, gdy nabywca lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat licząc od dnia jego nabycia zbył lub wykorzystał go na inne cele niż mieszkalne zobowiązany jest zwrócić gminie kwotć równą
udzielonych bonifikat zrewaloryzowaną zgodnie
z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej,
z zastrzeżeniem zawartym w art. 68 ust. 2b.

§ 6. Burmistrz może zbywać nieruchomości stanowiące własność lub prawo użytkowania wieczystego:

§ 9. 1. Cena nieruchomości przeznaczonej na cele
mieszkalne sprzedanej w drodze bezprzetargowej
może być rozłożona na raty na okres do 10 lat, a nieruchomości o innym przeznaczeniu na 5 lat.

1) w drodze przetargu - nieruchomości zabudowane i przewidziane pod zabudowć – zgodnie ze
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy;

2. Pierwsza rata podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy sprzedaży i nie może być niższa niż
10% ustalonej ceny nabycia nieruchomości, przy
sprzedaży nieruchomości na cele mieszkalne,
a 20% przy sprzedaży nieruchomości o innym przeznaczeniu.
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3. Rozłożoną na raty, niespłaconą czćść ceny zabezpiecza sić hipoteką umowną i podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
4. Na poczet kosztów związanych w wydzieleniem i ustaleniem wartości nieruchomości nabywcy
wpłacają zaliczkć w wysokości 200,00zł. W przypadku rezygnacji z nabycia nieruchomości zaliczka nie
podlega zwrotowi.
5. Nabywca nieruchomości ponosi koszty sporządzenia dokumentacji nieruchomości związanej ze
sprzedażą nieruchomości oraz koszty sporządzenia
umowy notarialnej oraz koszty zamontowania
skrzynki energetycznej na zasilania działki budowlanej poniesione przez gminć.
Rozdział 5
Obciążanie nieruchomości
§ 10. 1. Burmistrz może obciążać nieruchomości
stanowiące własność lub prawo użytkowania wieczystego hipoteką umowną.
2. Nieruchomości stanowiące własność gminy
mogą być obciążane za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie, prawem użytkowania oraz służebnością
gruntową - o ile nieruchomość władnąca nie ma
odpowiedniego dostćpu do drogi publicznej.
3. Nieruchomości stanowiące własność gminy
mogą być obciążane za wynagrodzeniem lub nieodpłatnie służebnością przesyłu - z tytułu przebiegu
urządzeń infrastruktury technicznej.
Rozdział 6
Najem, wydzierżawianie i użyczanie nieruchomości
§ 11. 1 Burmistrz może wydzierżawiać w trybie
przetargowym – na okres dłuższy niż 3 lata lecz nie
dłuższy niż 10 lat – nieruchomości przeznaczone na
cele nierolnicze oraz grunty użytkowane na cele rolne.
2. Lokale o innym przeznaczeniu niż mieszkalne
mogą być przedmiotem najmu na nastćpujących
zasadach:
a)

b)

mogą być wynajmowane w drodze przetargu. Przetargi na najem tych lokali organizuje
i przeprowadza Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
jeżeli pierwszy przetarg nie przyniesie rozstrzygnićcia, ogłasza sić drugi przetarg.

§ 12. Burmistrz może wydzierżawiać w trybie
bezprzetargowym - na czas określony do 3 lat - nieruchomości gruntowe:
1) przeznaczone na cele nierolnicze - handlowe,
usługowe, gastronomiczne, składowe, magazynowe, reklamowe, parkingowe, dróg dojazdowych, placów manewrowych i inne;
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2) na rzecz osoby, która wybudowała na gruncie
gminy stały lub tymczasowy obiekt budowlany,
lub na rzecz jej nastćpcy prawnego;
3) pod zaplecze budowy;
4) w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych;
5) na cele rolnicze, ogródków przydomowych oraz
zieleni ozdobnej;
6) na rzecz osoby, od której nabyto tć nieruchomość – do czasu docelowego zagospodarowania;
7) zabudowane i niezabudowane, z przeznaczeniem na prowadzenie nie zarobkowej działalności charytatywnej, opiekuńczej, oświatowej, kulturalnej, leczniczej, naukowej, badawczo - rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej;
8) na cele publiczne;
9) o których mowa w pkt 1 - 8, gdy po umowie
zawartej z tym samym podmiotem zawierana
jest kolejna umowa na tć samą nieruchomość.
§ 13. Burmistrz może użyczać, na czas określony
do 3 lat – nieruchomości gruntowe:
1) pod budowć urządzeń infrastruktury technicznej
– na czas budowy;
2) na cele publiczne;
3) na cele nierolnicze - w celu realizacji zadań
związanych z funkcjonowaniem i rozwojem
gminy;
4) zabudowane i niezabudowane, z przeznaczeniem na prowadzenie nie zarobkowej działalności charytatywnej, opiekuńczej, oświatowej, kulturalnej, leczniczej, naukowej, badawczo - rozwojowej, wychowawczej, sportowej lub turystycznej;
5) o których mowa w pkt 1 - 4, gdy po umowie
zawartej z tym samym podmiotem zawierana
jest kolejna umowa na tć samą nieruchomość,
o ile jest to niezbćdne do realizacji celu, na który nieruchomość została użyczona.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 14. Tracą moc:
1) uchwała Nr VIII/45/03 Rady Miejskiej w Krośnie
Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie
ustalenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krosno Odrzańskie;
2) uchwała Nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Krośnie
Odrzańskim z dnia 27 listopada 2003r. zmieniająca uchwałć w sprawie ustalania zasad obrotu
nieruchomościami
stanowiącymi
własność
Gminy Krosno Odrzańskie;

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 17

– 861 –

3) uchwała Nr XXI/131/04 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 października 2004r.
zmieniająca uchwałć w sprawie ustalania zasad
obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Krosno Odrzańskie;
4) uchwała Nr XXV/150/05 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 stycznia 2005r. zmieniająca uchwałć w sprawie ustalenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność

Poz. 312, 313, 314
Gminy Krosno Odrzańskie.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan

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

3 1 3
UCHWAŁA NR XXIX/212/09
RADY MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE
z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591- tekst jednolity z późn zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Ulicy położonej na działce Nr 44/115, równoległej do ul. Kazimierza Wielkiego w Krośnie Odrzańskim, usytuowanej pomićdzy ul. Bolesława Krzywoustego a ul. Bolesława Śmiałego, nadaje sić nazwć
„Władysława Jagiełły”.
§ 2. Ulicy położonej na działce Nr 44/115, równoległej do ul. Władysława Jagiełły biegnącej wzdłuż
terenu przedszkola przy ul. Bolesława Krzywoustego,
usytuowanej pomićdzy ul. Bolesława Krzywoustego
a ul. Bolesława Śmiałego, nadaje sić nazwć „Kazi-

mierza Jagiellończyka”.
§ 3. Ulicy położonej na działce Nr 44/115, usytuowanej pomićdzy ul. Władysława Jagiełły a ul. Kazimierza Jagiellończyka, nadaje sić nazwć „Zygmunta Starego”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan

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

3 1 4
UCHWAŁA NR XXXIX/529/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 10 lutego 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat, zwolnień i ulg w cenach za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin,
które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn. zm.1), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy

z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej
(Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 – z późn. zm.2), art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U.
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z 2001r. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.3) oraz art. 33a
ust. 3 i art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada
1984r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r. Nr 50,
poz. 601, tekst jednolity z późn. zm.4) uchwala sić, co
nastćpuje:
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„c) emerytom oraz tym ich współmałżonkom, na
których wypłacany jest dodatek rodzinny – na podstawie dowodu osobistego i legitymacji emeryta”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/494/08 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie
ustalenia cen i opłat, zwolnień i ulg w cenach za
usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład
Komunikacji w Zielonej Górze, realizowane na obszarze Miasta Zielona Góra oraz Gmin, które przystąpiły do porozumień mićdzygminnych w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego, § 13 pkt 1 c
otrzymuje brzmienie:

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak

___________________________________
1

z 2003r. Nr 96, poz. 874 oraz z 2008r. Nr 223, poz. 1458.
3
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2003r. Nr 144, poz. 1204 i Nr 137, poz. 1302, z 2004r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 210, poz. 2135, z 2007r. Nr 166, poz. 1172 oraz
z 2008r. Nr 157, poz. 976.
4
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2002r. Nr 125, poz. 1371, Nr 113, poz. 984, Nr 113, poz. 984
i Nr 130, poz. 1112, z 2004r. Nr 149, poz. 1452, Nr 211, poz. 2049,
Nr 97, poz. 962, Nr 160, poz. 1678 i Nr 281, poz. 2780, z 2006r.
Nr 133, poz. 935 oraz z 2008r. Nr 219, poz. 1408.

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, Nr 116,
poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175,
poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.
2
Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1997r. Nr 121, poz. 770 i Nr 106 poz. 697, z 1999r. Nr 106
poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 199, poz. 1937,

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarć posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi Administracji
Lubuskiego Urzćdu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7111-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzćdowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzćdowego, w bibliotece Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzćdu
Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzćdu.
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