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ZARZĄDZENIE NR 46/09
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 17 marca 2009r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice
Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760,
z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 z 2007r. Nr 48,
poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96,
poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) w związku z uchwałą
Nr XX/168/09 Rady Gminy Bobrowice z dnia
25 lutego 2009r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

w okręgu wyborczym Nr 5, w którym wybiera się
jednego radnego.

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Wojewoda Lubuski
Helena Hatka

§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę,
dnia 24 maja 2009r.
§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych określa
kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaje
do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na obszarze Gminy Bobrowice.
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Załącznik
do zarządzenia Nr 46
Wojewody Lubuskiego
z dnia 17 marca 2009r.

Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice
zarządzonych na dzień 10 maja 2009r.

Termin wykonania
czynności wyborczej
do 25 marca 2009r.

do 4 kwietnia 2009r.

do 6 kwietnia 2009r.

do 9 kwietnia 2009r.
do 24 kwietnia 2009r.
do godz. 24.00
do 24 kwietnia 2009r.
do 3 maja 2009r.

do 9 maja 2009r.

do 10 maja 2009r.
22 maja 2009r.
o godz. 2400
23 maja 2009r.
24 maja 2009r.
godz. 600 - 2000
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Treść czynności
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz ogłoszenie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobrowice.
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczeni wójta, informacji
o granicy okręgu wyborczego, numerze i liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonych siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrowicach w wyborach uzupełniających,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrowicach.
- powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrowicach.
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrowicach list kandydatów na
radnego w okręgu wyborczym.
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Bobrowice kandydatów do składu obwodowej
komisji wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych.
- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Bobrowicach obwodowej
komisji wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia wójta, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie
obwodowej komisji wyborczej.
- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Bobrowicach
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery
list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów.
- sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy.
- zakończenie kampanii wyborczej.
- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców.
- głosowanie.
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UCHWAŁA NR XXVI/133/09
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach
organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wschowski
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007r.
Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111),
art. 49 ust. 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218
i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247,
poz. 1821 oraz z 2008r. Nr 145, poz. 917) oraz
art. 771 i 77 2 § 4, 5 i 6 ustawy
z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21,
poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717,
z 1999r. Nr 99, poz. 1152, z 2000r. Nr 19, poz. 239,
Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301,
Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194,
Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154,
poz. 1805, z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146,
Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200,
poz. 1679, z 2003r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86,
poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006r. Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587
i Nr 221, poz. 1615, z 2007r. Nr 64, poz. 426, Nr 89,
poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288
i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586)
uchwala się, co następuje:

§ 2. 1. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości nie mniejszej niż 1% planowanych środków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym planie finansowym placówki
z uwzględnieniem zasady podziału:

§ 1. 1. Nauczyciel może otrzymać Nagrody Dyrektora i Starosty Powiatu Wschowskiego przyznawane z funduszu nagród.

3. Nauczycielowi można przyznać nagrodę po
przepracowaniu przez niego w szkole okresu co
najmniej 1 roku.

2. Nagrody Starosty Powiatu Wschowskiego
przyznawane są przez zarząd powiatu z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
3. Nagrody Dyrektora przyznawane są z okazji
Dnia Edukacji Narodowej oraz w następujących
terminach w każdym roku kalendarzowym:
1) do dnia 31 marca;
2) do dnia 30 czerwca;
3) do dnia 31 października;
4) do dnia 31 grudnia.

1) środki funduszu nagród w wysokości odpowiadającej 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli przeznacza
się na nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z czego:
a)

70% na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez dyrektora,

b)

30% na nagrody przyznawane przez Zarząd Powiatu;

2) pozostałe środki funduszu nagród przydziela
dyrektor za realizację dodatkowych zadań
statutowych placówki.
2. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mają charakter uznaniowy. Przyznanie nauczycielowi nagrody uzależnione jest w szczególności od:
1) pozytywnej oceny pracy;
2) osiągania sukcesów w pracy dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej;
3) działalności na rzecz promowania swojej placówki w środowisku lokalnym;
4) realizacji zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

4. Nagrody przyznają:
1) dyrektor - nauczycielowi, według kryteriów
ustalonych w ust. 6;
2) zarząd powiatu - nauczycielowi na wniosek
dyrektora według kryteriów ustalonych
w ust. 6;
3) zarząd powiatu - dyrektorowi według kryteriów ustalonych w ust. 7.
5. Dyrektor składa do zarządu powiatu wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.
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6. Kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli:

7. Kryteria przyznawania nagród dla dyrektorów placówki:

1) prowadzenie urozmaiconej działalności dydaktyczno - wychowawczej;

1) inicjowanie różnorodnych działań służących
podnoszeniu jakości pracy szkoły;

2) organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych;

2) zakwalifikowanie uczniów do grup laureatów
konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim i centralnym;

3) przygotowanie i wzorowe zorganizowanie
uroczystości szkolnych lub środowiskowych;
4) zakwalifikowanie ucznia lub uczniów do grupy laureatów konkursów przedmiotowych na
szczeblu wojewódzkim i centralnym;
5) zajęcie przez uczniów czołowych miejsc
w innych konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach na szczeblu rejonu, województwa, regionu itd.;
6) stwierdzone dobre wyniki w nauczaniu wykazane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych z uwzględnieniem profili kształcenia podstawowym i rozszerzonym;
7) zorganizowanie
imprezy
ogólnoszkolnej
o znaczących walorach poznawczych i wychowawczych;
8) udokumentowanie osiągnięcia z uczniami
zdolnymi i uczniami mającymi trudności
w nauce;
9) innowacje pedagogiczne;
10) udokumentowana praca społeczna na rzecz
środowiska szkolnego.

3) zajęcia przez uczniów czołowych miejsc
w innych konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach, na szczeblu rejonu, województwa, regionu itd.;
4) stwierdzone dobre wyniki w nauczaniu wykazane przez uczniów na egzaminach zewnętrznych;
5) przygotowanie i zrealizowanie znaczących
pod względem wychowawczym, dydaktycznym i opiekuńczym imprez, akcji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/53/07 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 28 maja 2007r.
w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wschowski (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 62,
poz. 911 i Nr 104, poz. 1413).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski
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UCHWAŁA NR XXVIII/155/09
RADY POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie trybu udzielenia i rozliczania dotacji dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 5 ustawy z dnia
20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych
(t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności niepublicznych
szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół
publicznych wpisanych do ewidencji szkół niepublicznych prowadzonej przez Wydział Edukacji,
Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich.
§ 2. 1. Niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne
o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują
dotację w wysokości 50% wydatków bieżących
ustalonych w budżecie powiatu ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu prowadzonych przez Powiat Strzelecko - Drezdenecki lub
najbliższy, w przeliczeniu na jednego ucznia.
2. Dotacji udziela się według stawki na jednego słuchacza miesięcznie, określonej w uchwale
Zarządu Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego,
podejmowanej do dnia 20 stycznia każdego roku
budżetowego.
§ 3. 1. Zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji określa
wzór stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach
nie później niż do ostatniego dnia każdego miesiąca. Za okres wakacji, dla niepublicznych szkół
ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych, przyznawana jest dotacja na liczbę
uczniów ustaloną na podstawie średniej arytmetycznej liczonej z trzech miesięcy poprzedzających
okres wakacji.
§ 4. 1. Szkoła sporządza i przekazuje organowi
dotującemu, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło
przekazanie dotacji, rozliczenie z wykorzystania
dotacji z danego miesiąca z uwzględnieniem aktualnej liczby słuchaczy w ostatnim dniu tego
miesiąca, na druku stanowiącym załącznik Nr 2 do
uchwały.

2. Przekazanie przez szkołę rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi warunek przekazania
szkole kolejnej transzy dotacji za dany miesiąc.
3. Organ dotujący przekazuje kolejną transzę
dotacji w wysokości uwzględniającej aktualną
liczbę słuchaczy podaną przez szkołę w rozliczeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich mogą dokonywać kontroli zgodności ze stanem faktycznym
liczby słuchaczy wykazanych w informacjach
określonych w ust. 1, na podstawie udostępnionej
przez organ prowadzący niepubliczną szkołę dokumentacji, stanowiącej podstawę sporządzania
tych informacji.
5. Nadpłaty dotacji w ciągu roku budżetowego
zalicza się na poczet przyszłego miesiąca lub pomniejsza się kwotę dotacji w następnym miesiącu. Nadpłaty na koniec roku podlegają zwrotowi
do budżetu powiatu.
6. Niedopłaty dotacji w ciągu roku budżetowego podlegają wyrównaniu w następnym miesiącu, a stwierdzone na koniec roku podlegają
wyrównaniu w następnym roku budżetowym.
7. Osoba prowadząca niepubliczną szkołę ma
obowiązek niezwłocznego powiadamiania Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych
o zmianach dotyczących adresu i osoby reprezentującej właściciela oraz konta bankowego, na które przekazywane są dotacje.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XV/84/07 Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Wiesław Rosiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/155/09
Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego
z dnia 30 stycznia 2009r.

……………………………
(pieczątka szkoły)

Wniosek o przyznanie dotacji na rok … … …… ..
1. Pełna nazwa szkoły oraz organu prowadzącego:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Numer i data wydania decyzji o nadaniu placówce uprawnień szkoły publicznej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Planowana liczba uczniów/słuchaczy w ………….…… roku:
-

stan na 1 stycznia: ……………………………………….

-

stan na 1 września: ………………………………………

5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów
oraz wysokości otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu.

……………………………

………………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć dyrektora)

Termin składania wniosku:
Do 30 września roku poprzedzającego rok przyznania dotacji
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/155/09
Rady Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego
z dnia 30 stycznia 2009r.

……………………………
(pieczątka szkoły)

Informacja
liczbie uczniów/słuchaczy w miesiącu ……………… ……… roku
oraz o wykorzystaniu otrzymanej dotacji
1. Liczba uczniów na koniec miesiąca …………………………..…………: ……………..………………………...
(miesiąc)

(liczba uczniów/słuchaczy)

2. Kwota dotacji w miesiącu poprzedzającym miesiąc sporządzenia informacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Wykorzystanie otrzymanej dotacji:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rodzaj wydatku

Kwota wydatku

Dokument potwierdzający wydatek

Łączna kwota

……………………………

………………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis i pieczęć dyrektora)

Termin składania informacji:
Do 15 dnia każdego miesiąca.
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UCHWAŁA NR XXVII/137/09
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 4 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do
wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których organem
prowadzącym jest Powiat Wschowski
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz. 1806 oraz z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007r.
Nr 173, poz. 1218) oraz art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7
i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674,
Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r.
Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689,
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145,
poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1,
poz. 1) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Dodatek motywacyjny
§ 1. Kwota na dodatki motywacyjne przyznawane osobom, o których mowa w § 3 pkt 2 nie
może przekroczyć kwoty wyliczonej wg zasady
1 etat kalkulacyjny razy 80,00zł miesięcznie.
§ 2. 1. Etat kalkulacyjny wylicza się w następujący sposób: pracownicy pełnozatrudnieni plus
suma godzin w przeliczeniu na pełny etat pracowników niepełnozatrudnionych.
2. Kwotę wyliczoną zgodnie z ust. 1 zwiększa
się o dodatek motywacyjny przyznany przez Zarząd Powiatu dla dyrektora szkoły.
§ 3. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) dyrektorowi - Zarząd Powiatu;
2) wicedyrektorowi, nauczycielowi na stanowisku kierowniczym, nauczycielowi - dyrektor
szkoły.
§ 4. Dyrektor i nauczyciel posiadający co najmniej dobrą ocenę pracy może otrzymać dodatek
motywacyjny.
§ 5. 1. Dodatek motywacyjny, dla osób, o których mowa w § 3 pkt 1, może wynosić do
50% wynagrodzenia zasadniczego, przyznawanego kwotowo.

2. Dodatek motywacyjny, dla osób, o których
mowa w § 3 pkt 2, może wynosić do 30% wynagrodzenia zasadniczego, przyznawanego kwotowo.
§ 6. Dodatek motywacyjny przyznaje się kwotowo na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy
i nie dłuższy niż jeden rok.
§ 7. Nauczycielowi może zostać przyznany dodatek motywacyjny, jeżeli spełnia co najmniej trzy
z poniższych warunków:
1) uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
2) uzyskanie przez uczniów (danego nauczyciela) z uwzględnieniem ich możliwości oraz
warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych;
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego ucznia, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
4) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami;
5) pracę z młodzieżą szczególnie uzdolnioną lub
trudną;
6) podnoszenie umiejętności zawodowych poprzez udział w różnych formach doskonalenia;
7) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
8) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych;
9) udział w zespołach przedmiotowych;
10) udział w pracach komisji egzaminacyjnych;
11) opiekę nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami działającymi na terenie
szkoły;
12) aktywny udział w realizowaniu zadań statutowych szkoły.
§ 8. Dyrektorowi może zostać przyznany dodatek motywacyjny, jeśli spełnia co najmniej trzy
z poniższych warunków:
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1) wprowadzenie innowacji dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych;
2) dostosowanie kierunków
zmian w gospodarce;

kształcenia

do

3) udział szkoły w przedsięwzięciach wychowawczych o zasięgu pozaszkolnym, udział
w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych;
4) aktywność szkoły w środowisku;
5) dbałość o bazę lokalową szkoły, wyposażenie
w pomoce dydaktyczne, pozyskiwanie środków pozabudżetowych;
6) umiejętne zarządzanie zespołem pracowniczym, tworzenie dobrej atmosfery pracy;
7) stwarzanie warunków do doskonalenia zawodowego nauczycieli;
8) wysoka jakość kształcenia.
Rozdział 2
Dodatek funkcyjny
§ 9. 1. Miesięczna wysokość dodatku funkcyjnego:
1) dyrektor - od 700zł do 1.700zł;
2) wicedyrektor, kierownik - od 300zł do 1.300zł.
2. Wysokość dodatku funkcyjnego określonego w ust. 1, ustala:
1) dla dyrektora - Zarząd Powiatu;
2) dla pozostałych
- dyrektor

stanowisk
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Rozdział 3
Dodatek za warunki pracy
§ 10. Nauczycielowi przysługuje dodatek
za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach
na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania
za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r.
Nr 22, poz. 181, z 2006r. Nr 43, poz. 293 oraz
z 2007r. Nr 56, poz. 372) w wysokości 4,00zł za
godzinę.
Rozdział 4
Dodatek mieszkaniowy
§ 11. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego
przysługuje nauczycielowi posiadającemu wymagane kwalifikacje, zatrudnionemu na terenie wiejskim lub mieście liczącym do 5 tysięcy mieszkańców, w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.
2. Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem, w wysokości
uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby - 45,00zł;
2) dla 2 osób - 60,00zł;
3) dla 3 osób - 75,00zł;

kierowniczych

uwzględniając wielkość szkoły lub placówki, liczbę
uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych, wyniki pracy oraz warunki
lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich
funkcjonuje.
3. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości:
1) za wychowawstwo klasy 70,00zł miesięcznie;
2) za funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela konsultanta 200,00zł miesięcznie;
3) za funkcję opiekuna stażu 20,00zł miesięcznie.
4. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono w zastępstwie stanowiska kierownicze, lub funkcje od dnia powierzenia,
jednakże nie wcześniej niż od pierwszego dnia
następnego miesiąca.
5. Wicedyrektorowi przysługuje dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 3 miesiącach zastępstwa, na czas dalszej
nieobecności dyrektora.

4) dla 4 i więcej osób - 90,00zł.
3. Do osób, zamieszkujących wspólnie z nauczycielem zalicza się małżonka, dzieci niepracujące w wieku do 25 lat oraz rodziców pozostających
na jego pełnym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. małżonkowie wspólnie
wskazują pracodawcę, który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.
5. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
6. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach nie świadczenia
pracy, za które przysługuje wynagrodzenie.
Rozdział 5
Wynagradzanie za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastępstw doraźnych
§ 12. 1. Wynagrodzenie nauczyciela za jedną
godzinę ponadwymiarową ustala się w następujący sposób: stawkę wynagrodzenia zasadniczego
powiększoną o kwotę dodatku za warunki pracy
(obliczoną wg arkusza organizacyjnego z zastosowaniem stawek wymienionych w rozdziale 3)
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dzieli się przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin.

może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

2. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
godzin nauczyciela, uzyskuje się mnożąc tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do
0,49 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.

5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć
jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, ustala się co miesiąc wg średniej liczby
godzin ponadwymiarowych w ciągu całego roku
szkolnego wynikającego z arkusza organizacji
danego roku szkolnego placówki.

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie
przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za
dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy, oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych
przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar
zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na
podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy)
za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności
w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy.
Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie

§ 13. Stawkę za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się według zasad określonych
w § 12 ust. 1.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 14. Traci moc uchwała Nr XXIV/126/08 Rady
Powiatu Wschowskiego z dnia 3 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania za pracę oraz zasad przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych, dla których
organem prowadzącym jest Powiat Wschowski.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wschowskiego.
§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski
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UCHWAŁA NR XXVII/139/09
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 4 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego we Wschowie, zwany dalej regulaminem, określa organizację i zasady działania Starostwa Powiatowego we Wschowie, zwanego dalej
starostwem, a w szczególności:
1) zasady kierowania działalnością starostwa;
2) zadania i kompetencje pracowników zajmujących kierownicze i samodzielne stanowiska
w starostwie;
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3) tryb pracy starostwa;
4) zasady podpisywania pism, decyzji i innych
dokumentów;
5) zasady udostępniania materiałów i udzielania
informacji radnym.
§ 2. Starostwo działa na podstawie następujących aktów prawnych:
1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym;
2) ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872
i Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 6, poz. 70,
Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19,
poz. 239, Nr 52, poz. 632, Nr 95, poz. 1041
i Nr 122, poz. 1312 oraz z 2001r. Nr 45,
poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194
i Nr 145, poz. 1623);
3) Kodeksu postępowania administracyjnego;
4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223,
poz. 1458);
5) statutu Powiatu Wschowskiego;
6) innych przepisów prawa regulujących zadania i kompetencje oraz tryb działania organów powiatu.
§ 3. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest
mowa o:
1) powiecie - rozumie się przez to Powiat
Wschowski;
2) radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu
Wschowskiego;
3) zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Wschowskiego;
4) komisjach - rozumie się przez to Komisje Rady Powiatu Wschowskiego;
5) staroście - rozumie się przez to Starostę
Wschowskiego;
6) skarbniku - rozumie się przez to Skarbnika
Powiatu;

Poz. 361

2. Starosta kieruje starostwem bezpośrednio
oraz za pośrednictwem wicestarosty, sekretarza,
skarbnika oraz pracowników starostwa zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych.
§ 6. Starostwo wykonuje:
1) określone ustawami:
a) zadania publiczne
nadgminnym,

o

charakterze

po-

b) zadania z zakresu administracji rządowej,
c)

inne zadania;

2) zadania powierzone w drodze porozumień
zawartych z organami administracji rządowej
i samorządowej;
3) zadania wynikające z uchwał rady lub zarządu.
Rozdział 2
Starosta, wicestarosta, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu
§ 7. Do zakresu zadań i kompetencji starosty,
jako kierownika starostwa należy:
1) organizowanie pracy starostwa;
2) podejmowanie działań zapewniających prawidłową realizację zadań;
3) udzielanie upoważnień pracownikom starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji
administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
4) wykonywanie funkcji pracodawcy oraz prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w starostwie, w tym ustalanie zakresów czynności
i odpowiedzialności:
a) kierowników
starostwa,

komórek

organizacyjnych

b) pracowników na samodzielnych stanowiskach,
c)

pracowników komórek organizacyjnych,
w porozumieniu z kierownikami tych komórek;

7) komórkach organizacyjnych - rozumie się
przez to wydziały i samodzielne stanowiska
w starostwie.

5) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników starostwa z zakresu prawa pracy;

§ 4. Starostwo jest jednostką budżetową z siedzibą we Wschowie, przy pomocy której zarząd
i starosta wykonują zadania powiatu, określone
w obowiązujących przepisach prawa.

6) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych
dla starosty ustawami, uchwałami rady i zarządu oraz wynikających z postanowień statutu powiatu i Regulaminu Organizacyjnego
starostwa;

§ 5. 1. Starosta jest kierownikiem starostwa
i zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa.

7) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi starostwa.
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§ 8. Do zadań wicestarosty należy:
1) wykonywanie zadań określonych przez starostę i zarząd powiatu;
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością komórek organizacyjnych starostwa w ramach
wewnętrznego podziału zadań między starostę, wicestarostę, sekretarza i skarbnika;
3) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia
starosty.
4) wykonuje zadania i kompetencje Starosty
podczas jego nieobecności.
§ 9. Do zadań sekretarza powiatu, który pełni
jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych, należy między
innymi:
1) czuwanie nad sposobem i terminowością
wykonywania zadań w starostwie;
2) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących
struktury i zasady działania starostwa i jego
komórek organizacyjnych;
3) nadzorowanie przygotowywania projektów
uchwał zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń zarządu;
4) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez zarząd;
5) zapewnianie warunków materialno - technicznych dla działalności starostwa;
6) nadzorowanie procesu komputeryzacji zakupu środków trwałych remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynków
wchodzących w skład siedziby starostwa;
7) nadzór nad realizacją obowiązków przez naczelników i pracowników na stanowiskach
samodzielnych;
8) nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w starostwie;
9) nadzór w zakresie przestrzegania instrukcji
kancelaryjnej, przepisów jednolitego rzeczowego wykazu akt, jak również Kodeksu
postępowania administracyjnego, ustawy
o pracownikach samorządowych i Kodeksu
Pracy;
10) rozstrzyganie spraw organizacyjnych, szkoleniowych i osobowych pracowników starostwa;
11) wykonywanie innych zadań powierzonych
przez Starostę.
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§ 10. Do zadań skarbnika powiatu, który pełni
jednocześnie funkcje Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego oraz Naczelnika Wydziału
Finansowego, należy między innymi:
1) zapewnienie realizacji polityki finansowej
powiatu;
2) wykonywanie określonych przepisami prawa
obowiązków w zakresie rachunkowości;
3) nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania;
4) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej;
5) analiza realizacji budżetu i występowanie do
zarządu z wnioskami w sprawie zmian budżetu;
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień
innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
7) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo - księgowymi starostwa;
8) wykonywanie innych zadań powierzonych
przez starostę.
Rozdział 3
Organizacja starostwa
§ 11. 1. Komórkami organizacyjnymi starostwa są wydziały i samodzielne stanowiska.
2. Poszczególne komórki organizacyjne, każda
w zakresie wydzielonym w regulaminie, podejmują działania i prowadzą sprawy związane z realizacją zadań powiatu.
§ 12. W skład starostwa wchodzą następujące
komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu
spraw używają symboli:
1) Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK;
2) Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami GK;
3) Wydział Finansowy Fn;
4) Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych
Or;
5) Wydział Komunikacji i Dróg KMD;
6) Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
SOB;
7) Pełnomocnik Starosty Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych DN;
8) Powiatowy Rzecznik Konsumentów RK;
9) Radca Prawny RP.
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§ 13. 1. Wydziałami kierują naczelnicy, zapewniając właściwie ich funkcjonowanie.
2. Naczelnicy wydziałów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach zapewniają zgodne
z prawem wykonywanie przypisanych komórkom
organizacyjnym zadań i w tym zakresie ponoszą
odpowiedzialność przed starostą.
§ 14. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych należy między innymi:
1) prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości starosty;
2) przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje rady
i dla potrzeb starosty i zarządu powiatu;
3) realizacja zadań wynikających z uchwał rady
i zarządu;
4) współuczestniczenie w opracowywaniu przez
komórki organizacyjne zamierzeń rozwojowych powiatu;
5) współdziałanie ze skarbnikiem powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu;
6) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach
indywidualnych oraz wykonywanie zadań
wynikających z przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji;
7) usprawnianie organizacji, metod i form pracy
komórek organizacyjnych oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy starostwa;
8) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie
skarg i wniosków;
9) prowadzenie, w zakresie ustalonym przez
starostę, kontroli i instruktażu w jednostkach
organizacyjnych powiatu;
10) współpraca z komisjami rady w zakresie zadań realizowanych przez komórki organizacyjne;
11) rozpatrywanie w porozumieniu z Wydziałem
Organizacyjnym i Spraw Społecznych interpelacji i wniosków rady;
12) programowanie, planowanie i nadzorowanie
realizacji inwestycji i remontów;
13) wykonywanie zadań wynikających z ustawy
o zamówieniach publicznych;
14) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych;
15) współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej;
16) współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych i usuwania ich skutków;
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17) współudział w realizacji zadań obronnych,
obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
przypisanych Staroście Wschowskiemu oraz
przekazywanie informacji i materiałów niezbędnych do planowania Wydziałowi Zarządzania Kryzysowego;
18) wykonywanie niezbędnych opracowań i realizacja czynności organizacyjnych mających
na celu przygotowanie wydziału do działania
w stanie zagrożenia państwa i wojny.
Rozdział 4
Podstawowe zakresy działania komórek organizacyjnych

§ 15. Do podstawowych zadań Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych należy między innymi:
1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania starostwa;
2) wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;
3) prowadzenie sekretariatu starosty oraz archiwum;
4) prowadzenie kontroli działania wydziałów;
5) organizacja pracy starostwa powiatowego;
6) współpraca z gminami znajdującymi się na
terenie powiatu i z innymi samorządami terytorialnymi;
7) załatwianie spraw związanych z organizowaniem imprez masowych;
8) opracowywanie strategii rozwoju powiatu,
koordynowanie współpracy zagranicznej oraz
dokonywanie analiz rynku i opracowań
zbiorczych dotyczących podmiotów gospodarczych;
9) realizacja zadań związanych z organizacją
i nadzorem w zakresie spraw administracyjnych nad szkołami ponadgimnazjalnymi, ponadgimnazjalnymi specjalnymi, poradniami
psychologiczno - pedagogicznymi oraz powiatowymi bibliotekami publicznymi, organizacjami kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki;
10) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących powoływania komisji konkursowej, wyłaniającej kandydatów na dyrektorów szkół
i placówek;
11) przygotowywanie zezwoleń na założenie
szkoły publicznej przez osobę prawną lub fizyczną;
12) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
13) załatwianie spraw kadrowych związanych
z dyrektorami szkół i placówek i pracownikami starostwa;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 23

– 1003 –

Poz. 361

14) prowadzenie spraw związanych z organizowaniem powiatowych instytucji kultury;

b)

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

15) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów
sportowych;

c)

Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych,

16) prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych;

d)

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych;

17) prowadzenie spraw związanych z realizacją
zadań organu założycielskiego w stosunku do
Zakładu Opieki Zdrowotnej;
18) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o powiecie;

9) rozliczanie i monitorowanie środków pomocowych z Unii Europejskiej i z innych zewnętrznych źródeł finansowania.
§ 19. Do zadań realizowanych przez Wydział
Budownictwa i Ochrony Środowiska należy między innymi:
1) w zakresie budownictwa:
a)

realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru urbanistyczno - budowlanego w zakresie zgodności zagospodarowania terenu z ustaleniami wynikającymi z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b)

realizowanie zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru techniczno - budowlanego w zakresie zapewnienia warunków
bezpieczeństwa ludzi i mienia w projektach,

c)

przygotowywanie pozwoleń na budowę
oraz przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze
budowy i wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania
pozwolenia na budowę,

d)

przygotowywanie pozwoleń na zmianę
sposobu użytkowania obiektu budowlanego,

e)

przygotowywanie pozwoleń na budowę
składowisk odpadów;

19) obsługa zamówień publicznych;
20) obsługa administracyjna rady, zarządu i komisji rady;
21) prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków finansowych z zewnętrznych
instytucji krajowych i zagranicznych;
22) prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych.
§ 16. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów określone
w ustawie właściwej o ochronie konkurencji
i konsumentów oraz w odrębnych ustawach.
§ 17. Radca Prawny zapewnia obsługę prawną
starostwa i podległych powiatowi jednostek organizacyjnych.
§ 18. Do podstawowych zadań Wydziału Finansowego należy między innymi:
1) opracowanie projektu budżetu powiatu oraz
dokonywanie analiz wykonania budżetu;
2) nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;
3) windykacja należności budżetowych starostwa i Skarbu Państwa;
4) sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;
5) prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu i starostwa powiatowego oraz gospodarki
finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
6) prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;
7) prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
8) obsługa:
a)

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

2) w zakresie ochrony środowiska i gospodarki
wodnej, leśnictwa i rolnictwa realizowanie
zadań wynikających z przepisów prawa dotyczących:
a)

ochrony i kształtowania środowiska,

b)

gospodarowania odpadami,

c)

ochrony przyrody,

d)

prawa wodnego,

e)

gospodarowania lasami niepaństwowymi,

f)

prawa łowieckiego,

g)

ochrony zwierząt,

h)

prawa geologicznego i górniczego,

i)

rybactwa śródlądowego.

§ 20. Do zadań realizowanych przez Wydział
Komunikacji i Dróg należy między innymi:
1) w zakresie ruchu drogowego:
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a)

prowadzenie spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem dowodów
i tablic rejestracyjnych,

b)

dokonywanie wpisów w karcie pojazdu
o nabyciu lub zbyciu pojazdu oraz zmian
danych w dowodzie rejestracyjnym,

§ 21. 1. Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
pełni także funkcję Geodety Powiatowego.

c)

przygotowywanie decyzji o zatrzymaniu
prawa jazdy,

d)

prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów
o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych,

2. Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy
między innymi:

e)

wydawanie kart pojazdów dla pojazdów
sprowadzanych z zagranicy i tam zarejestrowanych,

f)

dokonywanie wpisów do ewidencji instruktorów oraz wydawanie legitymacji
instruktorów;

2) w zakresie kolei i prawa przewozowego:
a)

koordynacja rozkładów jazdy przewoźników wykonujących zarobkowy przewóz
osób pojazdami samochodowymi w regularnym transporcie zbiorowym, w zależności od przebiegu linii komunikacyjnej,

b)

prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy
przewóz osób pojazdami samochodowymi nie będącymi taksówkami w skali powiatu lub powiatu sąsiadującego z powiatem właściwym dla siedziby przedsiębiorcy,

c)

opiniowanie wniosków o likwidację linii
kolejowej, na której zawieszono przewozy;

3) w zakresie dróg:
a)

opracowanie projektów planów rozwoju
sieci drogowej,

b)

koordynacja robót w pasie drogowym,

c)

wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po
drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach
osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach
oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

d)

utrzymanie
nawierzchni,
chodników,
obiektów inżynierskich urządzeń zabezpieczających ruch
i innych urządzeń związanych z drogą,

e)

wykonywanie robót interwencyjnych,
utrzymaniowych i zabezpieczających,

f)

sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie
drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni
w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi,

g)

planowanie i koordynacja prac w zakresie
bieżącego oraz zimowego utrzymania
dróg.

1) w zakresie geodezji i kartografii:
a)

prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego,

b)

koordynowanie uzgodnień usytuowania
projektowych sieci i uzbrojenia terenów,

c)

prowadzenie powiatowych baz danych
wchodzących w skład krajowego systemu
informacji o terenie,

d)

przedkładanie radzie powiatu do zatwierdzenia rocznego projektu planu oraz sprawozdania z wykonania zadań gospodarowania Powiatowym Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,

e)

prowadzenie ewidencji gruntów i budynków;

2) w zakresie gospodarki nieruchomościami
powiatu i Skarbu Państwa:
a)

prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu
i Skarbu Państwa,

b)

naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

c)

prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,

d)

wyrażanie zgody na zrzeczenie się własności nieruchomości na rzecz Skarbu
Państwa przez osoby fizyczne,

e)

przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu
Państwa w prawa własności.

§ 22. 1. Do zadań Wydziału Zarządzania Kryzysowego należy między innymi:
1) koordynowanie i nadzorowanie działań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
2) działania ochronne w zapobieganiu nadzwyczajnym zagrożeniom życia ludności i mienia
(powodzie, rozległe pożary i inne klęski żywiołowe);
3) organizowanie poboru na terenie powiatu;
4) zabezpieczenie akcji kurierskiej na terenie
powiatu oraz koordynowanie tego zabezpieczenia z podległymi gminami;
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5) koordynowanie akcjami społecznymi w wypadku klęsk żywiołowych na terenie powiatu;
6) realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej;
7) sporządzanie wniosków w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych
i osobistych na rzecz obrony kraju;
8) działalność organizacyjna nadzoru i kontroli
spraw obronnych w podległych gminach
i innych jednostkach organizacyjnych.
2. Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego pełni funkcję Pełnomocnika Starosty Do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
§ 23. 1. Pełnomocnik Starosty Do Spraw
Ochrony Informacji Niejawnych kieruje wyodrębnioną wyspecjalizowaną komórką organizacyjną
do spraw ochrony informacji niejawnych, zwaną
dalej pionem ochrony, do której zadań należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
w tym ich ochrony fizycznej;
2) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane,
przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz
przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;
4) okresowa kontrola ewidencji,
i obiegu dokumentów;

materiałów

5) opracowywanie planu ochrony informacji
niejawnych w jednostce organizacyjnej
i nadzorowanie jego realizacji;
6) szkolenie pracowników w zakresie ochrony
informacji niejawnych na zasadach określonych w rozdziale 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych.
2. Pełnomocnik Starosty Do Spraw Ochrony
Informacji Niejawnych może wykonywać zadania
Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
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§ 25. Przyjmowanie, rozpatrywanie i rejestrowanie skarg i wniosków koordynuje Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych, który:
1) czuwa nad terminowym rozpatrywaniem
skarg i wniosków oraz udzieleniem odpowiedzi;
2) udziela obywatelom zgłaszającym się w sprawach skarg i wniosków niezbędnych informacji o toku załatwiania sprawy, kieruje
obywatela do właściwego wydziału lub organizuje przyjęcie obywateli przez starostę;
3) prowadzi rejestr skarg i wniosków;
4) prowadzi kontrolę przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg i wniosków
w komórkach organizacyjnych;
5) opracowuje okresowe analizy rozpatrywania
i załatwiania skarg i wniosków.
§ 26. Odpowiedzi na skargi podpisuje starosta.
§ 27. Naczelnicy wydziałów i pracownicy na
samodzielnych stanowiskach odpowiedzialni są
za:
1) wszechstronne wyjaśnienia i terminowe załatwianie skarg i wniosków;
2) niezwłoczne przekazywanie Wydziałowi Organizacyjnemu i Spraw Społecznych wyjaśnień oraz dokumentacji niezbędnych do
rozpatrywania skarg i wniosków przez ten
wydział.
Rozdział 6
Organizowanie działalności kontrolnej
§ 28. Celem kontroli jest:
1) zapewnianie informacji niezbędnych do efektywnego kierowania gospodarką powiatu
i podejmowania prawidłowych decyzji;
2) ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności
stosowanych metod i środków;

Rozdział 5

3) doskonalenie metod pracy starostwa oraz
powiatowych jednostek organizacyjnych.

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania
skarg i wniosków

§ 29. 1. System kontroli obejmuje kontrolę
wewnętrzną i zewnętrzną.

§ 24. 1. Starosta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, w wyznaczonym terminie.

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej wykonują kierownicy wydziałów, pracownicy na samodzielnych stanowiskach oraz
pracownicy upoważnieni do tego przez starostę.

2. Naczelnicy wydziałów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach przyjmują obywateli
w sprawach skarg i wniosków codziennie, w godzinach urzędowania.
3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć
obywateli w sprawach skarg i wniosków winna
być umieszczona w widocznym miejscu, w budynku starostwa.

3. Zakres zadań kontrolnych pracowników
określają wydziałów określają zakresy czynności
lub otrzymane od starosty upoważnienia.
§ 30. 1. W ramach powierzonych zadań kontrolę wewnętrzną wykonują:
1) Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych w zakresie zgodności działania z prawem,
w sprawach organizacji i funkcjonowania
wydziałów oraz dyscypliny pracy;
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2) Wydział Finansowy - w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi
i kredytami oraz prowadzenia rachunkowości;

g)

odpowiedzi na interpelacje i wnioski posłów i radnych,

h)

listy płac, nagród i premii,

3) Wydział Zarządzania Kryzysowego - w zakresie ochrony informacji niejawnych;

i)

delegacje służbowe dla pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,

j)

korespondencję kierowaną do powiatowych jednostek organizacyjnych, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń i innych instytucji w sprawach realizacji budżetu starostwa,

k)

zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych na żądanie uprawnionych
podmiotów,

l)

umowy i inne dokumenty, zawierające
oświadczenia woli w imieniu starostwa.

4) doraźne zespoły powoływane przez starostę.
2. W ramach powierzonych zadań kontrolę
zewnętrzną wykonują:
1) Wydział Finansowy - w zakresie bieżącej kontroli wykonywania budżetu powiatu;
2) wszystkie komórki organizacyjne starostwa w zakresie ustalonym przez starostę zgodnie
z ich zakresem działania.
§ 31. 1. Wydziały prowadzą działalność kontrolną na podstawie rocznych planów kontroli zatwierdzonych przez starostę lub na podstawie
doraźnego polecenia starosty.
2. Plan kontroli określa jednostkę kontrolowaną, zakres kontroli i termin przeprowadzenia kontroli.
3. Kierownicy wydziałów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach są odpowiedzialni za
właściwe przygotowanie i przeprowadzenie kontroli wg kompetencji.
4. Kierownicy wydziałów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach przedkładają staroście
w ciągu 3 dni od zakończenia kontroli protokół
pokontrolny.
5. O sposobie wykorzystania wniosków i zaleceń pokontrolnych decyduje starosta.
§ 32. Działalność kontrolną koordynuje sekretarz powiatu.
Rozdział 7
Zasady podpisywania pism, decyzji i innych dokumentów
§ 33. 1. Do podpisu starosty zastrzeżone są:
a)

pisma w sprawach należących do jego
właściwości oraz w sprawach każdorazowo przez niego zastrzeżonych,

b)

odpowiedzi na wystąpienie Najwyższej
Izby Kontroli i Prokuratora,

c)

decyzje w sprawach kadrowych pracowników starostwa,

d)

dokumenty w sprawach stosunku pracy
pracowników starostwa i kierowników
powiatowych jednostek organizacyjnych,

e)

odpowiedzi na skargi dotyczące osób zajmujących kierownicze i samodzielne stanowiska w starostwie,

f)

dokumenty finansowe określone w zarządzeniu starosty w sprawie obiegu dokumentów finansowych,

2. W czasie nieobecności starosty dokumenty
określone w ust. 1 podpisuje, z jego upoważnienia
wicestarosta.
§ 34. 1. Wicestarosta podpisuje dokumenty
w sprawach dla niego zastrzeżonych w upoważnieniu udzielonym przez starostę.
2. Wicestarosta podpisuje dokumenty określone w § 32 podczas nieobecności starosty
i z jego upoważnienia.
§ 35. 1. Naczelnicy wydziałów i pracownicy na
samodzielnych stanowiskach aprobują wstępnie
pisma w sprawach zastrzeżonych dla starosty.
2. Pracownicy starostwa podpisują na podstawie upoważnienia starosty decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
3. Naczelnicy wydziałów i pracownicy starostwa podpisują na podstawie upoważnień starosty pisma w sprawach niezastrzeżonych dla starosty, wicestarosty, sekretarza i skarbnika a należących odpowiednio do zakresu działania wydziałów
i zakresów obowiązków pracowników.
4. Pracownicy opracowują pisma zgodnie
z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.
§ 36. Pisma zastrzeżone przepisami lub poleceniami starosty do jego podpisu przedstawiają
staroście - skarbnik, naczelnicy wydziałów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach w zakresie załatwianych przez siebie spraw i poleceń starosty.
§ 37. Skarbnik podpisuje:
a)

umowy w formie kontrasygnaty,

b)

dokumenty związane z realizacją budżetu
powiatu i inne dokumenty finansowe
zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów
finansowo - księgowych,

c)

pisma do jednostek organizacyjnych powiatu dotyczące realizacji budżetu i spraw
finansowych mniejszej wagi z upoważnienia starosty,
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zaświadczenia o stanie majątkowym.

§ 38. Naczelnicy wydziałów opiniują udzielanie
urlopów pracownikom podległych sobie wydziałów.
§ 39. Starosta, wicestarosta lub upoważnieni
pracownicy dekretują korespondencję do poszczególnych komórek organizacyjnych, z wyłączeniem korespondencji, której dotyczą zapisy
ustawy o ochronie informacji niejawnych, do której stosuje się odrębne zasady.
§ 40. Naczelnicy wydziałów i pracownicy na
stanowiskach samodzielnych podpisują:
1) decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie
upoważnienia starosty;
2) informacje, z wyjątkiem stanowiących tajemnice skarbową, opinie, wnioski w sprawach
dotyczących
ich
zakresów
działania,
w uzgodnieniu ze starostą;
3) korespondencję kierowaną do stron, instytucji i podmiotów gospodarczych w sprawach
przez siebie załatwianych, w uzgodnieniu ze
starostą;
4) inne dokumenty zgodnie z otrzymanym
upoważnieniem lub wynikające z innych

Poz. 361
przepisów prawa zgodne z zakresem czynności praw i obowiązków na poszczególnych
stanowiskach.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 41. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy, ustalony
przez starostę w drodze zarządzenia.
§ 42. Starosta w drodze zarządzenia reguluje
sprawy wewnętrzne starostwa.
§ 43. Integralną część Regulaminu Organizacyjnego Starostwa jest schemat organizacyjny
starostwa określający podległość służbową wydziałów i samodzielnych stanowisk, który stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 44. Traci moc zarządzenie Nr R/30/2002 osoby pełniącej funkcje organów Powiatu Wschowskiego z dnia 6 maja 2002r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie z późn. zm.
§ 45. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja
2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/139/09
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 4 lutego 2008r.

1
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 9 marca 2009r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Brzeźnica przeprowadzonych w dniu 8 marca 2009r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm. 1) Komisarz
Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej
wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do
Rady Gminy Brzeźnica przeprowadzonych w dniu
8 marca 2009r.
I

III
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy Nr 8, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowania nie przeprowadzono.
C. Radnym został wybrany:

A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata
zgłoszonego na 1 liście kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.

z listy Nr 1 KWW NASZA WIEŚ
1) Pikuła Mariusz
D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
Bogumił Hoszowski

II
A. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu
wyborczym, tj. okręgu Nr 8, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie
mandatów w okręgu.

_______________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327
i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180,
poz. 1111.
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OGŁOSZENIE
STAROSTY ŻARSKIEGO
z dnia 10 marca 2009r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej
funkcjonujących na terenie Powiatu Żarskiego oraz w Powiatowych Domach Dziecka w Żarach i Lubsku
w roku 2009
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 i art. 86 ust. 7
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 115,
poz. 728) ogłaszam średni miesięczny koszt
utrzymania mieszkańców:

Dom
Pomocy
- 2.535,00zł.

Społecznej

w

Miłowicach

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach - 3.246,18zł.
Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku - 3.246,18zł.

Dom Pomocy Społecznej w Lubsku - 2.380,00zł.
Starosta
Marek Cieślak
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ZESTAWIENIE
z dnia 11 marca 2009r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Gozdnica
a) I półrocze

Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu
A

poniżej 40m2

2

2

40m do 60m

powyżej 60m2
do 80m2

powyżej 80m2

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918r.
1919 - 1945
1946 - 1970
1971 - 2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
1)**…
2)……

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

7,71
7,85
1,80

1,80

1,80

1,80

b) II półrocze

Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu
A

poniżej 40m

2

40m2 do 60m2

powyżej 60m2
do 80m2

powyżej 80m2

B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918r.
1919 - 1945
1946 - 1970
1971 - 2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
1)**…
2)……

1,80

1,80

1,80

1,80

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B – standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego ogrzewania
C – standard niski (brak instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** - stawka czynszu najniższa, średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) - stawka czynszu najwyższa, średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

3 64
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ZESTAWIENIE
z dnia 10 marca 2009r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Szprotawa
a) półrocze

Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu
A

poniżej 40m

2

40m2 do 60m2

B
C
A
B
C
A

powyżej 60m2
do 80m2

powyżej 80m2

B
C
A
B
C

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918r.
1919 - 1945
1946 - 1970
1971 - 2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
1)**…
0,85
3,04
2)……
3,26
1,92
2,50
2,50
1,30
1,92
0,85
3,04
1,70
2,11
2,49
2,50
3,26
2,68
1,30
2,82
0,85
4,19
2,38
2,68
1,30

1,30

b) II półrocze

Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu
A

poniżej 40m2

B
C
A

40m2 do 60m2

B
C
A

powyżej 60m2
do 80m2

B

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918r.
1919 - 1945
1946 - 1970
1971 - 2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
1)**…
1,10
0,85
3,22
2)……
3,33
1,92
2,50
1,50
2,50
3,61
1,30
1,92
1,10
1,50
0,85
3,19
7,61
1,50
2,11
2,49
2,50
3,61
1,30
1,10
1,50
0,85
3,96
7,61
1,50
2,68
3,61

C
A
powyżej 80m

1,50

2

B
C

3,61
7,61

1,30

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B – standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego ogrzewania
C – standard niski (brak instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** - stawka czynszu najniższa, średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) - stawka czynszu najwyższa, średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
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ZESTAWIENIE
z dnia 9 marca 2009r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Słubice
b) II półrocze

Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu
A

poniżej 40m

2

2

Stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918r.
1919 - 1945
1946 - 1970
1971 - 2002
po 2002r.
zły*
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
zły
dobry
1)**…
0,85
1) 16
2)……
2) 19

B
C
A

1) 15,50
2) 16,50

2

40m do 60m

B
C
A

powyżej 60m2
do 80m2

powyżej 80m

1) 8,52
2) 9,40

B
C
A

1) 12
2) 13,50

2

B
C

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B – standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego ogrzewania
C – standard niski (brak instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** - stawka czynszu najniższa, średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) - stawka czynszu najwyższa, średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
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