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ZARZĄDZENIE NR 0151/8/09
WÓJTA GMINY NOWA SÓL
z dnia 2 marca 2009r.
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Nowej Soli
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Gminy w Nowej Soli nadanym przez Wójta Gminy
Nowa Sól zarządzeniem Nr 0151/27/08 z dnia 1 października 2008r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego Nr 107, poz.1564) wprowadza się następujące zmiany:

1. 1. W § 9 ust. 3 pkt 4 dodaje się w nawiasie
przed symbolem literowym GWŚ symbol OŚM.
1. 2. W § 9 ust. 3 pkt 6 skreśla się treść „pomocy
materialnej i dowozów dla uczniów (PM)”.
1. 3. W § 9 ust. 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu
„stanowisko ds. Pomocy materialnej i dowozów dla
uczniów (PM) - ½ etatu. Stanowisko podległe wójtowi gminy.”
1. 4. W § 15 ust. 3 skreśla się pkt 69, 70, 71.
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1. 5. W § 15 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: „Do
stanowiska ds. Pomocy materialnej i dowozów dla
uczniów należą sprawy:

4) współpraca z innymi jednostkami i instytucjami w ramach programów pomocowych dla
uczniów.”

1) prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną dla uczniów;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

2) koordynuje sprawy pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników;

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

3) organizuje i koordynuje sprawy dowozu dzieci
do szkół oraz refakturowanie sprzedaży z tytułu
dowozu dzieci do szkół;

Wójt
Jarosław Dykiel
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UCHWAŁA NR XXVII/209/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 19 lutego 2009r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Skwierzyna i zasad zwrotu wydatków
osobom do tego uprawnionym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 17 ust. 1 pkt 15 i art. 44 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity Dz. U. z 2 lipca 2008r. Nr 115, poz. 728
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Do zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym należy sprawienie pogrzebu w tym
osobom bezdomnym.
2. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Skwierzyna
przysługuje osobom zmarłym, które zamieszkiwały
lub przebywały na terenie Gminy Skwierzyna, jeżeli
nie posiadały osób zobowiązanych do alimentacji,
względnie osoby zobowiązane nie mają możliwości
bądź uchylają się od obowiązku sprawienia pogrzebu.
3. Postanowienia ust. 2 odnoszą się także do
zmarłych, których tożsamości nie da się ustalić (NN),
po uzyskaniu zgody właściwego prokuratora.
4. O zgonie osoby zmarłej powiadamia się pozostałego małżonka, a w wypadku, gdy okaże się to
niemożliwe krewnych zstępnych i wstępnych lub
innych krewnych, z którymi zmarły utrzymywał kontakt, lub których adres lub numer telefonu są znane.
5. Jeżeli zmarłym jest cudzoziemiec, osoby o których mowa w ust. 2 powiadamia się za pośrednictwem właściwego przedstawiciela dyplomatycznego
lub urzędu konsularnego. Gdy obywatelstwo zmarłego jest nie ustalone lub gdy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie ma właściwego przedstawicielstwa
dyplomatycznego o zgonie powiadamia się ministra
właściwego ds. zagranicznych.

§ 2. 1. Pochowanie zwłok następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez urząd stanu
cywilnego właściwy dla miejsca zgonu po rozeznaniu sytuacji przez pracownika socjalnego i stwierdzeniu okoliczności ujętych w § 1.
2. Realizacje tego świadczenia Ośrodek Pomocy
Społecznej zleca firmie prowadzącej kompleksowe
usługi pogrzebowe zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.
§ 3. Pogrzeb sprawia się zgodnie z wyznaniem
zmarłego, jego życzeniem, jeśli jest znane, na cmentarzu komunalnym.
§ 4. Kompleksowe usługi pogrzebowe obejmują
niezbędne czynności z tym związane a w szczególności:
1) przygotowanie zwłok do pochówku (umycie
i ubranie zwłok);
2) przechowywanie zwłok w domu pogrzebowym
lub chłodni;
3) zakup najtańszej trumny, tabliczki (krzyża);
4) przewóz zwłok karawanem;
5) obsługę żałobników;
6) wykopanie, zakopanie, uformowanie i oznaczenie grobu;
7) złożenie zwłok w grobie ziemnym;
8) posługę duchownego lub mistrza ceremonii
pogrzebowej.
§ 5. Sprawienie pogrzebu dla osoby bezdomnej
bez względu na ostatnie miejsce zamieszkiwania
oraz osoby nieznanej (NN) następuje na cmentarzu
na terenie gminy.
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§ 6. Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie
kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi:
1) z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego;
2) w całości z masy spadkowej, jeżeli po osobie
zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy,
a zostawia ona majątek;

Poz. 533,534

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIX/176/04 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia 8 listopada 2004r.
w sprawie sprawiania pogrzebów przez Gminę
Skwierzyna.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz

3) w przypadku sprawienia pogrzebu dla osoby
bezdomnej, bez uprawnień do zasiłku pogrzebowego oraz dla osoby NN koszty pogrzebu
pokrywa w całości gmina.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skwierzynie.

5 33

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

5 3 4
5 34

UCHWAŁA NR XXVII/211/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 19 lutego 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy
społecznej będących w zakresie zadań własnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6
w związku z art. 17 ust. 1 pkt 11 oraz art. 96 ust. 2 i 4
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz. U. z 2 lipca 2008r. Nr 115,
poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/153/04
Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 14 września
2004r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będą-

cych w zakresie zadań własnych otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skwierzynie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/211/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 19 lutego 2009r.
Zasady przyznawania i odpłatności
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub
całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb
ich pobierania
1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych
osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc
w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych
usług opiekuńczych.
Zasady odpłatności:
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę
w rodzinie art. 8 ust. 1 pkt 1, 2
ww. ustawy
do 100%
powyżej 100% do 132,5%
powyżej 132,5% do 165%
powyżej 165% do 187,5%
powyżej 187,5% do 220%
powyżej 220% do 237,5%
powyżej 237,5% do 255%
powyżej 255% do 265%
powyżej 265% do 275%
powyżej 275% do 282,5%
powyżej 282,% do 290%
powyżej 290% do 310%
powyżej 310% do 330%
powyżej 330%

2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób,
a rodzina, a także wspólnie nie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy
zapewnić.
3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi
dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności,
świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
4. Minimalny poziom dochodu, od którego jest
obliczana wysokość odpłatności, odpowiada obowiązującemu kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i w rodzinie, o którym mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej
z dnia 12 marca 2004r. oraz dochód w rodzinie, którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny usługi opiekuńczej
za 1 godzinę dla:
Osoby samotnie gospodarującej
nieodpłatnie
1,5%
3%
5%
7%
11%
15%
22,5%
30%
45%
60%
75%
90%
100%

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na
wniosek osoby uprawnionej lub pracownika socjalnego, świadczeniobiorca może być zwolniony
w całości lub częściowo z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług, w szczególności ze
względu na:

5 34
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a)

szczególne uzasadnione przypadki losowe,

b)

poniesienie wysokich kosztów leczenia, stosowanie specjalnej diety, korzystanie z dodatkowych, płatnych usług leczniczych
i opiekuńczych.

Osoby w rodzinie
nieodpłatnie
3,5%
7%
11%
15%
20%
25%
32,5%
40%
55%
70%
85%
100%
100%

6. Wysokość dochodu uprawniającego do
świadczeń z pomocy społecznej podlega weryfikacji
zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
7. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych ustalony jest
kalkulacyjnie przez podmiot świadczący usługi na
podstawie rzeczywistych kosztów związanych z ich
świadczeniami.
8. Opłata za usługi wnoszona będzie przez osobę
korzystającą z usług do kasy Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie w rozliczeniach miesięcznych.
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UCHWAŁA NR XXVII/212/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 19 lutego 2009r.
zmieniająca uchwałę sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2008r. Dz. U.
Nr 115, poz. 728 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XX/187/04 Rady
Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 listopada 2004r.
w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skwierzynie - statut Ośrodka Pomocy
Społecznej w Skwierzynie wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jednolity Dz. U. z 2009r. Dz. U. Nr 1, poz. 7
z późn. zm.”
2. W § 8 ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przyznawanie i wypłacanie
z funduszu alimentacyjnego”.

świadczeń

3. W § 8 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce wsparcia dziennego - Świetlicy Środowiskowej im. Kubusia Puchatka”.

4. § 14 otrzymuje brzmienie:
„§ 14. 1. Kierownik Ośrodka jest upoważniony
do wydawania decyzji administracyjnych stosownie do art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej, art. 12 ust. 3 o świadczeniach rodzinnych, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Skwierzyna.
2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej
w Skwierzynie coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.”
5. Załącznik do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skwierzynie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
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Załącznik
do uchwały Nr XXVII/212/09
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 19 lutego 2009r.
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UCHWAŁA NR XXVII/213/09
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 19 lutego 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości komunalnych oraz
ich wydzierżawiania, zamiany, oddawania w trwały zarząd, użyczenie lub najem na okres dłuższy niż trzy
lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 11, art. 12, art. 13, art. 25 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXI/320/98 Rady Miejskiej
w Skwierzynie z dnia 11 lutego 1998r. zmienionej
uchwałami Nr III/17/98 z dnia 22 grudnia 1998r.,
IV/32/99 z dnia 24 lutego 1999r., VII/71/99 z dnia
26 maja 1999r., X/101/99 z dnia 27 października
1999r., XIV/135/2000 z dnia 23 lutego 2000r., XV/
152/2000 z dnia 17 maja 2000r., XIX/196/2000
z dnia 8 grudnia 2000r., XXVII/249/01 z dnia 12 lipca
2001r., XXIV/24/07 z dnia 8 lutego 2007r. i XVII/
151/08 z dnia 1 kwietnia 2008r. w sprawie określenia

zasad nabywania, zbywania nieruchomości komunalnych oraz ich wydzierżawienia, zamiany, oddawania w trwały zarząd, użyczenie lub najem na
okres dłuższy niż trzy lata w § 5 dodaje się ust. 2:
1. „§ 5 ust. 2. Sprzedaż lokali mieszkalnych według zasad określonych w ust. 1 odbywać się
będzie na wnioski złożone do dnia 31 grudnia
2009r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skwierzynie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Kretkiewicz
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UCHWAŁA NR XXXII/237/09
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na terenie
Miasta i Gminy Drezdenka
Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 408 w związku z art. 406 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r.
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela się dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków lub budowy zbiorników bezodpływowych.
2. Wysokość środków przeznaczonych na dotację ustalana jest corocznie w planie finansowym
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-

darki Wodnej stanowiącym załącznik do uchwały
budżetowej.
3. O dotację mogą się ubiegać właściciele,
współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, wspólnoty
mieszkaniowe, które są właścicielami nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Drezdenko.
4. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie i użytkowanie oczyszczalni lub zbiornika oraz wskazanie właściciela który poniesie koszty budowy i na rzecz których ma być przyznana dotacja.
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5. Dopuszcza się budowę zbiorników bezodpływowych (szamb) tylko w przypadku, kiedy wybudowanie przydomowej oczyszczalni ścieków ze względów technicznych jest nie możliwe.
6. Dotacja będzie udzielana jednorazowo i wynosić będzie do 50% udokumentowanych fakturą,
poniesionych kosztów na zakup przydomowych
oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych, nie więcej jednak niż 1.500zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) dla osób
fizycznych lub 2.500zł (słownie: dwa tysiące pięćset
złotych 00/100) w przypadku wspólnot mieszkaniowych.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości ubiegający się
o udzielenie dofinansowania powinni złożyć wniosek w Referacie Gospodarki Gminnej Urzędu Miasta
i Gminy w Drezdenku, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wniosku powinny być załączone kopie dokumentów (oryginały do wglądu):
a)

kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości,
a w przypadku współwłaścicieli zgodę pozostałych właścicieli na realizację zadania,

b)

pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko - Drezdeneckiego w przypadku oczyszczalni o wydajności powyżej
7,5m3/d,

c)

kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostę Strzelecko - Drezdeneckiego o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót
budowlanych w przypadku oczyszczalni
o wydajności do 7,5m3/d.

§ 3. Jeżeli wniosek jest złożony bez wymaganych
załączników i nie uzupełniony w terminie 7 dni od
wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.
§ 4. Po stwierdzeniu, że wniosek spełnia warunki
udzielenia dofinansowania, Burmistrz Miasta i Gminy
Drezdenko zawiera umowę z wnioskodawcą określając wysokość dofinansowania, termin i warunki jej
wypłaty.
§ 5. Dofinansowanie przyznawane jest według
kolejności wpływających wniosków, do wyczerpania
posiadanych na ten cel środków.
§ 6. Wnioski, na które nie przyznano dofinansowania z powodu wyczerpania środków finansowych,
zostaną rozpatrzone w roku następnym według kolejności wpłynięcia wniosków.
§ 7. 1. Po zakończeniu inwestycji, zatwierdzającej
do dofinansowania, wnioskodawca zobowiązany
jest pisemnie powiadomić Urząd Miasta i Gminy
w Drezdenku o zakończeniu robót i przedłożyć:

menty wskazujące, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi - bezpieczeństwo
konstrukcji, użytkowe - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,
d)

protokół odbioru budowy urządzenia,

e)

zgłoszenie do Urzędu Miasta i Gminy
w Drezdenku (Referat Gospodarki Gminnej)
o oddaniu do użytku oczyszczalni ścieków.

2. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zakończenia
robót, w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą,
przedstawiciel urzędu dokonuje oględzin inwestycji
sporządzając z tej czynności protokół, który jest dołączany do akt sprawy.
3. Kwota dofinansowania wypłacana jest wnioskodawcy po spełnieniu wymogów określonych
w umowie i niniejszej uchwale.
§ 8. Dotację udziela się również tym właścicielom nieruchomości, którzy wybudowali przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik bezodpływowy, podłączyli do tego urządzenia kanalizacyjne
z budynku, eksploatują to urządzenie przed dniem
wejścia w życie niniejszej uchwały nie wcześniej niż
od 1 stycznia 2008r. Postanowienia § 2, 3, 4, 5, 6, 7
stosuje się odpowiednio.
§ 9. 1. W przypadku stwierdzenia braku eksploatacji lub eksploatacji przydomowej oczyszczalni
niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych
eksploatacji opracowanych przez jej wykonawcę lub
dostawcę wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu dofinansowania.
2. Zwrot dofinansowania następuje w kwocie
stanowiącej wysokość dofinansowania wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia wypłaty
kwoty dofinansowania.
§ 10. Dofinansowaniu nie podlegają:
1) przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki
bezodpływowe zlokalizowane na terenach
uzbrojonych w sieć kanalizacyjną oraz na terenach gdzie planowana jest budowa kanalizacji
sanitarnej;
2) koszty sporządzonej dokumentacji oraz wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń, prac montażowych i konserwacji urządzeń;
3) przydomowe oczyszczalnie ścieków finansowane z innego źródła lub tytułu;
4) obiekty wykorzystywane na działalność gospodarczą oraz nieruchomości letniskowe.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.

a)

oryginał faktury, określającej koszt inwestycji,

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

b)

kopię zawiadomienia o zakończeniu robót
poświadczoną przez właściwy organ administracji architektoniczno - budowlanej,

Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński

c)

certyfikat lub aprobatę techniczną - doku-
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/237/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 lutego 2009r.

Nr sprawy:

Data przyjęcia wniosku:

Burmistrz Miasta i Gminy
w Drezdenku
Wniosek
o udzielenie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub budowę zbiornika bezodpływowego
1. Dane o wnioskodawcy :
1) Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………...
2) Adres zameldowania wnioskodawcy
3) Ulica …………………………………………………….; Nr domu ……………………………………………………..
kod pocztowy ……………………………….. miejscowość ………………………………………………….……….
4) Telefon stacjonarny ………………….….. telefon komórkowy ……..…………….. e-mail …………..………….
5) NIP: ……………….……………..………… PESEL:……………………………….……………………………..……....
6) Nazwa banku i Nr konta na które ma być przekazane dofinansowanie
……………………………………………………………………………………….…………………………………..........
2. Nazwa i adres Wspólnoty Mieszkaniowej*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Opis planowanej inwestycji:
a)

parametry techniczne i wydajność urządzeń

………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
b)

dane o dostawcy urządzenia

………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………….
c)

ilość osób (przewidzianych) do korzystania z przydomowej oczyszczalni/zbiornika bezodpływowego…………………………………………………………………………………………………………………………

d)

planowany termin realizacji zadania

data rozpoczęcia ………………………………………… data zakończenia …………………………………………..
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5. Planowany całkowity koszt inwestycji
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Inne źródła finansowania :
a)

środki własne ……………………………………………………………………………………………………….....

b)

dotacja GFOŚiGW …………………………………………………………………………………………………….

c)

inne ….……………………………………………………………………………………………………………………

7. Wyrażam zgodę na przekazanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego
wniosku.
8. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią uchwały Nr XXXII/237/09 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
26 lutego 2009r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na
terenie Miasta i Gminy Drezdenka.

Data: ……………………………………………

podpis wnioskodawcy …………….…………………………

Do wniosku należy dołączyć:
1. kopia aktu notarialnego
Tytuł prawny do nieruchomości (w przypadku budynku do którego tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich osób na wykonanie przydomowej oczyszczalni/zbiornika bezodpływowego, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty (oryginał do wglądu).
2. pozwolenie na budowę wydane przez Starostę Strzelecko - Drezdeneckiego w przypadku budowy
oczyszczalni o wydajności powyżej 7,5m3/d.
3. kopię zgłoszenia potwierdzonego przez Starostę Strzelecko - Drezdeneckiego o zamiarze przystąpienia
do wykonywania robót budowlanych w przypadku budowy oczyszczalni o wydajności do 7,5m 3/d.

*w przypadku wspólnot mieszkaniowych - imię i nazwisko zarządcy
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UCHWAŁA NR XXX/157/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr IX/24/07 dotyczącej aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna w Przyborowie i nadania jej statutu
Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U.
z 1997r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W zał. Nr IX/24/07 Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 7 marca 2007r. „Statut Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przyborowie” wprowadza się następujące zmiany:

„Nadzór merytoryczny nad biblioteką sprawuje
Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. C. K. Norwida w Zielonej Górze”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

1) w § 4 ust. 1 skreśla się słowo „prowadzącym”
i w to miejsce wpisuje się słowo „zarządzającym”;

Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz

2) w § 4 dodaje się ust. 4 o brzmieniu:
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UCHWAŁA NR XLIX/820/09
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 4 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy ul. Fabrycznej 97
Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm), art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U.
z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XIV/208/07 Rady Miasta
Gorzowa Wlkp. z dnia 27 czerwca 2007r. w sprawie
ustalenia Regulaminu Porządkowego Schroniska dla
Bezdomnych Zwierząt w Gorzowie Wlkp., przy
ul. Fabrycznej 97 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 dodaje się ust. 13 o brzmieniu:
„13. Dopuszcza się możliwość bezpłatnego
przekazania zwierzęcia do adopcji w szczególnych przypadkach, tj.:
1)

5 39

przekazania zwierząt nie rokujących na adopcję podmiotom współpracującym ze

Schroniskiem, na podstawie porozumienia,
w celu polepszenia warunków bytowych
i zdrowotnych zwierząt;
2)

wolontariuszom, którzy podejmują decyzję
o sprawowaniu opieki nad zwierzęciem.”;

2) w § 7 dodaje się ust. 14 o brzmieniu:
„14. Możliwość przekazania zwierzęcia, o którym mowa w ust. 13 pkt 1 odbywa się po zasięgnięciu opinii lekarza weterynarii”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR XXXIII/247/09
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
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.), art. 30 ust. 6,
10 i 10a i art. 54 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
Przyjmuje się Regulamin wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko
Dział I
Postanowienia wstępne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie się przez to szkołę, przedszkole, zespół szkół prowadzony przez Gminę Drezdenko;
2) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkół;
3) dyrektorze lub wicedyrektorze szkoły - rozumie
się przez to dyrektora lub wicedyrektora placówki oświatowej, o której mowa w pkt 1;
4) burmistrzu - rozumie się przez to Burmistrza
Miasta i Gminy Drezdenko;
5) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości
minimalnych stawek wynagradzania 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 późn. zm.);
6) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
7) wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się
przez to stawkę wynagrodzenia zasadniczego
dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli określonego w rozporządzeniu;
8) klasę - należy rozumieć oddział w szkole
i przedszkolu.
§ 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania
nauczycielom:
1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

2) nagród jubileuszowych;
3) zasiłku na zagospodarowanie;
4) dodatku z tytułu zatrudnienia na terenie wiejskim;
5) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
6) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę określają odpowiednie przepisy ustawy.
Dział II
Dodatki
Rozdział 1
Dodatek za wysługę lat
§ 3. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
Karty Nauczyciela.
2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat stosuje się zasady
i normy wymienione w § 7 rozporządzenia.
§ 4. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym
nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło
w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeśli nabycie prawa nastąpiło
od pierwszego dnia miesiąca.
Rozdział 2
Dodatek motywacyjny
§ 5. 1. Nauczycielom, niezależnie od stopnia
awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy,
może być przyznany dodatek motywacyjny, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego na czas:
1) od 1 września do końca lutego;
2) od 1 marca do 31 sierpnia.
§ 6. 1. Wysokość funduszu przeznaczonego na
wypłaty dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
oblicza się dla poszczególnych szkół.
2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla:
1) nauczycieli wynosi 5% stawek wynagrodzeń
zasadniczych ogółu nauczycieli w szkole;
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2) dyrektorów szkół i placówek, dla których środki
finansowe na dodatki określone są w wysokości 10% ich stawek wynagrodzeń zasadniczych.
§ 7. 1. Dodatek motywacyjny może wynosić dla:
1) nauczyciela - od 5% do 25% jego wynagrodzenia zasadniczego za podstawowe pensum zajęć
dydaktycznych;
2) dyrektora - od 5% do 40% jego wynagrodzenia
zasadniczego za podstawowe pensum zajęć
dydaktycznych.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna
jest od efektów pracy nauczyciela (dyrektora szkoły)
i jakości pracy szkoły.
3. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego bierze
się w szczególności pod uwagę:

rytorialnym, organem nadzoru pedagogicznego, radą rodziców, radą pedagogiczną
i samorządem uczniowskim.
§ 8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres jego przyznania ustala dyrektor
szkoły, a w stosunku do dyrektora burmistrz.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 9. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły;
2) wychowawstwo klasy;
3) sprawowanie funkcji:
a)

doradcy metodycznego
- konsultanta,

b)

opiekuna stażu.

1) dla nauczycieli:
a) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
b) systematyczne i efektywne przygotowanie
się do przydzielonych obowiązków,
c)

przestrzeganie dyscypliny pracy,

d) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy
lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
e) uzyskanie wysokich wyników dydaktycznych
i wychowawczych,
f)

rozwijanie
uczniów,

zainteresowań

i

uzdolnień

g) sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne
uczniów,
h) własne programy autorskie,
i)

zaangażowanie w realizacji czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy;

2) dla dyrektorów:
a)

prawidłowość organizacji pracy placówki,

b)

dbałość o mienie placówki i zabieganie o polepszenie istniejącej bazy,

c)

prawidłowe dysponowanie przyznanymi
placówce środkami budżetowymi,

d)

efektywne pozyskiwanie środków finansowych z innych źródeł i optymalne ich wykorzystanie,

e)

dbałość o pozytywny wizerunek placówki
i promowanie jej osiągnięć środowiskami
środowisku lokalnym,

f)

sprawność organizacyjna i menedżerska
w nawiązywaniu współpracy z różnymi środowiskami lokalnymi,

g)

terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań,

h)

prawidłowość współpracy z samorządem te-

lub

nauczyciela

§ 10. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego
określa załącznik Nr 1 do regulaminu.
§ 11. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora bądź wicedyrektora pracodawca
uwzględnia w szczególności wielkość szkoły, jej warunki organizacyjne, złożoność zadań wynikających
ze stanowiska kierowniczego lub pełnionej funkcji,
liczbę stanowisk kierowniczych w szkole i wyniki
pracy szkoły.
§ 12. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli przyznaje
dyrektor szkoły, a dla dyrektorów szkół burmistrz.
§ 13. 1. Dodatek funkcyjny ustalony dla wychowawcy klasy przysługuje na klasę. Jeżeli wychowawstwo w klasie powierzono więcej niż jednemu
nauczycielowi, wysokość dodatku ustalona w tabeli
może ulec podziałowi pomiędzy wychowawców
klasy.
2. Dodatek funkcyjny za wychowawstwo przyznaje się na rok szkolny.
3. Dodatek funkcyjny nauczyciela, któremu powierzono wychowawstwo klasy, wypłaca się za
okres pełnienia funkcji. W razie zaprzestania sprawowania funkcji wychowawcy w ciągu miesiąca lub
powierzenia jej w takim czasie, nauczyciel otrzymuje
dodatek z tego tytułu, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W takim przypadku wysokość
dodatku ustala się dzieląc stawkę miesięcznego dodatku przez 30 i mnożąc liczbę dni kalendarzowych,
przypadających w okresie przepracowanym.
§ 14. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub
funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego
dnia.
§ 15. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcje na czas określony, traci prawo do
dodatku z końcem miesiąca w którym upłynął okres
ich powierzenia. Dotyczy to również wcześniejszego
odwołania ze stanowiska lub funkcji.
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§ 16. Dodatek w stawce ustalonej - dla dyrektora
szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego
po jednym miesiącu pełnienia zastępstwa za dyrektora szkoły.
§ 17. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji, a jeżeli powierzenie to
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca - od tego dnia.
Rozdział 4
Dodatki za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych
§ 18. Dodatek za pracę w trudnych warunkach
przysługuje:
1. Nauczycielom szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych - w wysokości
10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną
godzinę w tych klasach.
2. Nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim - w wysokości
10% stawki godzinowej za każdą przeprowadzoną
godzinę.
3. Nauczycielom prowadzącym indywidualne
nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia
specjalnego – w wysokości 10% stawki godzinowej
za każdą przepracowaną godzinę.
4. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasie
specjalnej (klasie życia) - w wysokości 20% stawki
godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.
§ 19. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z orzeczeniami - w wysokości 10% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.
§ 20. Nauczycielowi, który realizuje nauczanie
indywidualne w warunkach określonych w § 18 - 19
przysługuje dodatek w wysokości 30% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę, jeśli nauczyciel wykonuje swoją pracę poza miejscowością,
w której znajduje się szkoła i poza miejscowością
w której zamieszkuje.
§ 21. W razie zbiegu tytułów do dodatków za
trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielowi prawo do obu dodatków.
§ 22. Za pracę w warunkach trudnych uznaje się
prowadzenie zajęć, o których jest mowa w § 8 rozporządzenia.
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§ 23. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje
się prowadzenie zajęć, o których mowa w § 9 rozporządzenia.
Dział III
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnych zastępstw
§ 24. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku
za warunki pracy.
§ 25. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstwa oblicza się,
z zastrzeżeniem ust. 2 dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
§ 26. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 27. Przy obliczeniu ilości godzin ponadwymiarowych w tygodniu, w którym są dni za które wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje, stosuje się następujące zasady:
1. Liczba godzin ponadwymiarowych w danym
tygodniu jest różnicą między liczbą godzin przepracowanych i liczbą godzin stanowiących wymiar
obowiązkowy w dniach, w których zajęcia odbyły
się.
2. Liczba godzin ponadwymiarowych w takim
tygodniu nie może być mniejsza niż zero i większa
niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
3. Rozliczenie ilości przepracowanych godzin
ponadwymiarowych następuje z dokładnością do
0,1 godz.
§ 28. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym,
które nie zostały zrealizowane przysługuje nauczycielowi:
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1) oddelegowanemu służbowo, skierowanemu
przez pracodawcę na szkolenia, konferencje,
narady;

kwalifikacje zatrudniony na terenie wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego
wymiaru zajęć.

2) sprawującemu, za zgodą pracodawcy, opiekę
nad dziećmi w czasie wycieczek szkolnych, uroczystości, zawodów;

2. Prawo do dodatku mieszkaniowego i wiejskiego przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na
terenie miejskim i uzupełniającemu etat na terenie
wiejskim w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć.

3) skierowanemu przez pracodawcę do prac związanych z przeprowadzeniem sprawdzianów
i egzaminów zewnętrznych;
4) jeżeli zajęcia zostały zawieszone z powodu epidemii lub mrozów;
5) jeżeli choroba dziecka nauczanego indywidualnie trwała nie dłużej niż tydzień.
2. Godziny ponadwymiarowe przypadające
w Dniu Edukacji Narodowej traktuje się jako godziny
faktycznie przepracowane.
§ 29. W razie zastępstwa nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin za faktycznie zrealizowane godziny
zastępstw przysługuje wynagrodzenie według zasad
określonych w § 24 i § 25 regulaminu.
§ 30. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 24 przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
Dział IV
Nagrody i inne świadczenia wynikające ze stosunku
pracy
Rozdział 1
Nagrody
§ 31. W budżecie gminy tworzy się specjalny
fundusz nagród, w wysokości co najmniej 1% planowanego rocznego osobowego funduszu płac nauczycieli, z przeznaczeniem na nagrody organu
prowadzącego i nagrody dyrektorów, z czego:
1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów;
2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza Miasta i Gminy.
§ 32. 1. Nagrodę Burmistrza Miasta i Gminy
przyznaje burmistrz.

§ 35. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zależności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) do trzech osób w rodzinie - 3%;
2) przy czterech i więcej - 4%
średniego wynagrodzenia nauczyciela
określonego w art. 30 ust. 3 ustawy.

stażysty

§ 36. 1. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka;
2) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia18 roku życia lub do czasu ukończenia przez
nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia
21 roku życia;
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka nie pracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;
4) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
2. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, zamieszkującemu z nim
stale, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 35. Małżonkowie
wspólnie wskazują pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
3. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany
przez wskazanego przez nauczyciela pracodawcę.

2. Nagrodę Dyrektora Szkoły przyznaje dyrektor
szkoły.

§ 37. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego.

§ 33. 1. Tryb i zasady przyznawania nagród,
o których mowa w § 31 ust. 2 określa regulamin
przyjęty uchwałą rady miejskiej, w porozumieniu
z organizacjami związkowymi.

§ 38. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

2. Tryb i zasady przyznawania nagród, o których
mowa w § 31 ust. 1 określa wewnętrzny regulamin
szkoły uzgodniony z organizacjami związkowymi.
Dział V
Dodatek wiejski i mieszkaniowy
§ 34. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego
i wiejskiego ma nauczyciel posiadający wymagane

§ 39. Dodatek mieszkaniowy i wiejski przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za który przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, prze-
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szkolenia wojskowego lub w okresach służby
wojskowej;
4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i urlopu
wychowawczego.
§ 40. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela.
Dział VI
Postanowienia końcowe
§ 41. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym
wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do
wymiaru czasu, z wyjątkiem wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw i dodatku funkcyjnego za
wychowawstwo klasy.
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w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania
i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drezdenko.
§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/247/09
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 marca 2009r.

§ 42. Średnie wynagrodzenia nauczycieli ustalone zgodnie z postanowieniami regulaminu, nie mogą być niższe od określonych w art. 30 ust. 3 i 4
ustawy.

Dodatki funkcyjne

§ 43. Traci moc uchwała Nr XXX/214/08 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2008r.

1. Wysokość dodatków funkcyjnych na stanowiskach kierowniczych w szkołach:

Stawka dodatku w % średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty określonego w art. 30 ust. 3 ustawy
do 40
do 60
do 80
do 90
do 60
do 60

Stanowisko
Dyrektor szkoły liczącej do 5 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej od 6 do 13 oddziałów
Dyrektor szkoły liczącej od 13 do 20 oddziałów
Dyrektor zespołu szkół i szkoły liczącej od 21 oddziałów
Wicedyrektor
Dyrektor przedszkola

2. Inne dodatki funkcyjne wynoszą miesięcznie:

-

1) wychowawca klasy lub oddziału:
a)

5 40

w szkołach podstawowych i gimnazjach:
-

w klasach liczących do 14 uczniów: 4%,

-

w klasach liczących od 15 do 20 uczniów:
8%,

b)

w klasach liczących 21 i więcej uczniów:
10%,
w przedszkolu: 5%;

2) opiekun stażu - 3%;
3) nauczyciel - konsultant - 3%
średniego wynagrodzenia nauczyciela
określonego w art. 30 ust. 3 ustawy.

stażysty
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UCHWAŁA NR XXXII/298/09
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 26 marca 2009r.
o zmianie podziału gminy na stałe obwody głosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze
zm.) w związku z art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998r.
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (t. j. z 2003r. Dz. U. Nr 159,
poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Słubicach Nr XL/368/02 z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.

§ 1. 1. Rada Miejska w Słubicach na wniosek
Burmistrza Słubic dokonuje zmiany podziału gminy
na stałe obwody głosowania utworzone uchwałą
Rady Miejskiej w Słubicach Nr XL/368/02 z dnia
27 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy na
stałe obwody głosowania.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Numery obwodów głosowania, granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych po zmianie określa załącznik do
niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XXXII/298/09
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 26 marca 2009r.
Nr obwodu
Granice obwodu głosowania (sołectwa,
głosowania
ulice miast)
1
2
1
Bolesława Krzywoustego
Jana III Sobieskiego
Kazimierza Wielkiego
Królowej Jadwigi
Krótka
Narutowicza
Nocznickiego
Paderewskiego
Stanisława Augusta Poniatowskiego
Stefana Batorego
Strzelecka
Władysława Łokietka
Zygmunta I Starego

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
3
Zespół Szkół Technicznych
w Słubicach
Aleja Niepodległości 13
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2
Aleja Niepodległości
Borówkowa
Brzozowa
Bukowa
Folwarczna
Kilińskiego
Kupiecka
Letnia
Malinowa
Obozowa
Osiedle Przemysłowe
Południowa
Powstańców Wielkopolskich
Poziomkowa
Przedwiośnie
Północna
Rzepińska
Sosnowa
Sportowa
Szosa Rzepińska
Transportowa
Wandy
Widokowa
Wiosenna
Wschodnia
Zachodnia
Zimowa
Daszyńskiego
Kochanowskiego
Konopnickiej
Kościuszki
Mirosławskiego
Osiedle Słowiańskie
1 Maja
Słowackiego
Słowiańska
Wodna
Wrocławska
Drzymały
Gołębia
Grzybowa
Jaskółcza
Jastrzębia
Kanałowa
Kazimierza Jagiellończyka
Konstytucji 3 Maja od Nr 1 do Nr 66
Krucza
Kukułcza
Lisia
Mieszka I
Piska
Rysia
Sokola
Sowia
Staszica
Wilcza
Wincentego Witosa
Żurawia
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3
Zespół Szkół Ekonomiczno - Rolniczych
w Słubicach
Aleja Niepodległości 23

Słubicki Miejski Ośrodek Kultury
w Słubicach
ul. 1 Maja 1

Szkoła Podstawowa Nr 2
w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 38
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2
Bratkowa
Klonowa
Konwaliowa
Kwiatowa
Liliowa
Makowa
Ogrodowa
Osiedle Krasińskiego
Prosta
Różana
Sadowa
Tulipanowa
Wojska Polskiego od Nr 10 do Nr 163
Chopina
Kopernika
Ks. Augustyna Szamarzewskiego
Ks. Piotra Wawrzyniaka
Szczecińska
Wałowa
Adama Asnyka
Aleja Młodzieży Polskiej
Dąbrówki
Jedności Robotniczej
Mickiewicza
Nadodrzańska
Plac Frankfurcki
Plac Przyjaźni
Seelowska
Plac Bohaterów
Plac Sybiraków
Plac Wolności
Podchorążych
Reja
Sienkiewicza
Żeromskiego
Żwirki i Wigury
Akademicka
Bohaterów Warszawy
Bolesława Chrobrego
Józefa Piłsudskiego
Konstytucji 3 Maja od Nr 67 do Nr 80
Plac im. Jana Pawła II
Władysława Jagiełły
Wojska Polskiego od Nr 1 do Nr 9
i od Nr 164 do Nr 170
Drzecin
Golice
Lisów
Nowy Lubusz
Pławidło
Kunice
Rybocice
Świecko
Kunowice
Nowe Biskupice
Stare Biskupice
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3
Gimnazjum Nr 2
w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 38

Przedszkole Samorządowe Nr 1
w Słubicach
ul. Kopernika 62

Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Słubicach
ul. Jedności Robotniczej 18

Przedszkole Samorządowe Nr 3
w Słubicach
ul. Podchorążych 3

Gimnazjum Nr 1
w Słubicach
ul. Wojska Polskiego 1

była
Szkoła Podstawowa
w Drzecinie

była
Szkoła Podstawowa
w Rybocicach
Szkoła Podstawowa
w Kunowicach
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UCHWAŁA NR XXXII/299/09
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 2
ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,
poz. 219 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 - 3 ustawy
z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. z 2007r. Dz. U. Nr 190,
poz. 1360 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Słubicach na wniosek Burmistrza Słubic tworzy odrębny obwód głosowania
do wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r. w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Słubicach przy ul. Nadodrzańskiej 6 i ustala numer obwodu głosowania - 13, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w szpitalu.

Obwodowa Komisja Wyborcza i utworzony jest dla
wyborców przebywających w szpitalu w dniu wyborów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz

§ 2. Obwód głosowania wymieniony w § 1
obejmuje obszar szpitala, w którym siedzibę ma
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UCHWAŁA NR XXXII/305/09
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 26 marca 2009r.
w sprawie określenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów
wynagrodzenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobko - przedszkolu
prowadzonych przez Gminę Słubice
Na podstawie 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 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Niniejszy regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, żłobko
- przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjach,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice.
2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o dyrektorze,
należy przez to rozumieć dyrektorów przedszkoli,
szkół podstawowych, gimnazjów i kierownika żłobko
- przedszkola.

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 2. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat, wypłacany według zasad określonych
art. 33 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela i regulaminie.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
a)

począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu,
w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie
prawa nastąpiło w ciągu miesiąca,
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za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do
dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.

3. Podstawę do ustalenia stażu pracy, od którego
uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat,
stanowią oryginalne dokumenty (świadectwa pracy,
książeczka wojskowa itp.) albo uwierzytelnione odpisy tych dokumentów.
4. Ustalenia stażu pracy, od którego uzależniona
jest wysokość dodatku za wysługę lat dokonuje,
w formie pisemnej, dyrektor zatrudniający nauczyciela, a dyrektorowi Burmistrz Słubic.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 3. 1. Przyznanie nauczycielowi dodatku motywacyjnego uzależnione jest od spełnienia przynajmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
a w szczególności:
a)

b)

c)

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno
- wychowawczych, potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie
agresji, patologiom i uzależnieniom,
pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki;

2) opracowanie i realizacja własnych programów,
innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania;
3) realizacja projektów poszerzających ofertę edukacyjną szkoły, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych;
4) wysoka jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem,
a w szczególności:

Poz. 543
g)

aktywny udział w komisjach przedmiotowych i innych działających w szkole;

5) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy
Karta Nauczyciela, w szczególności:
a)

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych oraz na rzecz środowiska lokalnego,

b)

opiekowanie się samorządem uczniowskim
lub innymi organizacjami, stowarzyszeniami
uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

c)

organizowanie różnych działań o charakterze
opiekuńczym i wychowawczym, wynikających
z potrzeb i zainteresowań uczniów;

6) przeprowadzanie lekcji koleżeńskich, szkoleniowych rad pedagogicznych, warsztatów oraz innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
7) realizacja zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Edukacji w Gminie Słubice na lata 2007
- 2013.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli i nauczycieli pełniących funkcje kierownicze przyznaje
dyrektor, a dyrektorowi Burmistrz Słubic, w granicach posiadanych przez jednostkę środków finansowych na wynagrodzenia.
4. Podstawę przyznania dodatku motywacyjnego
stanowią wyniki pracy dyrektora lub nauczyciela za
okres co najmniej czterech miesięcy poprzedzających jego przyznanie.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego z pełnymi kwalifikacjami. Wysokość środków przeznaczonych na dodatek motywacyjny określona jest corocznie w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Słubicach. W roku 2009 środki
na dodatek motywacyjny kalkulowane są w wysokości 350zł na każdego nauczyciela, zatrudnionego
w pełnym wymiarze czasu pracy.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 4. 1. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:

a)

podnoszenie umiejętności zawodowych,

b)

wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

1) stanowisko dyrektora;

c)

dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy lub innych urządzeń szkolnych,

2) stanowisko wicedyrektora;

d)

prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

e)

rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

f)

przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) wychowawstwo klasy;
4) funkcję doradcy metodycznego;
5) funkcję opiekuna stażu.
2. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 37% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego plus 1,5% za każdy oddział lub grupę.
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3. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora szkoły lub przedszkola, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 17% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego plus 1,5% za
każdy oddział lub grupę.
4. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo klasy, przysługuje dodatek w wysokości:
1) w klasach liczących do 16 uczniów - 90,00zł;
2) w klasach
- 120,00zł.

liczących

powyżej

16

uczniów

5. Nauczycielowi, któremu powierzono funkcję:
1) doradcy metodycznego przysługuje dodatek
w wysokości - 200,00zł;
2) opiekuna stażu przysługuje dodatek w wysokości - 50,00zł.
6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ustala Burmistrz Słubic, a dla innych stanowisk
kierowniczych przewidzianych w statucie jednostki,
dyrektor.
7. Nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjów przysługuje dodatek za wychowawstwo klasy
za każdy przydzielony opiece wychowawczej oddział
szkolny, niezależnie od wymiaru zatrudnienia nauczyciela.
8. Nauczycielom przedszkoli i żłobko - przedszkola przysługuje dodatek za wychowawstwo klasy
tylko za jeden oddział, niezależnie od liczby oddziałów, w których prowadzą zajęcia. Nauczycielom,
o których mowa wyżej, zatrudnionym w niepełnym
wymiarze zajęć, przysługuje dodatek za wychowawstwo klasy w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrudnienia.
9. Nauczyciel, który otrzymał dodatek wymieniony w § 4. ust. 1 zachowuje prawo do tego dodatku przez okres pełnienia funkcji, z którą jest on związany.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 5. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy, z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy
Karta Nauczyciela:
1) za pracę w warunkach trudnych - 10%;
2) za pracę w warunkach uciążliwych - 15%
wysokości stawki wynagrodzenia za jedną godzinę
przeliczeniową danego nauczyciela.
2. Nauczycielowi pracującemu w warunkach
trudnych lub uciążliwych przysługuje z tego tytułu
dodatek za każdą przepracowaną w tych warunkach
godzinę.
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Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych
§ 6. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową oraz jedną godzinę zastępstw doraźnych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub zastępstw doraźnych, przydzielonych
nauczycielowi, ustala się, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2,
dzieląc stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkami za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych lub w ramach zastępstwa
doraźnego odbywa się w takich warunkach) przez
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć, ustalonego dla danego rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Dla nauczycieli, realizujących tygodniowy
wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
ustawy Karta Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną
godzinę doraźnego zastępstwa, ustala się dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy,
jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana
w warunkach uprawniających do dodatku) przez
miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w § 6 ust. 1 i 2, uzyskuje się mnożąc odpowiedni, tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy
§ 7. 1. Nauczycielowi, zgodnie z postanowieniami art. 54 ust. 3 Karty Nauczyciela, przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości uzależnionej od
liczby członków rodziny:
1) dla 1 osoby - 4%;
2) dla 2 osób - 6%;
3) dla 3 osób - 8%;
4) dla 4 i więcej osób - 10%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty z pełnymi kwalifikacjami.
2. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:
1) nauczycielowi - dyrektor;
2) dyrektorowi - Burmistrz Słubic.
3. Do osób, o których mowa w § 7 ust. 1, zalicza
się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci pozostające na
jego wyłącznym utrzymaniu do czasu zakończenia
nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku
życia.
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4. O zmianie liczby członków rodziny, o których
mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek jest
obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora,
a dyrektor otrzymujący dodatek - Burmistrza Słubic.
W przypadku niepowiadomienia, nienależnie pobrane świadczenie wraz z ustawowymi odsetkami podlega zwrotowi. Dodatek w zmienionej wysokości
przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powiadomiono o zmianie stanu liczebnego rodziny.

3) odbywania służby wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej służby wojskowej,
w przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę
na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta;

5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, stale
z nim zamieszkującemu, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości
określonej w § 7 ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

Rozdział 8

6. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego.
7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela
lub na wspólny wniosek nauczycieli będących
współmałżonkami, z uwzględnieniem § 7 ust. 5.
8. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

4) korzystania z urlopu wychowawczego, przewidzianego w odrębnych przepisach.
Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Projekt regulaminu został uzgodniony
z właściwymi organizacjami związkowymi w trybie
art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.
2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
3. Traci moc uchwała Nr XXIX/273/08 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie
określenia regulaminu przyznawania nauczycielom
dodatków i innych elementów wynagrodzenia
w szkołach podstawowych, gimnazjach, przedszkolach i żłobko - przedszkolu prowadzonych przez
Gminę Słubice (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego Nr 2, poz. 44 z 14 stycznia 2009r.).
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 2 marca 2009r. w Gorzowie Wlkp.
pomiędzy:
Miastem Gorzowem Wlkp. ul. Sikorskiego 3 - 4,
66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Magdalenę Bielejewską Dyrektora Izby Wytrzeźwień,
działającego
na
podstawie
pełnomocnictwa
Nr O.U.I.0115/39/05 Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp.
a
Gminą Myślibórz reprezentowaną przez Burmistrza
- Leszka Wieruckiego przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy - Iwony Bulanowskiej
Na podstawie uchwały Nr XLVII/769/69/09 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie w latach
2009 - 2010 z samorządami gmin w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się

w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób
zawarto porozumienie o następującej treści:
§ 1. Gmina Myślibórz powierza a Miasto Gorzów
Wlkp. przyjmuje do wykonania zadanie polegające
na zapewnieniu osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, możliwość doprowadzania osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości
z terenu Gminy Myślibórz do Izby Wytrzeźwień
w Gorzowie Wlkp., będącą jednostką organizacyjną
miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2009.
§ 2. Izba będzie podejmować w stosunku do
przyjętych osób działania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r.
w sprawie trybu doprowadzania, przyjmowania
i zwalniania osób w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub
wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności:
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a)

zapewnienie miejsca w placówce,

b)

stworzenie odpowiednich warunków sanitarno - higienicznych,

c)

zapewnienie podczas pobytu opieki lekarskiej,

d)

podejmowanie
działań
profilaktycznych
przez psychologa zatrudnionego w placówce
polegających na:
-

informowaniu o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych,

-

informowaniu o metodach leczenia uzależnień,

-

motywowaniu do poddania się leczeniu
odwykowemu,

-

informowaniu o ruchach samopomocy.

§ 3. Środki finansowe przekazane na mocy niniejszego porozumienia, zostaną wykorzystane na
pokrycie kosztów pobytu osób będących w stanie
nietrzeźwości, doprowadzonych z terenu Gminy
Myślibórz.
§ 4. 1. Strony ustalają, że:
Gmina Myślibórz zobowiązuje się do pokrycia kosztu pobytu każdego pacjenta, umieszczonego w Izbie
Wytrzeźwień a doprowadzonego z Jej obszaru administracyjnego przez organy uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
2. Strony przyjmują, że średni koszt pobytu pacjenta w Izbie Wytrzeźwień wynosi 198zł od osoby
i jest wyliczony w oparciu o wykonanie budżetu Izby
Wytrzeźwień na dzień 31 grudnia 2008r. pomniejszone o dochody uzyskane w tym okresie i podzielonego przez ilość pacjentów przyjętych w roku
2008.
§ 5. 1. Rozliczenie dotacji zostanie przekazane
Gminie Myślibórz w terminie do dnia 31 marca
2010r.

Poz. 544, 545

2. Nie przedłożenie rozliczenia zgodnie z postanowieniem ust. 1 będzie stanowiło nie wykonanie
porozumienia, co rodzi obowiązek zwrotu pełnej
kwoty dotacji. Należna kwota winna być przekazana
w terminie 7 dni liczonych od daty określonej
w ust. 1.
3. Wynikające z rozliczenia niewykorzystane środki
podlegają zwrotowi na konto budżetu gminy w terminie 7 dni liczonych od daty określonej w ust. 1 na
konto budżetu gminy Nr 66 8355 0009 0070 2000
0009 GBS w Myśliborzu.
4. Wydatkowanie środków na inny cel niż określony w § 2 porozumienia rodzi obowiązek zwrotu
całej kwoty w terminie 7 dni liczonych od daty określonej w ust. 1 na konto budżetu Gminy Myślibórz.
5. Nie spełnienie warunków ujętych w ust. 1 - 4
niniejszego porozumienia powoduje konsekwencje
wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn.
zm.)
§ 6. 1. Strony zgodnie ustalają, że na realizację
zadania określonego w §§ 1 - 2 porozumienia Gmina
Myślibórz przekaże w terminie 14 dni od daty wejścia w życie porozumienia dotację w kwocie 3.000zł
na rachunek bankowy GBS Gorzów Wlkp.
Nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003, co przy koszcie pobytu pacjenta, określonym w § 4 ust. 2 obejmuje 15 pacjentów.
2. Gmina Myślibórz zobowiązuje się do pokrycia
kosztów pobytu pacjentów z Jej terenu przewyższających kwotę określoną w pkt 1 poprzez zawarcie
aneksu do niniejszego porozumienia.
§ 7. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
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POROZUMIENIE
zawarte w dniu 11 marca 2009r. w Gorzowie Wlkp.
pomiędzy:

trasygnacie Skarbnika Gminy – Kamili Anioł - Szymańskiej

Miastem Gorzowem Wlkp. ul. Sikorskiego 3 - 4,
66-400 Gorzów Wlkp. reprezentowanym przez Magdalenę Bielejewską Dyrektora Izby Wytrzeźwień,
działającego
na
podstawie
pełnomocnictwa
Nr O.U.I.0115/39/05 Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp.

Na podstawie uchwały Nr XLVII/769/69/09 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie w latach
2009 - 2010 z samorządami gmin w zakresie postępowania z osobami nietrzeźwymi, które swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia, znajdują się
w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają zdrowiu lub życiu innych osób
zawarto porozumienie o następującej treści:

a
Miastem i Gminą Międzyrzecz reprezentowaną Pana
Tadeusza Dubickiego - Burmistrza Gminy, przy kon-
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Poz. 545

§ 1. Miasto i Gmina Międzyrzecz powierza
a Miasto Gorzów Wlkp. przyjmuje do wykonania
zadanie polegające na zapewnieniu osobom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, możliwość doprowadzania osób znajdujących się w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta i Gminy Międzyrzecz do Izby Wytrzeźwień w Gorzowie Wlkp., będącej jednostką organizacyjną miasta Gorzowa Wlkp.
w roku 2009.

i jest wyliczony w oparciu o wykonanie budżetu Izby
Wytrzeźwień na dzień 31 grudnia 2008r. pomniejszone o dochody uzyskane w tym okresie i podzielonego przez ilość pacjentów przyjętych w roku
2008.

§ 2. Izba będzie podejmować w stosunku do
przyjętych osób działania przewidziane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2004r.
w sprawie trybu doprowadzania i zwalniania osób
w stanie nietrzeźwości oraz organizacji izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez
jednostkę samorządu terytorialnego, w – Izba,
w szczególności:

2. Nie przedłożenie rozliczenia zgodnie z postanowieniem ust. 1 będzie stanowiło nie wykonanie
porozumienia, co rodzi obowiązek zwrotu pełnej
kwoty dotacji. Należna kwota winna być przekazana
w terminie 7 dni liczonych od daty określonej
w ust. 1.

a)

zapewnienie miejsca w placówce,

b)

stworzenie odpowiednich warunków sanitarno - higienicznych,

c)

zapewnienie podczas pobytu opieki lekarskiej,

d)

podejmowanie
działań
profilaktycznych
przez psychologa zatrudnionego w placówce
polegających na:
-

informowaniu o szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych,

-

informowaniu o metodach leczenia uzależnień,

-

motywowaniu do poddania się leczeniu
odwykowemu,

-

informowaniu o ruchach samopomocy.

§ 3. Środki finansowe przekazane na mocy niniejszego porozumienia, zostaną wykorzystane na
bieżące funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień i pokrycie
kosztów pobytu osób będących w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z terenu Miasta i Gminy
Międzyrzecz.
§ 4. 1. Strony ustalają, że:
Miasto i Gmina Międzyrzecz zobowiązuje się do
pokrycia kosztu pobytu każdego pacjenta, umieszczonego w Izbie Wytrzeźwień a doprowadzonego
z Jej obszaru administracyjnego przez organy
uprawnione na podstawie odrębnych przepisów.
2. Strony przyjmują, że średni koszt pobytu pacjenta w Izbie Wytrzeźwień wynosi 198zł od osoby
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§ 5. 1. Rozliczenie dotacji zostanie przekazane
Miastu i Gminie Międzyrzecz w terminie do dnia
31 marca 2010r.

3. Wynikające z rozliczenia niewykorzystane środki
podlegają zwrotowi na konto budżetu gminy w terminie 7 dni liczonych od daty określonej w ust. 1 na
konto budżetu Miasta i Gminy Międzyrzecz.
4. Wydatkowanie środków na inny cel niż określony w § 2 porozumienia rodzi obowiązek zwrotu
całej kwoty w terminie 7 dni liczonych od daty określonej w ust. 1 na konto budżetu gminy.
5. Nie spełnienie warunków ujętych w ust. 1 - 4
niniejszego porozumienia powoduje konsekwencje
wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z dnia 25 stycznia 2005r. Nr 14,
poz. 114 z późn. zm.)
§ 6. 1. Strony zgodnie ustalają, że na realizację
zadania określonego w §§ 1 - 2 porozumienia Miasto
i Gmina Międzyrzecz przekaże w terminie 14 od daty
wejścia w życie porozumienia dotację w kwocie
10.000zł na rachunek bankowy GBS Gorzów Wlkp.
Nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003, co przy koszcie pobytu pacjenta, określonym w § 4 ust. 2 pozwala na umieszczenie 50 osób w Izbie Wytrzeźwień
w Gorzowie Wlkp.
2. Miasto i Gmina Międzyrzecz zobowiązuje się
do pokrycia kosztów pobytu pacjentów z jego terenu
przewyższających kwotę określoną w pkt 1 poprzez
zawarcie aneksu do niniejszego porozumienia.
§ 7. Wszystkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
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POROZUMIENIE NR PZD/3/09
zawarte w dniu 25 marca 2009r. w Nowej Soli, pomiędzy Powiatem Nowosolskim reprezentowanym
przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
1. Małgorzata Lachowicz - Murawska - Starosta
Nowosolski
2. Józef Suszyński - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Ewy Matyla
a Gminą Nowe Miasteczko, którą reprezentuje:
1. Wiesław Szkondziak - Burmistrz Gminy i Miasta
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowe Miasteczko - Weroniki Dolszewskiej
W celu usprawnienia utrzymania czystości, porządku oraz zieleni zostało zawarte porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Powiat Nowosolski zleca, a Gmina Nowe
Miasteczko zobowiązuje się do wykonania przedmiotu porozumienia pt.: „Utrzymanie w 2009r. czystości, porządku oraz zieleni w pasach drogowych
ulic powiatowych położonych na terenie Nowego
Miasteczka”.
2. Przez utrzymanie czystości, porządku i zieleni
należy rozumieć dbałość o czystość ulic, bieżącą
likwidację zmiotek ulicznych i ich wywóz na wysypisko komunalne, pielęgnację zieleni ulicznej w pasie
między chodnikiem i ulicą.
3. Porozumienie obejmuje zimowe utrzymania
chodników, tj. likwidacji gołoledzi, posypywania
i odśnieżania chodników
§ 2. Określony w § 1 przedmiot porozumienia
Gmina Nowe Miasteczko zobowiązuje się realizować
w terminie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
§ 3. 1. Za wykonanie przedmiotu porozumienia
Powiat Nowosolski udzieli Gminie Nowe Miasteczko
dotacji w wysokości: 15 000,00zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych).
2. Przekazywanie dotacji następować będzie
miesięcznymi transzami w wysokości: 1250,00zł
(słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) płatnymi w terminie do 15 dnia danego miesiąca na
konto Gminy Nowe Miasteczko: BS Oddział Nowe
Miasteczko Nr 82 967310170010011395950003.
§ 4. 1. Gmina Nowe Miasteczko zobowiązana
jest wykorzystać dotację zgodnie z celem wskazanym w § 1.
2. Z wykonania porozumienia i wydatkowania
dotacji Gmina Nowe Miasteczko złoży w terminie do
31 stycznia 2010r. szczegółowe sprawozdanie rzeczowo - finansowe.

3. Środki dotacji, które nie zostaną wykorzystane
w celu zrealizowania przedmiotu porozumienia podlegają zwrotowi do budżetu powiatu nie później niż
do dnia 15 lutego 2010r.
4. W przypadku wykorzystania środków dotacji
na inny cel niż określa porozumienie, otrzymujący
dotację zwróci ją w całości wraz z ustawowymi odsetkami na konto powiatu w terminie do 15 lutego
2010r.
§ 5. Przy realizacji porozumienia Gmina Nowe
Miasteczko zobowiązuje się do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy
o finansach publicznych.
§ 6. Gmina Nowe Miasteczko zobowiązana jest
także do:
1. Prowadzenia dokumentacji odzwierciedlającej:
-

sposób, termin oraz rodzaj wykonywanych zadań,

-

ponoszone wydatki i ich wysokość.

2. Poddania się kontroli udzielającemu dotację
w zakresie przedmiotu porozumienia.
§ 7. 1. Zarząd Powiatu Nowosolskiego upoważnił
Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej
Soli do bieżącego nadzorowania wykonywanych
zadań i wydatkowania dotacji.
2. Bezpośredni nadzór na wykonywaniem
utrzymania czystości, porządku i zieleni sprawuje
Kierownik Obwodu Drogowego w Nowej Soli.
3. Ze strony Gminy Nowe Miasteczko wykonanie
przedmiotu porozumienia nadzoruje Bogdan Bogucki - Inspektor ds. gosp. wodnej, mieszkaniowej
i ochrony środowiska.
§ 8. Porozumienie ulega rozwiązaniu bez wypowiedzenia z winy Gminy Nowe Miasteczko w przypadku nienależytego wykonania przedmiotu porozumienia, którego opis zawiera załącznik Nr 1 „Opis
przedmiotu porozumienia” do niniejszego porozumienia.
§ 9. W przypadku powstania szkody na rzecz
osób trzecich na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu porozumienia przez
Gminę Nowe Miasteczko zobowiązana jest ona do
pokrycia szkody w pełnej wysokości, z wyjątkiem
szkód wynikających z zimowego utrzymania dróg.
§ 10. 1. Zmiana postanowień zawartego porozumienia może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.
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2. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
§ 11. Gmina Nowe Miasteczko odpowiada za
działania i zaniechania działań osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób,
którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za
własne działanie lub zaniechanie.
§ 12. 1. W razie powstania sporu związanego
z wykonaniem porozumienia Gmina Nowe Miasteczko zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie
do Zarządu Powiatu Nowosolskiego.
2. Zarząd Powiatu Nowosolskiego zobowiązany
jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Gminy Nowe Miasteczko w ciągu 21 dni od
chwili zgłoszenia roszczenia
3. Jeżeli Zarząd Powiatu Nowosolskiego odmówi
uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na
roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 2 wykonawca może zwrócić się do właściwego Sądu.
§ 13. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o finansach publicznych.
§ 14. Mogące wyniknąć ze stosunku objętego
umową spory strony poddają pod rozstrzygnięcie
rzeczowo właściwego Sądu dla siedziby Powiatu
Nowosolskiego.
§ 15. Integralne części składowe porozumienia
stanowią następujące dokumenty:
1. „Opis przedmiotu porozumienia” stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia.
2. „Wykaz ulic” stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia.
§ 16. Niniejsze porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 17. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania z mocą od 1 stycznia 2009r. i podlega
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
§ 18. Porozumienie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Gminy Nowe Miasteczko, Powiatu Nowosolskiego oraz dla
Wojewody Lubuskiego.
Załącznik Nr 1
do porozumienia Nr PZD/3/09
zawartego w dniu 25 marca 2009r.
Opis przedmiotu porozumienia
1. Wykaz ulic, których dotyczy przedmiot porozumienia zawarty jest w załączniku Nr 2 do porozumienia - „Wykaz ulic”.

Poz. 546

2. Utrzymanie zieleni na ulicach powiatowych dotyczy obszarów trawników, kompleksów żywopłotów, krzewów oraz drzew i polega na wykonaniu następujących prac:
2.1. powierzchniowe czyszczenie obszarów zieleni
ze wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń,
2.2. koszenie i zgrabienie trawy w zależności od potrzeb,
2.3. odchwaszczanie, formowanie i odmładzanie
żywopłotów i krzewów w zależności od potrzeb,
2.4. usuwanie odrostów korzeniowych drzew,
2.5. wygrabianie opadłych liści i sprzątnięcie odłamanych gałęzi.
2.6. załadowanie, wyładowanie, transport na składowisko odpadów, nieczystości, zgrabionej
trawy, opadłych liści, odrostów, gałęzi, które są
wynikiem wykonania czynności opisanych
w punktach 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz ich składowanie.
3. Utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic powiatowych dotyczy całej powierzchni: jezdni, placów, rynsztoków, miejsc
o nawierzchni gruntowej między krawężnikiem
a chodnikiem i polega na wykonaniu następujących prac:
3.1. sprzątanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń
(także opadłych liści, odłamanych gałęzi, piasku i innych),
3.2. zamiatanie powierzchni jezdni,
3.3. czyszczenie rynsztoków,
3.4. likwidacja zmiotek ulicznych,
3.5. sprzątanie piasku, który zalega przy krawężnikach i wpustach ulicznych w związku z zimowym utrzymaniem ulic,
3.6. likwidacja odrostów traw i chwastów w strefie
przykrawężnikowej,
3.7. załadunek, wyładunek, transport na składowisko odpadów nieczystości, które są wynikiem
wykonania czynności opisanych w punktach
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 oraz ich składowanie.
4. Częstotliwość wykonywania prac związanych
z bieżącym utrzymaniem zieleni oraz czystości
na ulicach określona jest w Załączniku nr 2 do
porozumienia - „Wykaz ulic”.
5. Gmina Nowe Miasteczko zobowiązana jest do
zgłaszania na bieżąco organom ścigania oraz
Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowej Soli
zjawisk dewastacji urządzeń, elementów roślinności, chodników, jezdni, znaków drogowych występujących w pasach drogowych ulic
powiatowych.
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Załącznik Nr 2
do porozumienia Nr PZD/3/09
zawartego w dniu 25 marca 2009r.

Wykaz ulic
Lp.

Nazwa ulicy

Częstotliwość wykonywania prac związanych
z utrzymaniem zieleni oraz czystości
codziennie
codziennie
w zależności od potrzeb
1 raz w tygodniu
codziennie
1 raz w tygodniu
codziennie
w zależności od potrzeb

Dł. ulicy [km]

1 22 - go Lipca
2 9 - go Maja
3 Bytomska
4 Gołaszyńska
5 Kościuszki
6 Moniuszki
7 Rynek
8 Marchlewskiego
Razem:

0,880
0,110
0,185
0,406
0,796
0,350
0,065
0,700
3,492

5 46
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ANEKS NR 10
z dnia 4 marca 2009r.
do porozumienia zawartego w dniu 5 sierpnia 2002r. w sprawie wykonywania od 1 lipca 2002r. zadań
z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
zawarty pomiędzy:
Powiatem Świebodzińskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
-

Pan Zbigniew Szumski - Starosta Świebodziński,

-

Pani Jolanta Starzewska - Wicestarosta

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pani Doroty
Karbowiak,
a Powiatem Międzyrzeckim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu Międzyrzeckiego, w imieniu którego
działają:

porozumienia na rok 2009 stanowiący integralną część tego porozumienia.”
2) załącznik do porozumienia otrzymuje brzmienie
jak w załączniku Nr 1 do niniejszego aneksu.
§ 2. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron
i jeden dla Wojewody Lubuskiego.
§ 3. Aneks wchodzi w życie od dnia podpisania
z mocą od dnia 1 stycznia 2009r. i podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.
Załącznik Nr 1
do aneksu Nr 10
z dnia 4 marca 2009r.

-

Pan Grzegorz Gabryelski - Starosta Międzyrzecki,

-

Pan Remigiusz Lorenz - Wicestarosta

Załącznik do porozumienia na 2009 rok

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pana Remigiusza Biłous

§ 1. Zlecający zawiera z przyjmującym porozumienie, na mocy którego przyjmujący zobowiązuje
się wykonywać zadania z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
(maksymalnie dla 1.500 osób), dla mieszkańców Powiatu Międzyrzeckiego, a zlecający zobowiązuje się
w związku z tym do udzielenia dotacji.

o następującej treści:
§ 1. W porozumieniu ww. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wysokość dotacji na rok 2009 oraz sposób
i terminy jej przekazywania określa załącznik do

§ 2. Zadania wymienione w § 1 będą wykonywane przez przyjmującego w okresie od 1 stycznia
2009r. do 31 grudnia 2009r.
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§ 3. 1. Zlecający udzieli przyjmującemu na wykonywanie wymienionych w § 1 zadań dotację
w wysokości 26.520zł (słownie: dwadzieścia sześć
tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100). Na wielkość dotacji składają się rzeczywiste koszty związane
z wykonywaniem zadań wymienionych w § 1, w tym
koszty przewozu członków składów orzekających ze
Świebodzina do Międzyrzecza i z powrotem.
2. Środki finansowe z udzielonej dotacji będą
przekazywane przez zlecającego od miesiąca marca
do miesiąca grudnia w dziesięciu ratach w wysokości 2.652zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100), do 20-tego każdego miesiąca na rachunek bankowy przyjmującego w WBK
Bank Zachodni SA. oddział w Świebodzinie
Nr: 74 1090 1593 0000 0001 0828 4543.

Poz. 547

§ 4. 1. Przyjmujący dotację zobowiązany jest wykorzystać ją zgodnie z celem wskazanym w § 1.
2. Z wykonania zadań i wydatkowania dotacji
Przyjmujący złoży w terminie do 22 stycznia 2010r.
szczegółowe sprawozdanie rzeczowo - finansowe.
§ 5. W przypadku wykorzystania środków, na inny cel niż określa porozumienie, przyjmujący dotację zwróci w całości wraz z ustawowymi odsetkami,
w terminie do dnia 22 stycznia 2010r.
§ 6. Prawa i obowiązki stron nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
§ 7. Załącznik sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron
i jeden dla Wojewody Lubuskiego.

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