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Uchwała Rady Miasta Şary Nr XXVII/45/09 z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Şary o statusie miejskim

1912

Uchwała Rady Miasta Şary Nr XXVII/46/09 z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Şary o statusie miejskim na stałe
obwody głosowania

1915

Uchwała Rady Miasta Şary Nr XXVII/47/09 z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach
posłów do Parlamentu Europejskiego

1917

Uchwała Rady Miasta Şary Nr XXVII/51/09 z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystnie z cmentarzy komunalnych
w Şarach

1918

Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr II/4/09 z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, podatku od
nieruchomości oraz opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

1919

Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr II/6/09 z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zaliczenia dwóch dróg do kategorii dróg gminnych na terenie osiedla Przylesie w Wilkanowie oraz ulic Drzymały i Piaskowej
w Świdnicy

1920

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXIX/241/2009 z dnia 24 marca
2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół
prowadzonych na terenie Gminy Lubiszyn przez podmioty nie naleşące do sektora finansów publicznych

1923

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXIX/245/2009 z dnia 24 marca
2009r. w sprawie zaliczenia drogi połoşonej na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych

1927

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXIX/246/2009 z dnia 24 marca
2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubno

1929

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXIX/250/2009 z dnia 24 marca
2009r. w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie

1929

Uchwała Rady Gminy Lubiszyn Nr XXIX/251/2009 z dnia 24 marca
2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie prowadzonego przez Gminę Lubiszyn

1934

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXIII/139/09 z dnia 24 marca
2009r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

1937
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Uchwała Rady Miasta Babimost Nr XXV/143/09 z dnia 25 marca
2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów
głosowania na terenie Gminy Babimost

1937

Uchwała Rady Miasta Dobiegniew Nr XXXI/209/09 z dnia 25 marca
2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

1938

Uchwała Rady Miasta Dobiegniew Nr XXXI/212/09 z dnia 25 marca
2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budşetu Gminy Dobiegniew dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie gminy

1939

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr LI/825/09 z dnia
25 marca 2009r. w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 4
w Gorzowie Wlkp.

1940

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr LI/842/09 z dnia
25 marca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na
okręgi wyborcze, ustalenie liczby radnych wybieranych w kaşdym
okręgu oraz utworzenia obwodów głosowania

1941

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Nr LI/843/09 z dnia
25 marca 2009r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Miasta
Gorzów Wlkp.

1941

Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr XXXIII/217/09 z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
SPZOZ w Ciborzu

1943
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UCHWAŁA NR XXVII/45/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie zmian opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Żary o statusie miejskim

Na podstawie art. 31 ust. 1 w związku z art. 30
ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic stałych
obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Şary o statusie miejskim uchwałą Nr 144/98 Zarządu Miasta Şary z dnia 3 września 1998r. (Dziennik
Urzędowy Województwa Zielonogórskiego Nr 18,
poz. 215), zmienionej: uchwałą Nr XIX/37/00 Rady
Miejskiej w Şarach z dnia 17 sierpnia 2000r., uchwałą Nr VI/38/03 Rady Miejskiej w Şarach z dnia
24 kwietnia 2003r., uchwałą Nr XL/41/06 Rady Miejskiej w Şarach z dnia 6 lipca 2006r., poprzez dopisanie nowych ulic w obwodach głosowania:
1) Nr 4 - ulicy Feliksa Nowowiejskiego;
2) Nr 7 - ulicy Jacka Malczewskiego;

3) Nr 14 - ulicy Dolnośląskiej.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Şarach.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

Dziennik Urzędowy
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Poz. 616
Załącznik
do uchwały Nr XXVII/45/09
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 19 marca 2009r.

Wykaz obwodów głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
w mieście Żary
Nr obwodu
głosowania
1
1

Granica obwodu
2
ulice: Fabryczna , Okrzei, Rondo Zesłańców Sybiru

2

ulica: Męczenników Oświęcimskich

3

ulice: Chopina, Czerwonego Krzyşa, Szymanowskiego

4

ulice: Feliksa Nowowiejskiego, Kurpińskiego, Lutosławskiego, Telemana, Wieniawskiego,

5

ulice: Artylerzystów, Broni Pancernej, Lotników, Moniuszki,
Serbska, Strzelców
ulice: Aleja Jana Pawła II, Buczka, 9 Maja, Jagiellońska,
Legionistów, Myśliwska, Plac Inwalidów, Plac Przyjaŝni, Podchorąşych, Przeładunkowa, Ułańska, Şabikowska
ulice: Asnyka, Brzoskwiniowa, Budowlanych, Chełmońskiego, Czereśniowa, Daszyńskiego, Drzymały, Generała
Sowińskiego, Głowackiego, Gospodarcza, Handlowa,
Jacka Malczewskiego, Jakubicy, Kilińskiego, Kołłątaja,
Konarskiego, Kossaka, Ludowa, Malinowa, Marcinkowskiego, Matejki, Morelowa, Niemcewicza, Orkana,
Orzechowa, Piastowska, Plac Konstytucji 3 Maja, Poznańska, Przemysłowa, Rejtana, Robotnicza, Skarbowa, Spokojna, Staszica, Stefana Batorego, Stefczyka,
Transportowa, Wapienna, Wiśniowa, Zakładowa, Zielonogórska
ulice: Bolesława Chrobrego, Browarna, Cicha, Domańskiego, Fredry, 11 Listopada, Kaczy Rynek, Kościelna,
Ksiąşęca, Kąpielowa, Mieszka I, Ojca Rafała Kalinowskiego, Osadników Wojskowych, Pańska, Plac Kardynała Wyszyńskiego, Plac Łuşycki, Plac Wolności, Plac
Zamkowy, E. Platter, Podwale, Ratuszowa, Rynek,
Traugutta, Władysława Jagiełły, Zamkowa, Zaściankowa
ulice: Długosza, Księdza Ściegiennego, Miła, Ogrodowa,
1 Maja, Plac Pionierów Ziemi Şarskiej, Pocztowa,
Wrocławska, Witosa 20-71, Şymirskiego
ulice: Akacjowa, Aleja Wojska Polskiego 1-29, 91, 2-98, Bema, Boya Şeleńskiego, Brzozowa, Dziewina, Generała
Dąbrowskiego, Generała Chłopickiego, Klonowa, Krucza, Modrzewiowa, Obrońców, Pokoju, Sarnia

6

7

8

9

10

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
3
Gimnazjum Nr 3
ul. Okrzei 19
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnośląska 2
Szkoła Podstawowa
Nr 1
ul. Szymanowskiego 8
Świetlica Spółdzielni
Mieszkaniowej
ul. Wieniawskiego 1
Gimnazjum Nr 2
ul. Broni Pancernej 8
Szkoła Podstawowa
Nr 3
ul. 9 Maja 9

Gimnazjum Nr 1
ul. Staszica 9

Liceum Ogólnokształcące
ul. Podwale 16

Miejskie Przedszkole
Nr 3
ul. 11 Listopada 22
Szkoła Podstawowa
Nr 8
ul. Partyzantów 9
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13

14

15
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– 1914 –

2
ulice: Bociania, Bohaterów Getta, Słowicza, Jaskółcza,
Jęczmienna, Kukułcza, Kwiatowa, Nadrzeczna,
Owsiana, Przepiórek, Pszenna, Ptasia, Strusia, Warsztatowa, Wartownicza, Şagańska, Zielona, Şytnia, Şurawia
ulica: Zawiszy Czarnego

ulice: Broniewskiego, Bukowa, Cegielniana, Dygasińskiego,
Hutnicza, Irysowa, Kalinowa, Komuny Paryskiej, Młynarska, Polna, Południowa, Północna, Rataja, Róşana,
Słoneczna, Średnia, Świętego Brata Alberta, Szkolna,
Witosa 3 - 19, Zapolskiej, Zgorzelecka
ulice: Bieszczadzka, Botaniczna, Czecha, Dębowa, Dolnośląska, Huculska, Karpacka, Kaszubska, Kujawska, Kusocińskiego, Kurpiowska, Leśna, Leszczyńska, Letniskowa, Lubuska, Malinowskiego, Małopolska, Marusarzówny, Mazowiecka, Mazurska, Opolska, Pienińska,
Podhalańska, Podlaska, Pomorska, Pytlasińskiego,
Plac Şwirki i Wigury, Rekreacyjna, Słowiańska, Smoczyka, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stamma,
Sudecka, Śląska, Świętokrzyska, Tatrzańska, Teligi,
Tenisowa, Turystyczna, Warmińska, Wielkopolska,
Wileńska, Wypoczynkowa, Ŝródlana
ulice: Armii Krajowej, Aleja Wojska Polskiego (dawna Şarska), Batalionów Chłopskich, Dworcowa, Generała
Pułaskiego, Generała Sikorskiego, Grunwaldzka, Lelewela, Łąkowa, Marszowska, Osadnicza, Pionierów,
Powstańców Wielkopolskich, Straşacka, Szklarska,
Westerplatte, Wyzwolenia, Zachodnia, Şołnierska
ulice: Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Partyzantów, Prusa,
Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Szpitalna,
Wyspiańskiego, Władysława Łokietka, Zakopiańska,
Şeromskiego
ulice: Częstochowska, Gnieŝnieńska, Szarych Szeregów,
Zamojska, Zwycięzców

18

ulice: Kazimierza Wielkiego, Krótka, Paderewskiego,
17 Lutego

19

ulice: Baczyńskiego, Białostocka, Chełmska, Głogowska,
Górnośląska, Kasprzaka, Katowicka, Kielecka, Kolejowa, Krakowska, Lubelska, Lwowska, Radomska, Rzeszowska, Tunelowa

Poz. 616

3
Świetlica PK „PEKOM”
ul. Boh. Getta 9
Świetlica Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej
ul. Zawiszy Czarnego 9
Szkoła Podstawowa
Nr 2
ul. Witosa 25

Świetlica
POD „Związkowiec”
ul. Tatrzańska 11A

Filia Şarskiego Domu
Kultury
ul. Grunwaldzka 3

Szkoła Podstawowa
Nr 8
ul. Partyzantów 9
Szkoła Podstawowa
Nr 5
ul. Częstochowska 3
Miejskie Przedszkole
Nr 7
ul. Szymanowskiego 2
Miejskie Przedszkole
Nr 8
ul. Górnośląska 28

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1915 –

Poz. 617

617
6 17

UCHWAŁA NR XXVII/46/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Żary o statusie miejskim na stałe obwody głosowania

Na podstawie 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. 30 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 144/98 Zarządu
Miasta Şary z dnia 3 września 1998r. w sprawie
utworzenia obwodów głosowania (Dziennik Urzędowy Województwa Zielonogórskiego Nr 18,
poz. 215) zmienionej: uchwałą Nr XIX/37/00 Rady
Miejskiej w Şarach z dnia 17 sierpnia 2000r., uchwałą Nr VI/38/03 Rady Miejskiej w Şarach z dnia
24 kwietnia 2003r., uchwałą Nr XL/41/06 Rady Miejskiej w Şarach z dnia 6 lipca 2006r. oraz uchwałą
Nr XXVII/45/09 Rady Miejskiej w Şarach z dnia
19 marca 2009r., w związku z przekroczeniem ustawowej liczby mieszkańców w obwodzie głosowania,
na wniosek Burmistrza Miasta Şary, wprowadza się
następujące zmiany: dotychczasowy Obwód Nr 15
dzieli się na dwa stałe obwody głosowania w sposób następujący:

Szklarska, Westerplatte
oraz nowy Obwód Nr 20 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 10 ul. Gen. Pułaskiego, w skład którego
wchodzą ulice: Aleja Wojska Polskiego (dawna Şarska), Generała Pułaskiego, Generała Sikorskiego,
Lelewela, Marszowska, Pionierów, Wyzwolenia,
Zachodnia, Şołnierska.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania, ich
granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji
wyborczych z uwzględnieniem zmian wyszczególnionych w § 1 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Şarach.
§ 4. Uchwałę naleşy przekazać Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej
Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.

Obwód Nr 15 z siedzibą w Filii Şarskiego Domu Kultury ul. Grunwaldzka 3, w skład którego wchodzą
ulice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Dworcowa, Grunwaldzka, Łąkowa, Niepodległości, Osadnicza, Powstańców Wielkopolskich, Straşacka,

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

Załącznik
do uchwały Nr XXVII/46/09
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 19 marca 2009r.
Wykaz obwodów głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
w mieście Żary
Nr obwodu
głosowania
1
1
2

Granica obwodu
2
ulice: Fabryczna, Okrzei, Rondo Zesłańców Sybiru
ulica: Męczenników Oświęcimskich

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
3
Gimnazjum Nr 3
ul. Okrzei 19
Zespół Szkół
Budowlanych
ul. Górnośląska 2

Dziennik Urzędowy
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Poz. 617

1
3

2
ulice: Chopina, Czerwonego Krzyşa, Szymanowskiego

4

ulice: Feliksa Nowowiejskiego, Kurpińskiego, Lutosławskiego, Telemana, Wieniawskiego,

5

ulice: Artylerzystów, Broni Pancernej, Lotników, Moniuszki,
Serbska, Strzelców
ulice: Aleja Jana Pawła II, Buczka, 9 Maja, Jagiellońska,
Szkoła Podstawowa
Legionistów, Myśliwska, Plac Inwalidów, Plac PrzyNr 3
jaŝni, Podchorąşych, Przeładunkowa, Ułańska, Şabiul. 9 Maja 9
kowska
ulice: Asnyka, Brzoskwiniowa, Budowlanych, Chełmońskiego, Czereśniowa, Daszyńskiego, Drzymały, Generała
Sowińskiego, Głowackiego, Gospodarcza, Handlowa,
Jacka Malczewskiego, Jakubicy, Kilińskiego, Kołłątaja,
Konarskiego, Kossaka, Ludowa, Malinowa, MarcinGimnazjum Nr 1
kowskiego, Matejki, Morelowa, Niemcewicza, Orkana,
ul. Staszica 9
Orzechowa, Piastowska, Plac Konstytucji 3 Maja, Poznańska, Przemysłowa, Rejtana, Robotnicza, Skarbowa, Spokojna, Staszica, Stefana Batorego, Stefczyka,
Transportowa, Wapienna, Wiśniowa, Zakładowa, Zielonogórska
ulice: Bolesława Chrobrego, Browarna, Cicha, Domańskiego, Fredry, 11 Listopada, Kaczy Rynek, Kościelna,
Ksiąşęca, Kąpielowa, Mieszka I, Ojca Rafała KalinowLiceum Ogólnokształskiego, Osadników Wojskowych, Pańska, Plac Kardycące
nała Wyszyńskiego, Plac Łuşycki, Plac Wolności, Plac
ul. Podwale 16
Zamkowy, E. Platter, Podwale, Ratuszowa, Rynek,
Traugutta, Władysława Jagiełły, Zamkowa, Zaściankowa
ulice: Długosza, Księdza Ściegiennego, Miła, Ogrodowa,
Miejskie Przedszkole
1 Maja, Plac Pionierów Ziemi Şarskiej, Pocztowa,
Nr 3
Wrocławska, Witosa 20 - 71, Şymirskiego
ul. 11 Listopada 22
ulice: Akacjowa, Aleja Wojska Polskiego 1 - 29, 91, 2 - 98,
Szkoła Podstawowa
Bema, Boya Şeleńskiego, Brzozowa, Dziewina, GeneNr 8
rała Dąbrowskiego, Generała Chłopickiego, Klonowa,
ul. Partyzantów 9
Krucza, Modrzewiowa, Obrońców, Pokoju, Sarnia
ulice: Bociania, Bohaterów Getta, Słowicza, Jaskółcza,
Jęczmienna, Kukułcza, Kwiatowa, Nadrzeczna,
Świetlica PK „PEKOM”
Owsiana, Przepiórek, Pszenna, Ptasia, Strusia, Warszul. Boh. Getta 9
tatowa, Wartownicza, Şagańska, Zielona, Şytnia, Şurawia
ulica: Zawiszy Czarnego
Świetlica Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej
ul. Zawiszy Czarnego 9
ulice: Broniewskiego, Bukowa, Cegielniana, Dygasińskiego,
Hutnicza, Irysowa, Kalinowa, Komuny Paryskiej, MłySzkoła Podstawowa
narska, Polna, Południowa, Północna, Rataja, Róşana,
Nr 2
Słoneczna, Średnia, Świętego Brata Alberta, Szkolna,
ul. Witosa 25
Witosa 3 - 19, Zapolskiej, Zgorzelecka

6

7

8

9

10

11

12

13

3
Szkoła Podstawowa
Nr 1
ul. Szymanowskiego 8
Świetlica Spółdzielni
Mieszkaniowej
ul. Wieniawskiego 1
Gimnazjum Nr 2
ul. Broni Pancernej 8

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45
1
14

15

16

17

– 1917 –

Poz. 617, 618

2
ulice: Bieszczadzka, Botaniczna, Czecha, Dębowa, Dolnośląska, Huculska, Karpacka, Kaszubska, Kujawska, Kusocińskiego, Kurpiowska, Leśna, Leszczyńska, Letniskowa, Lubuska, Malinowskiego, Małopolska, Marusarzówny, Mazowiecka, Mazurska, Opolska, Pienińska,
Podhalańska, Podlaska, Pomorska, Pytlasińskiego,
Plac Şwirki i Wigury, Rekreacyjna, Słowiańska, Smoczyka, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stamma,
Sudecka, Śląska, Świętokrzyska, Tatrzańska, Teligi,
Tenisowa, Turystyczna, Warmińska, Wielkopolska,
Wileńska, Wypoczynkowa, Ŝródlana
ulice: Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Dworcowa,
Grunwaldzka, Łąkowa, Osadnicza, Powstańców Wielkopolskich, Straşacka, Szklarska, Westerplatte
ulice: Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Kraszewskiego, Mickiewicza, Nałkowskiej, Partyzantów, Prusa,
Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Szpitalna,
Wyspiańskiego, Władysława Łokietka, Zakopiańska,
Şeromskiego
ulice: Częstochowska, Gnieŝnieńska, Szarych Szeregów,
Zamojska, Zwycięzców,
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ulice: Kazimierza Wielkiego, Krótka, Paderewskiego,
17 Lutego
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ulice: Baczyńskiego, Białostocka, Chełmska, Głogowska,
Górnośląska, Kasprzaka, Katowicka, Kielecka, Kolejowa, Krakowska, Lubelska, Lwowska, Radomska, Rzeszowska, Tunelowa
ulice: Aleja Wojska Polskiego (dawna Şarska), Generała
Pułaskiego, Generała Sikorskiego, Lelewela, Marszowska, Pionierów, Wyzwolenia, Zachodnia, Şołnierska
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3

Świetlica
POD „Związkowiec”
ul. Tatrzańska 11A

Filia Şarskiego Domu
Kultury
ul. Grunwaldzka 3
Szkoła Podstawowa
Nr 8
ul. Partyzantów 9
Szkoła Podstawowa
Nr 5
ul. Częstochowska 3
Miejskie Przedszkole
Nr 7
ul. Szymanowskiego 2
Miejskie Przedszkole
Nr 8
ul. Górnośląska 28
Szkoła Podstawowa
Nr 10
ul. Gen. Pułaskiego 4
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UCHWAŁA NR XXVII/47/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego

Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zm.) i art. 30
ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja
wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP (Dz. U.
z 2007r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.) uchwala się, co
następuje:

1) Nr 21 Szpital 105 Samodzielnego Publicznego
Wojskowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Şarach.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów posłów do
Parlamentu Europejskiego w 2009r. tworzy się na
obszarze gminy 2 odrębne obwody głosowania:

2) Nr 22 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital na Wyspie w Şarach.

Na siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyznacza się Szpital 105 SP. Woj. ZOZ ul. Domańskiego 2;

Na siedzibę obwodowej komisji wyborczej wy-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1918 –

znacza się NZOZ Szpital na Wyspie ul. Pszenna
2.
§ 2. Informacja o wszystkich numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach podlega
podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóŝniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

Poz. 618, 619

Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Şarach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
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UCHWAŁA NR XXVII/51/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 19 marca 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za korzystnie z cmentarzy komunalnych w Żarach

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami) uchwala się, co

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

następuje:
§ 1. Ustala się następujące opłaty za korzystanie
z cmentarzy komunalnych w Şarach:

Rodzaj grobu lub opłaty
Miejsce na urnę
Grób ziemny dzieci do lat 6
Grób ziemny duşy
Miejsce na urnę lub grób ziemny dzieci do 6 lat, na następne 20 lat
Miejsce na grób ziemny duşy, na następne 20 lat
Grobowiec jednomiejscowy
Grobowiec dwumiejscowy
Grobowiec czteromiejscowy
Grobowiec 1-miejscowy, na następne 20 lat
Grobowiec 2-miejscowy, na następne 20 lat
Grobowiec 4-miejscowy, na następne 20 lat
Rezerwacja miejsca drugiego
Opłata za korzystanie z kaplicy – 1 doba
Opłata za jednorazowy wjazd na cmentarz
Opłata za wodę i wywóz nieczystości za 20 lat

Wysokość opłaty netto*
40zł
40zł
120zł
60zł
180zł
400zł
700zł
1.400zł
300zł
600zł
1.200zł
150zł
50zł
50zł
150zł

* Opłata nie zawiera podatku VAT

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary i administratorowi cmentarzy
komunalnych w Şarach.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/63/00 Rady Miejskiej w Şarach z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie
ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunal-
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nych w Şarach.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1919 –

Poz. 620

620
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UCHWAŁA NR II/4/09
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty targowej
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym
(t. j Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝn. zm.),
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŝdziernika 2002r.
o podatku leśnym (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1682 z póŝn. zm.) oraz art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze
inkasa.

3) inkasent sołectwa Grabowiec - Halina Gałat
- 13%;
4) inkasent sołectwa Koŝla - Adam Równicki
- 10,5%;
5) inkasent sołectwa Letnica z gajówką Dobra
- Jan Janowski - 9%;
6) inkasent sołectwa Lipno - Wiesław Krzesiński
- 15% ;
7) inkasent sołectwa Piaski - Władysława Felińska
– 13%;
8) inkasent sołectwa Radomia z
Orzewo - Graşyna Jagoda - 15%;

przysiółkiem

§ 2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

9) inkasent sołectwa Słone - Wanda Ławniczak
- 9,5%;

§ 3. Na inkasentów uprawnionych do pobierania
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od
osób fizycznych oraz opłaty targowej, wyznacza się
sołtysów - kaşdego na terenie swojego sołectwa:

10) inkasent sołectwa Świdnica z przysiółkiem Łochowo - Wanda Wojtkowiak - 8%;

1) Jerzy Boguszyński – sołectwo Buchałów;
2) Elşbieta Noga – sołectwo Drzonów z gajówką
Wirówek;
3) Halina Gałat – sołectwo Grabowiec;
4) Adam Równicki – sołectwo Koŝla;
5) Jan Janowski – sołectwo Letnica z gajówką Dobra;

11) inkasent sołectwa Wilkanowo z przysiółkiem
Rybno - Mariola Wiśniewska - 10%.
2. Przy ustalaniu wysokości prowizji wzięto pod
uwagę następujące kryteria:
1) warunki pracy terenowej;
2) wysokość kwot pobieranych w drodze inkasa;
3) liczbę podatników i poziom dyscypliny płatniczej.

7) Władysława Felińska – sołectwo Piaski;

3. Wynagrodzenie za inkaso wypłacane jest za
okresy półroczne kaşdorazowo do 30 czerwca
i 31 grudnia danego roku.

8) Graşyna Jagoda – sołectwo Radomia z przysiółkiem Orzewo;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.

9) Wanda Ławniczak – sołectwo Słone;

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

6) Wiesław Krzesiński – sołectwo Lipno;

10) Wanda Wojtkowiak – sołectwo Świdnica z przysiółkiem Łochowo;
11) Mariola Wiśniewska – sołectwo Wilkanowo
z przysiółkiem Rybno.
§ 4. 1. Inkasenci podatków wymienionych w § 1
oraz opłaty targowej otrzymują wynagrodzenie
prowizyjne za inkaso w wysokości procentowej od
pobranej i terminowo wpłaconej kwoty podatków
i opłaty targowej w następujących wysokościach:
1) inkasent sołectwa Buchałów - Jerzy Boguszyński - 10%;
2) inkasent sołectwa Drzonów z gajówką Wirówek
- Elşbieta Noga - 9,5%;

2. Uchwała podlega równieş ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na terenie sołectw.
§ 7. Traci moc uchwała Nr II/4/02 Rady Gminy
Świdnica z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie inkasa
podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości,
podatku od posiadania psów i opłaty targowej oraz
ustalenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia inkasentów (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2002r. Nr 117, poz. 1704
z póŝn. zm.).
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1920 –

Poz. 621
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UCHWAŁA NR II/6/09
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie zaliczenia dwóch dróg do kategorii dróg gminnych na terenie osiedla Przylesie w Wilkanowie
oraz ulic Drzymały i Piaskowej w Świdnicy
Na podstawie art. 18 ust.1 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 7 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.), oraz
§ 3, § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru
numerów nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz. U. z 2005r. Nr 67, poz. 582), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Zielonej Górze,
uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych
następujące drogi:
1) droga gminna w Wilkanowie (os. Przylesie)
- działki drogowe nr 363/1, 507, 545, 546, 547/2,

548, 474, 484, 492/1; oznaczone na załączniku
Nr 1 kolorem róşowym;
2) droga gminna w Świdnicy – działki drogowe
Nr 604, 609, 628, 623, 1792, 559, 560/5 oznaczone na załączniku Nr 2 kolorem róşowym.
2. Powyşsze drogi przedstawione są na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1921 –

Poz. 621
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr II/6/09
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 marca 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1922 –

Poz. 621
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr II/6/09
Rady Gminy Świdnica
z dnia 20 marca 2009r.
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UCHWAŁA NR XXIX/241/2009
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i innych form wychowania
przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Lubiszyn przez podmioty nie należące do
sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 4 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. poz. 2572
z póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji
przekazywanych z budşetu Gminy Lubiszyn dla:
1. Niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych.
2. Niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego lub niepublicznych punktów wychowania
przedszkolnego.
3. Niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie
Gminy Lubiszyn przez podmioty nie naleşące do
sektora finansów publicznych.
§ 2. 1. Niepubliczne przedszkole, otrzymuje z budşetu gminy Lubiszyn dotację na kaşdego ucznia
przedszkola w wysokości odpowiadającej 75% ustalonych w budşecie Gminy Lubiszyn wydatków bieşących ponoszonych w przedszkolach publicznych
w roku poprzedzającym aktualny rok budşetowy,
w przeliczeniu na jednego ucznia.
2. Niepubliczny oddział rocznego przygotowania
przedszkolnego zorganizowany przy niepublicznej
szkole podstawowej otrzymuje dotację w wysokości
100% ustalonych w budşecie Gminy Lubiszyn wydatków bieşących ponoszonych w oddziałach rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych przy publicznych szkołach podstawowych
w roku poprzedzającym aktualny rok budşetowy,
w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeşeniem
pkt 3.
3. Na niepełnosprawnego ucznia kwota dotacji
odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubiszyn zgodnie z metryczką oświatową.
4. Jeşeli do placówek wymienionych w § 1 pkt 1
i 2 uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem gminy
Lubiszyn, koszty udzielonej dotacji zgodnie z art. 90
ust. 2c ustawy o systemie oświaty ponosi gmina,
której dziecko jest mieszkańcem. Nie przekazanie

środków przez gminę macierzystą nie wstrzymuje
udzielania dotacji przedszkolu.
5. Niepubliczne placówki wymienione w § 1
pkt 2 zarejestrowane w Gminie Lubiszyn, otrzymują
dotację na kaşdego ucznia w wysokości 40% kwoty
wydatków bieşących, jakie w roku budşetowym ponosi gmina na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Lubiszyn.
6. Do czasu utworzenia Gminnego Przedszkola
Publicznego w Lubiszynie dotacja wynosi 40% wydatków bieşących jakie w roku budşetowym ponosi
gmina na jednego ucznia w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez gminę Witnica.
§ 3. Niepubliczna szkoła podstawowa, o której
mowa w § 1 pkt 3, otrzymuje z budşetu gminy Lubiszyn dotację ustalaną według zasady, şe kwota dotacji na kaşdego ucznia odpowiadać będzie 100%
kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły, w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Lubiszyn.
§ 4. Przyjmuje się następujące ustalenia w zakresie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów wymienionych w § 1:
1. Dotacji udziela się pod warunkiem, şe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września roku
poprzedzającego rok otrzymywania dotacji, podmiot
prowadzący (lub zamierzający prowadzić) placówkę
przedłoşy do Urzędu Gminy Lubiszyn wniosek zawierający informację o planowanej liczbie uczniów
(zał. nr 1).
2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien
zawierać:
1) datę i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Urząd Gminy Lubiszyn oraz datę
i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły
publicznej;
2) określenie planowanej liczby uczniów uczęszczających do placówki;
3) wskazanie nazwy banku i numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
3. Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego
dnia kaşdego miesiąca na rachunek bankowy podmiotu dotowanego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1924 –

4. Po przekazaniu pierwszej raty dotacji, co miesiąc do dnia 10-tego kaşdego miesiąca, podmiot
dotowany przedkłada Urzędowi Gminy Lubiszyn
informację liczbie uczniów wraz z oświadczeniem
o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji
na druku stanowiącym załącznik nr 2.
5. Wysokość wypłacanej dotacji w stosunku do
liczby uczniów dotowanego przedmiotu i liczby
uczniów przeliczeniowych, korygowana będzie co
miesiąc. Kwota nadpłaconej dotacji miesięcznej
zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanej za miesiąc, w którym przedkładana jest informacja.
6. Brak informacji z ust. 4, bądŝ informacja
o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do
wstrzymania kolejnych dotacji. Złoşenie zaległej
informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionego
podmiotu dotowanego.
7. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji
za okres roczny Urząd Gminy Lubiszyn dokonuje
w oparciu o dane z informacji z ust. 4, w terminie do
31 stycznia roku następnego.
8. W ramach rozliczenia opisanego w ust. 6
w terminie do 31 marca podmiotowi uprawnionemu
przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji naleşnej za
rok poprzedni. Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana
będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.

Poz. 622

nie do 31 marca do zwrotu kwoty dotacji nadpłaconej za rok poprzedni.
10. Do czasu określenia wysokości dotacji na
jednego ucznia w danym roku obowiązuje wysokość
dotacji ustalona w poprzednim roku budşetowym.
Po wprowadzeniu zmiany wysokości dotacji na
1 ucznia nastąpi wyrównanie dotacji od 1 stycznia
danego roku.
11. Ostateczna kwota dotacji dla szkół niepublicznych zostanie ustalona po otrzymaniu danych
z metryczki subwencji oświatowej na dany rok, nie
póŝniej niş do 30 czerwca danego roku.
§ 5. Organowi dotującemu przysługuje prawo
kontroli zgodności ze stanem faktycznym liczby
uczniów, wykazanych w informacji miesięcznej, na
podstawie której przekazana została dotacja.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubiszyn:
nr IX/59/2007 z dnia 7 września 2007 roku w sprawie
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
przedszkoli oraz szkół prowadzonych na terenie
Gminy Lubiszyn, przez podmioty nie naleşące do
sektora finansów publicznych.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

9. W przypadku likwidacji placówek opisanych
w § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący daną placówkę zobowiązany jest w termi-

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/241/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 24 marca 2009r.
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ............
Wnioskodawca
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(nazwisko i imię lub nazwa osoby prowadzącej szkołę/przedszkole, adres)

Wnoszę o udzielenie dotacji dla szkoły/przedszkola
................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres szkoły/przedszkola)

1. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Lubiszyn
................................................................................................................................................................................
2. Numer i data decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej wydanej przez
................................................................................................................................................................................
3. Planowana liczba uczniów:
- od 1 stycznia do 31 sierpnia – liczba uczniów............................................... - ...........................................rok
w tym spoza terenu Gminy Lubiszyn: liczba uczniów………...............................................................................
gmina……………………........................................................................................................................................
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- od 1 września do dnia 31 grudnia – liczba uczniów...................................... - ............................................. rok
w tym spoza terenu Gminy Lubiszyn: liczba uczniów………................................................................................
gmina……………………........................................................................................................................................
4. Wnioskujący o dotację zobowiązuje się do bieşącego informowania Urzędu Gminy Lubiszyn o zmianach
liczby uczniów.
5. Numer rachunku bankowego szkoły/przedszkola, na który naleşy przekazywać dotację:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

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

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

data

podpis i pieczęć wnioskodawcy

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/241/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 24 marca 2009r.
……………………………….
Pieczątka szkoły/przedszkola

Lubiszyn, dnia………………..
INFORMACJA MIESIĘCZNA
o aktualnej liczbie uczniów
(wg stanu na dzień 10 danego miesiąca)
1. Pełna nazwa i adres szkoły/przedszkola.:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2. Informacja o aktualnej liczbie uczniów:
według typu i rodzaju szkoły/przedszkola
1……………………………………….............
2……………………………………….............
3……………………………………….............
4……………………………………….............
5……………………………………….............

liczba uczniów w tym niepełnosprawnych
.................................................……………….
.................................................……………….
.................................................……………….
.................................................……………….
.................................................……………….

3. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, şe powyşsze dane są zgodne ze stanem faktycznym.

....……………………………………………
Podpis i pieczątka osoby upowaşnionej
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/241/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 24 marca 2009r.

……………………………….
Pieczątka szkoły/przedszkola

ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI
w okresie od……………… do…………….
1. Dane szkoły/przedszkola
Nazwa:………………………………………………………………………………...............................................................
……………………………………………………………………………………....................................................................
Adres:………………………………………………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………………................................................................
Dane osoby prowadzącej szkołę/przedszkole:
Nazwa lub imię i nazwisko:
.........................................................……………………………………………………………………………………………
………………………………………….........................................................................................………………………….
Adres:………………………………………………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………………................................................................
2. Kwota dotacji otrzymanych łącznie w okresie od…........................................ do………......................................
wyniosła:………..........…………(słownie:………………............................................…………………………….…….).
3. Kwota dotacji podlegająca zwrotowi do budşetu gminy niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem (słownie: .............................................………………………………………………...).
4. Oświadczenia osoby (osób) reprezentującej (-ych) osobę/organ prowadzący:
Oświadczam, şe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
Oświadczam, şe znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
(Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114).
5. Czytelny(e) podpis(y) osoby (osób) reprezentującej (-ych) osobę/organ prowadzący:*

*reprezentacja osoby/organu prowadzącego szkołę zgodnie z odpowiednią ewidencją lub rejestrem
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UCHWAŁA NR XXIX/245/2009
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r.
Nr 204, poz. 2086 z póŝn. zm.) i po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gorzowskiego, Rada Gminy
Lubiszyn uchwala co następuje:

§ 2. Lokalizację drogi przedstawia załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę połoşoną na terenie gminy Lubiszyn ulica Lipowa
w miejscowości Baczyna, działka Nr 127/2.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1928 –

Poz. 623
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/245/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 24 marca 2009r.
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UCHWAŁA NR XXIX/246/2009
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lubno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póŝniejszymi zminami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ulicy stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 207 w obrębie Lubno nadaje się
nazwę - Błękitna

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
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UCHWAŁA NR XXIX/250/2009
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”h” ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm. ), art. 58 ust. 6 w związku z art. 5c pkt 1
i 14a ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 kwietnia 2009r. tworzy się Przedszkole Gminne w Lubiszynie dla dzieci z terenu
Gminy Lubiszyn.
§ 2. Akt załoşycielski stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.
§ 3. Organizację Przedszkola określa statut stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 kwietnia
2009r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/250/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 24 marca 2009r.
Akt założycielski Przedszkola
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.),
art. 58 ust. 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz uchwały Rady
Gminy Lubiszyn Nr XXIX/250/2009 z dnia 24 marca
2009r.
§ 1. Z dniem 1 kwietnia 2009r. w Lubiszynie
ul. Myśliborska 18 tworzy się Przedszkole Gminne
dla dzieci w wieku od 3 - 6 lat.
§ 2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Lubiszyn.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/250/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 24 marca 2009r.
Statut Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Przedszkole Gminne w Lubiszynie, zwane
dalej „Przedszkolem” jest publiczną placówką edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci
w wieku 3 - 6 lat.
2. Organem prowadzącym Przedszkole Gminne
jest Gmina Lubiszyn.
3. Siedziba Przedszkola znajduje się w miejscowości Lubiszyn ul. Myśliborska 18.
4. Ustalona nazwa Przedszkola jest uşywana
w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Gminne
ul. Myśliborska 18
66-433 Lubiszyn.
5. Nadzór pedagogiczny nad
sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

Przedszkolem

§ 2. 1. Przedszkole działa na podstawie:
a)

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.) o systemie oświaty,

b)

niniejszego statutu nadanego przez organ
prowadzący.
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola

§ 3. 1. Głównym celem Przedszkola jest zapewnienie dzieciom sprawnym i niepełnosprawnym
moşliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, w warunkach poszanowania ich godności
i wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój
dziecka i przygotowuje je do edukacji w klasie 0 oraz
wspiera rodziny w wychowaniu dziecka.
3. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania we
współpracy z rodzicami, prawnymi opiekunami
dziecka i innymi członkami rodziny.
4. Działalność Przedszkola prowadzona jest
w oparciu o podstawę programową i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Realizacja celów Przedszkola moşe być wspierana na warunkach uzgodnionych z organem prowadzącym przez osoby prawne i fizyczne oraz instytucje i organizacje.
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Rozdział 3
Organizacja zajęć

§ 4. 1. Przedszkole prowadzi oddziały - grupy
dziecięce mieszane wiekowo liczące do 25 dzieci.
2. Do grup przyjmowane są dzieci w wieku od
3 do 6 lat pochodzące z danego środowiska, które
posiadają podstawowe umiejętności czynności samoobsługowych.
3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie
i wychowanie w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich, dla
których podstawa programowa realizowana jest
godzinach między 830 - 1330.
4. Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.
W swojej pracy nauczyciel jest wspierany przez rodziców, staşystów, praktykantów i wolontariuszy.
§ 5. 1. Organizację pracy Przedszkola określa
ramowy rozkład dnia, ustalony przez nauczyciela
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy oraz ustaleń Rady Rodziców.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Przerwa wakacyjna – jednomiesięczna - ustalana jest
zgodnie z arkuszami organizacyjnymi dostosowanymi do specyfiki pracy wsi.
3. Czas pracy nauczyciela z dziećmi wynosi
25 godzin tygodniowo.
4. Istnieje moşliwość organizowania dodatkowych zajęć wykraczających poza zakres podstawy
programowej po uprzednim uzgodnieniu z rodzicami.
5. Opłatę za dodatkowe zajęcia edukacyjne
w punkcie przedszkolnym pokrywają rodzice.
§ 6. W przypadku zgłoszenia większej liczby
chętnych, w pierwszej kolejności będą przyjmowanie dzieci:
-

obojga pracujących rodziców,

-

matek i ojców (pracujących) samotnie
wychowujących dzieci.

Pozostałe osoby według kolejności zgłoszeń.
§ 7. Przy zapisywaniu dziecka naleşy wypełnić
„Kartę zgłoszenia”, która jest podstawą do postępowania rekrutacyjnego.
Rozdział 4
Organy przedszkola
§ 8. 1. Organami przedszkola są:
a)

Dyrektor Przedszkola,

b)

Rada Pedagogiczna,

c)

Rada Rodziców.
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2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą
być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

n)

przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,

3. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze
konkursu przez organ prowadzący.

o)

4. Dyrektor przedszkola kieruje bieşącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest
kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.

zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu
Pracy, bhp i p-poş.,

p)

stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

q)

koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

r)

współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

s)

administrowanie Zakładowym Funduszem
Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

t)

prowadzenie dokumentacji kancelaryjno
- archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

u)

wykonywanie innych zadań wynikających
z przepisów szczególnych.

5. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne
warunki pobytu w przedszkolu, a takşe bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do
niego naleşącym.

innych pracowników przedszkola,

6. Zadania dyrektora są następujące:
a)

kierowanie bieşącą działalnością placówki
i reprezentowanie jej na zewnątrz,

b)

sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c)

koordynowanie opieki nad dziećmi,

d)

opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego placówki, z uwzględnieniem lokalnych
potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania,
dokumentowania oraz wykorzystania wyników,

e)

opracowywanie programu rozwoju placówki
wspólnie z Radą Pedagogiczną,

f)

gromadzenie informacji o pracy nauczycieli
w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,

g)

ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz
oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

7. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor
przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną
i rodzicami, a w szczególności:
a)

zapewnia bieşący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

b)

w przypadku wyraşenia sprzecznych opinii
organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

h)

przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu,

8. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez
przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną
dokumentacją.

i)

przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

9. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym
przedszkola.

j)

wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej
niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,

10. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.

k)

dysponowanie
środkami
finansowymi
przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności
za ich prawidłowe wykorzystanie,

l)

planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

ł)

współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

m) kierowanie polityką kadrową przedszkola,
zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz

11. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest
dyrektor przedszkola.
12. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
13. Rada Pedagogiczna działa na podstawie
uchwalonego przez siebie regulaminu.
14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej naleşy w szczególności:
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a)

przygotowanie projektu statutu przedszkola
oraz dokonywanie zmian w statucie na mocy
uchwały,

b)

opracowanie programu rozwoju placówki,

-

opiniuje program rozwoju placówki,

c)

podejmowanie uchwał w sprawie innowacji,
eksperymentów i zajęć autorskich,

-

wyraşa opinie na temat funkcjonowania
przedszkola.

d)

uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, regulaminu pracy,

e)

ustalanie tygodniowego
w grupach,

f)

ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

rozkładu

zajęć

15. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a)

projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróşnienia, program szkoleń pracowników,

b)

organizację pracy placówki,

c)

przebieg i wyniki pracy
i edukacyjnej z dziećmi,

d)

propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych.

wychowawczej

Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności
zaś:

25. W celu wspierania statutowej działalności
przedszkola Rada Rodziców moşe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
ŝródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
26. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia kaşdemu z organów moşliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umoşliwia bieşącą wymianę informacji.
27. Wszelkie spory między organami przedszkola
rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy
kompetencji tych organów oraz stosując określone
procedury:
a)

16. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

w przypadku nieporozumienia i sporów pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców dyrektor dąşy do polubownego załatwienia sporu w toku:
-

indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami,

-

17. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane
są większością głosów, w obecności co najmniej
2/3 liczby jej członków.

indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora,

-

indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,

18. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

-

19. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy słuşbowej dotyczącej uchwał, wniosków
i spostrzeşeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane
tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądŝ dyrektora w ciągu
14 dni od złoşenia wniosku do dyrektora
przedszkola,

-

zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądŝ dyrektora z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złoşenia
wniosku do dyrektora przedszkola,

20. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie
zespół do rozstrzygania ewentualnych sporów
i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji.
21. Rada Pedagogiczna moşe występować do
organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
22. Dyrektor moşe wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna
z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący
i sprawujący nadzór pedagogiczny.
23. Rada Rodziców jest organem społecznym
przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci
aktualnie uczęszczających do przedszkola.
24. Rada Rodziców moşe występować do Rady

b)

w przypadku nieporozumienia i sporów pomiędzy Radą Pedagogiczną a dyrektorem,
dyrektor dąşy do polubownego załatwienia
sporu w toku:
-

indywidualnych rozmów,

-

zwołania nadzwyczajnego posiedzenia
Rady Pedagogicznej na wniosek dyrektora
lub Rady Pedagogicznej - w ciągu
5 dni od złoşenia wniosku,

-

zwołania nadzwyczajnego posiedzenia
Rady Pedagogicznej na wniosek dyrektora
lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny
- w ciągu 14 dni od daty złoşenia wniosku,
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w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu naleşy złoşyć odwołanie do:

-

nie przystosowania dziecka do zasad panujących w przedszkolu,

-

w zakresie działalności dydaktyczno
- wychowawczej i opiekuńczej do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny,

-

-

w zakresie spraw finansowo - administracyjnych do organu prowadzącego.

braku pozytywnych efektów oddziaływań
wychowawczych wobec dziecka, które
stanowi zagroşenie bezpieczeństwa innych dzieci, lub narusza godność nauczyciela,

-

nie respektowania przez dzieci i rodziców
postanowień niniejszego statutu,

-

braku terminowego i w pełnej wysokości
wnoszenia opłat za Przedszkole,

-

przyprowadzania dziecka (pomimo upomnień rodziców) z oznakami róşnych chorób,

-

zagroşenia zaraşenia innych chorobami
pasoşytniczymi,

-

podania w karcie zgłoszeniowej dziecka
informacji niezgodnych z prawdą,

-

notorycznego nie przyprowadzania do
Przedszkola oraz w przypadku braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad 10 dni.

28. Współdziałanie organów przedszkola ma na
celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju
wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.
Rozdział 5
Wychowankowie przedszkola
§ 9. 1. Podstawowym prawem wychowanka
uczęszczającego do przedszkola jest poszanowanie
jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty
dydaktyczno - wychowawczo i opiekuńczej.
2. W szczególności wychowanek ma prawo do:
a)

serdecznej, şyczliwej opieki ze strony
wszystkich osób zatrudnionych w przedszkolu,

b)

udziału w zajęciach,

c)

korzystania z pomocy wszystkich specjalistów współpracujących z przedszkolem,

d)

właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego i dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

e)

akceptacji jego osoby.

3. Wychowanek ma obowiązek:
-

odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektować potrzeby innych osób,

-

przestrzegać zasad kultury współşycia
w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników placówki,

-

szanować przekonania i własności innych
osób,
dbać o mienie placówki oraz ład i porządek,
brać aktywny udział w zajęciach.

4. Dzieciom zabrania się wnoszenia na teren placówki środków zagraşających zdrowiu i şyciu.
5. Dzieci nie mogą opuszczać samodzielnie terenu placówki.
6. Zabrania się przynoszenia do Przedszkola telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
7. Organ prowadzący Przedszkole moşe skreślić
na wniosek Rady Rodziców dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola w przypadku:

Rozdział 6
Zakres zadań nauczycieli
§ 10. 1. Nauczycielem Przedszkola powinna być
osoba posiadająca kwalifikacje do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym oraz spełniająca warunki
zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
2. Nauczyciel prowadzi
- wychowawczą i dydaktyczną.

pracę

opiekuńczo

3. Wspiera kaşde dziecko w jego indywidualnym
rozwoju. Opracowuje i realizuje grupowe i indywidualne plany pracy i wychowania, uwzględniające
potrzeby i moşliwości dzieci. Odpowiada za jakość
i wyniki tej pracy.
4. Współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji.
5. Wspiera rodziców i innych mieszkańców wsi
w ich kształceniu się przez całe şycie.
6. Dba o warsztat pracy i pomoce dydaktyczne.
7. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
8. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi
dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną
i opiekę zdrowotną, a takşe z instytucjami i organizacjami wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka
działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
9. Nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy,
systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w róşnych formach doskonalenia zawodowego.
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Rozdział 7

ich dziecka,

Rodzice

b)

uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli oraz specjalistów w rozpoznawaniu
przyczyn trudności wychowawczych oraz
doboru metod udzielenia dziecku pomocy,

c)

do uzyskania wsparcia od nauczyciela
i współpracujących z nim specjalistów,

d)

wyraşania i przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy
punktu przedszkolnego.

§ 11. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka naleşy:
a)

aktywny udział w działalności Przedszkola,
w tym w pracy Rady Rodziców,

b)

respektowanie decyzji Rady Rodziców,

c)

przyprowadzanie
z Przedszkola,

d)

terminowe i w pełnej wysokości wnoszenie
opłat za Przedszkole.

i

odbieranie

dziecka

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

2. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka
z Przedszkola dokonywane jest przez rodziców bądŝ
opiekunów prawnych, lub przez pisemnie upowaşnione przez niech osoby.

§ 12. Zasady organizacji obowiązują w równym
stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników
Przedszkola.

3. Dzieci naleşy przyprowadzać i odbierać
z punktu punktualnie w godzinach uzgodnionych
z nauczycielem placówki.

§ 13. Ustala się obowiązek zapoznania z zasadami organizacji Przedszkola na zebraniu z rodzicami.

4. Rodzice mają prawo do:
a)

zapoznania się z dokumentacją ich dziecka
i uzyskania rzetelnej informacji dotyczącej

§ 14. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
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UCHWAŁA NR XXIX/251/2009
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie prowadzonego przez
Gminę Lubiszyn

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie prowadzonym przez Gminę Lubiszyn wprowadza się
opłaty za świadczenia przekraczające minimum programowe wychowania przedszkolnego ustalone
przez Ministra Edukacji Narodowej.
§ 2. 1. Za świadczenia Przedszkola Gminnego
w Lubiszynie wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego ustala się następujące wysokości opłaty stałej:
1) 80zł miesięcznie od dziecka korzystającego ze
świadczeń przez 7- 10 godzin dziennie;

2) 60zł miesięcznie od dziecka korzystającego ze
świadczeń do 6 godz. dziennie;
3) 40zł miesięcznie za pobyt dziecka w Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie realizującego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego („0” ) powyşej pięciu godzin.
2. Opłatę za korzystanie z przedszkola przez kaşde następne dziecko z rodziny ustala się w wysokości 60% stawki, o której mowa w § 2.
3. Dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, zwolnione są z opłaty
o której mowa w § 2.
4. W miesiącu sierpniu obowiązek uiszczenia
opłat wskazanych w przepisach powyşszych dotyczy
wyłącznie dzieci korzystających w tym miesiącu
z usług Przedszkola Gminnego w Lubiszynie.
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5. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty stałej, o której
mowa w § 2 ust. 1, z zastrzeşeniem ust. 3.

szkola na wniosek rodziców pod warunkiem pełnego pokrycia kosztów przez rodziców dzieci korzystających z tych zajęć.

6. Opłata stała podlega odpowiednio proporcjonalnym odpisom w przypadkach długotrwałej, ciągłej, usprawiedliwionej
nieobecności dziecka
w przedszkolu, obejmującej co najmniej dwa tygodnie.

§ 5. Wysokość opłat oraz zakres świadczeń
udzielanych przez przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem
przedszkola a rodzicami (opiekunami) dziecka.
(zał. nr 1)

§ 3. 1. Ustala się opłatę za wyşywienie dziecka
w przedszkolu w wysokości 6,00zł za kaşdy dzień
obejmujące trzy posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu powyşej trzech kolejnych dni roboczych zwrotowi podlega dzienna stawka şywieniowa, pod warunkiem, şe rodzic zgłosi termin absencji dziecka
w pierwszym dniu nieobecności.

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 kwietnia
2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

§ 4. Zajęcia dodatkowe, a w szczególności naukę
języków obcych, rytmikę organizuje dyrektor przedZałącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/251/2009
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 24 marca 2009r.
Pieczęć Przedszkola
UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG
zawarta w dniu ……………..............................................…….. pomiędzy Przedszkolem Gminnym w Lubiszynie
przy ul. ……………................................…………………………….…………………………. reprezentowanym przez:
……………………………………………………………….................................................................................................
a Rodzicem /Opiekunem/
……………………………………………………………….................................................................................................
(imię i nazwisko)

zam. …………………………………………………………………………………………………………..............................
legitymującym się dowodem osobistym seria …….......Nr ...... ……………, Nr PESEL …………………................
zwanym dalej „Usługobiorcą” o świadczenie usług dla dziecka (dzieci):
....................................………………………………………………………………………………………...…………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres)

....................................……………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, data urodzenia, adres)

§ 1. 1. Dziecko korzystać będzie z przedszkola w zakresie:
1) do siedmiu godzin dziennie;
2) od 7-9 godzin dziennie;
3) przebywać w przedszkolu po 5 godz. w kl „0”.
*niepotrzebne skreślić

2. Dziecko korzystać będzie z:
1) śniadania
2) obiadu
3) podwieczorku
*niepotrzebne skreślić
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§ 2. Usługobiorca, zobowiązuje się do wniesienia do dnia 5 kaşdego miesiąca, z góry, comiesięcznych
opłat w wysokości określonej w § 2 i 3 uchwały Nr XXIX/251/2009 Rady Gminy Lubiszyn z dnia
24 marca 2009r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia Przedszkola Gminnego w Lubiszynie prowadzonego przez Gminę Lubiszyn.
1.
1) opłaty stałej w wysokości …………........................................................................................................….zł,
2) opłaty za wyşywienie dziecka w wysokości ………........................................................….zł za kaşdy dzień.
2. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty stałej, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem długotrwałej, ciągłej, usprawiedliwionej nieobecności dziecka
w przedszkolu, obejmującej co najmniej dwa tygodnie. Zwrot opłaty odbywa się w formie odpowiednio
proporcjonalnego odpisu w kolejnym miesiącu.
3. Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 2 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka
w przedszkolu, za kaşdy dzień nieobecności, w wysokości odpowiedniej wielokrotności dziennej stawki şywieniowej w formie odpisu w kolejnym miesiącu.
§ 3. Inne sfery działalności przedszkola np. rytmikę, naukę języków obcych itp., organizuje dyrektor
przedszkola na wniosek rodziców (opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola, pod warunkiem pełnego pokrycia kosztów przez rodziców (opiekunów).
§ 4. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od …...........… do ..........……………
Usługobiorca zobowiązuje się przyprowadzać dziecko do godz. ….......…i odbierać do godz. …...............…….
§ 5. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola moşe być dokonywane wyłącznie przez rodziców
lub odrębnie upowaşnione przez nich osoby.
§ 6. Zasady organizacji przedszkola oraz rekrutacji dzieci określa statut przedszkola.
§ 7. 1. Umowa moşe zostać wypowiedziana przez kaşdą ze stron z co najmniej 2 – tygodniowym wyprzedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca.
2. Przedszkole moşe rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku nie uiszczania opłaty przez
okres 1 miesiąca.
§ 8. Umowa została zawarta na okres od dnia ………...…………… do dnia ……........................………………
§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 10. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla kaşdej ze stron.

Usługobiorca
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UCHWAŁA NR XXIII/139/09
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 24 marca 2009r.
w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 2 w związku
z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2007r. Nr 75,
poz. 493, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286 oraz
z 2008r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201,
poz. 1237) uchwala się, co następuje:

§ 2. W odniesieniu do pomników przyrody
wprowadza się następujące zakazy:

§ 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróşniających
się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem,
ustanawia się pomnikami przyrody następujące
drzewa:

3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeşeli
zmiany te nie słuşą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej;

1) lipa drobnolistna (Tilia cordata), o nazwie „Lipa
na skarpie”, o obwodzie 370cm, rosnącą na
działce ewidencyjnej Nr 497, obręb Przewóz;
2) sosna pospolita (Pinus sylvestris), o nazwie
„Sosna dwunoşna”, o obwodach 80cm i 90cm,
rosnącą na działce ewidencyjnej Nr 486, obręb
Przewóz;

1) niszczenia,
drzew;

uszkadzania

lub

przekształcania

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby wokół
drzew;

4) zmiany sposobu uşytkowania ziemi w sąsiedztwie drzew;
5) umieszczania tablic reklamowych na drzewach.
§ 3. Nadzór nad pomnikami przyrody wymienionymi w § 1 sprawuje Wójt Gminy Przewóz.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

3) grab pospolity (Carpinus betulus), o nazwie
„Grab bukiet”, o obwodzie 310cm, rosnący na
działce ewidencyjnej Nr 254, obręb Sobolice.

Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

62 7

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

628
62 8

UCHWAŁA NR XXV/143/09
RADY MIASTA BABIMOST
z dnia 25 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Babimost

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 2a w związku z art. 31
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 z póŝniejszymi zmianami) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów
głosowania Nr 1 i Nr 2 utworzonych na terenie
Gminy Babimost uchwałą Nr 113/86/98 Zarządu
Miejskiego w Babimoście z dnia 24 sierpnia 1998r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania poprzez dopisanie nowych nazw ulic:

1) w obwodzie głosowania Nr 1 – Botaniczna,
Kwiatowa, Róşana, Słoneczna, Zielona;
2) w obwodzie głosowania Nr 2 – Jodłowa,
Świerkowa.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu
Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1938 –

Poz. 628, 629

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.

wiadomości poprzez rozplakatowanie na urzędowych tablicach ogłoszeń.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia,
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej

Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
Załącznik
do uchwały Nr XXV/143/09
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 25 marca 2009r.

Wykaz stałych obwodów głosowania

Numer
obwodu
1

2

3
4

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Granica obwodu
miasto Babimost
ulice: Bohaterów, Botaniczna, 28 Stycznia, Gagarina, Konstytucji 3 Maja, Kwiatowa, Łąkowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Moniuszki, Plac Kopernika, Plac Powstańców Wlkp.,
Róşana, Słoneczna, Tylna, Zielona, Şwirki i Wigury
miasto Babimost
ulice: Dworcowa, Gdańska, Jagienki, Janusza Korczaka, Jodłowa, Kargowska, Kościelna, Królowej Jadwigi, Krzysztofa
Şegockiego, Kuligowo, Leśna, Leśniki, Lipowa, Lotnicza,
Młynisko, Ogrodowa, 1 Maja, Podzamcze, Polna, Poprzeczna, Poznańska, Rynek, Skoczków, Sportowa, Sulechowska,
Szewska, Świerkowa, Tadeusza Kościuszki, Tor Kolejowy,
Władysława Jagiełły, Wojska Polskiego, Wolsztyńska, Zamkowa, Za Ratuszem, Zawiszy Czarnego
miejscowości: Janowiec, Kolesin, Nowe Kramsko, Stare
Kramsko
miejscowości: Laski, Laski Dolne, Podmokle Małe, Podmokle
Wielkie, Zdzisław

Gminny Ośrodek Kultury
w Babimoście
ul. Gagarina 21

Gminny Ośrodek Kultury
w Babimoście
ul. Gagarina 21
Hol kina „Piast”

Świetlica Wiejska
w Nowym Kramsku
Świetlica Wiejska
w Podmoklach Małych
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UCHWAŁA NR XXXI/209/09
RADY MIASTA DOBIEGNIEW
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do
Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze
zm.) oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(tj. Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.) uchwala
się, co następuje:

§ 1. 1. Na wniosek Burmistrza Dobiegniewa tworzy się obwód głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, przypadających na dzień
7 czerwca 2009r.
2. Ustala się numer, granice i siedzibę obwodu,
o którym mowa w ust. 1 w sposób następujący:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45
Nr
obwodu
6

– 1939 –

Poz. 629, 630

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Miasto Dobiegniew,
ul. Gdańska 17, Dom Pomocy Społecznej

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

Dom Pomocy Społecznej
ul. Gdańska 17
Dobiegniew

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XXXI/212/09
RADY MIASTA DOBIEGNIEW
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Dobiegniew dla niepublicznych form
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy

Na podstawie art. 90 ust. 1, ust. 2d i ust. 4 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj.
Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zmianami)
w związku z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Określa się tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Dobiegniew przez podmioty niepubliczne.

roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w siedzibie gminy.
5. Wniosek, o którym mowa w pkt 3 powinien
zawierać:
a)

nazwę i adres podmiotu prowadzącego,

b)

nazwę i adres placówki,

c)

status prawny placówki,

d)

numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,

e)

planowaną liczbę uczniów placówki oświatowej w wieku od 3 do 5 lat, w roku, którego
dotyczy wniosek o dotację, z uwzględnieniem planowanej liczby uczniów w okresie
styczeń - sierpień oraz w okresie wrzesień
– grudzień (w tym liczbę uczniów niepełnosprawnych i uczniów nie będących mieszkańcami gminy),

f)

zobowiązanie do informowania gminy
o zmianach w liczbie uczniów uczęszczających do placówki,

g)

nazwę i numer rachunku bankowego, na
który ma być przekazywana dotacja.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
a)

gminie - rozumie się przez to Gminę Dobiegniew,

b)

podmiocie prowadzącym - rozumie się przez
to podmioty niepubliczne prowadzące
przedszkola niepubliczne na terenie gminy,

c)

placówce oświatowej - rozumie się przez to
niepubliczne formy wychowania przedszkolnego w rozumieniu art. 14a ust. 7 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008r.

3. Niepubliczne formy wychowania przedszkolnego otrzymują z budşetu gminy dotację na realizację zadań oświatowych wykonywanych przez gminę.
4. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu prowadzącego złoşony w terminie do dnia 30 września

6. Niepublicznym formom wychowania przedszkolnego udziela się dotacji na kaşdego ucznia
w wysokości 40% ustalonych w budşecie gminy
wydatków bieşących ponoszonych w przedszkolach

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1940 –

publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.
7. Na ucznia niepełnosprawnego przysługuje dotacja w wysokości nie nişszej niş kwota przewidywana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola lub
oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.
8. Jeşeli do placówki oświatowej uczęszcza
uczeń nie będący mieszkańcem gminy, koszty dotacji pokrywa gmina której mieszkańcem jest ten
uczeń.
9. Dotacja przekazywana będzie w dwunastu
miesięcznych częściach, w terminie do ostatniego
dnia kaşdego miesiąca poprzedzającego miesiąc
udzielenia dotacji.
10. Warunkiem przekazania kaşdej części jest
podanie gminie przez podmiot prowadzący aktualnej liczby uczniów placówki oświatowej, nie póŝniej
niş do 20 dnia po upływie kaşdego miesiąca sprawozdawczego.
11. Brak informacji, o których mowa w pkt 10
stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnej
części dotacji.

Poz. 630, 631

liczby uczniów placówki oświatowej objętych dotacją.
13. Gmina moşe dokonywać kontroli zgodności
ze stanem faktycznym danych, o których mowa
w pkt 10 i 12.
14. Nadpłaty dotacji wynikające ze zmian danych, o których mowa w pkt 10 podlegają zwrotowi
w terminie 2 tygodni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.
15. W przypadku braku zwrotu kwota dotacji naleşna w kolejnym miesiącu zostanie pomniejszona
o kwotę pobraną w nadmiernej wysokości w miesiącu poprzednim.
16. W przypadku likwidacji placówki i występującej nadpłaty podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest w terminie 30 dni od daty likwidacji
do zwrotu kwoty nadpłaconej dotacji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

12. Podmiot prowadzący zobowiązany jest do
prowadzenia dokumentacji umoşliwiającej ustalenie

Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR LI/825/09
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 59 ust. 1 i 2
w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii
KO.V.JM.4021-12/09 z dnia 2 marca 2009r. Lubuskiego Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2009r. likwiduje się filię
publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gorzowie
Wlkp. z siedzibą przy ul. Osadniczej 3, wchodzącą
w skład Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gorzowie
Wlkp., ul. Kobylogórska 110.

631

§ 2. Uczniom zapewnia się moşliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gorzowie Wlkp. przy ul. Kobylogórskiej 110, zgodnie
z obwodem ustalonym odrębną uchwałą.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
31 sierpnia 2009r.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1941 –

Poz. 632, 633
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UCHWAŁA NR LI/842/09
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 marca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu oraz utworzenia obwodów głosowania

Na podstawie art. 31 oraz art. 30 ust. 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 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp., w załączniku do uchwały Nr 1151/98 Zarządu
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 sierpnia 1998r.
w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenie liczby radnych wybieranych w kaşdym okręgu
oraz utworzenia obwodów głosowania, zmienionej
uchwałami Rady Miejskiej Nr XXXIX/391/00 z dnia
23 sierpnia 2000r., Nr LVIII/589/01 z dnia 4 lipca
2001r., Nr LXXVII/766/02 z dnia 4 lipca 2002r. oraz
uchwałą Rady Miasta Nr XVIII/275/07 z dnia 13 września 2007r. wprowadza się następujące zmiany
w stałych obwodach głosowania:
1) dzieli się obwód głosowania Nr 52 na dwie części. W wyniku podziału powstają obwody głosowania:
a)

Nr 52 o następujących granicach: Batalionów Chłopskich, Bora Komorowskiego, Kleeberga, Kombatantów, Pileckiego, Sosabowskiego, Starzyńskiego,

b)

Nr 53 o następujących granicach: Fieldorfa
- Nila, Popławskiego, Silwanowska, Walczaka od Nr 43 do Nr 110;

2) dla nowo powstałego obwodu Nr 53 ustala się
siedzibę obwodowej komisji w Przedszkolu
Miejskim Nr 20 przy ulicy Walczaka 47;
3) zmienia się numery następujących obwodów:
53 na 54, 54 na 55, 55 na 56, 56 na 57, 57 na 58,
58 na 59, 59 na 60, 60 na 61, 61 na 62, 62 na 63.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała podlega doręczeniu Wojewodzie
Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR LI/843/09
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego na
terenie Miasta Gorzów Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 42 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25,
poz. 219) w związku z art. 30 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Pol-

skiej (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp., w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2009r., tworzy
się na terenie miasta Gorzowa Wlkp. odrębne obwody głosowania:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1942 –

1) numer obwodu: Obwód Nr 64,
granice obwodu: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy Walczaka,
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy Walczaka, ul. Walczaka 42;
2) numer obwodu: Obwód Nr 65,
granice obwodu: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy Dekerta,
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy Dekerta, ul. Dekerta 1;
3) numer obwodu: Obwód Nr 66,
granice obwodu: Zakład Karny,
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Zakład
Karny, ul. Podmiejska 17;
4) numer obwodu: Obwód Nr 67,
granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej
Nr 1,
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Poz. 633
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom
Pomocy Społecznej Nr 1, ul. Podmiejska Boczna 10;

5) numer obwodu: Obwód Nr 68,
granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej
Nr 2,
siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom
Pomocy Społecznej Nr 2, ul. Walczaka 42.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała podlega doręczeniu Wojewodzie
Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej najpóŝniej w 30 dniu przed dniem
wyborów.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1943 –

Poz. 634
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UCHWAŁA NR XXXIII/217/09
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 27 marca 2009r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP (Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 z póŝn.
zm.), art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r.
Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz. U. Nr 25, poz. 219 z póŝn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Głosowanie do Parlamentu Europejskiego
przeprowadza się w stałych obwodach głosowania
utworzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacji wyborczej do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw.
§ 2. Na wniosek Wójta Gminy Skąpe tworzy się
obwód głosowania Nr 4 w Ciborzu obejmujący Wo6 34

jewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ.
§ 3. Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych z uwzględnieniem zmian, podlega
podaniu do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóŝniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 45

– 1944 –

Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna 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 sprzedaşy
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłoşone 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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