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UCHWAŁA NR XXV/125/09
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w miejscowości Maszków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:

scowości Maszków, z wyrytym napisem w języku
polskim: „Tylko Pan Bóg zna ich imiona” oraz
w języku niemieckim: „Nur der Herr kennt ihre
Namen”.

§ 1. 1. Rada Gminy Krzeszyce postanawia
o wzniesieniu pomnika w formie kamiennego obelisku upamiętniającego byłych mieszkańców miej-

2. Obelisk ustawiony zostanie
Nr 5156/3 w miejscowości Maszków.

na

działce
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.

Poz. 890,891,892

wództwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski

§ 3. Uchwala wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
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891
891

UCHWAŁA NR XXV/126/09
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 20 marca 2009r.
w sprawie wzniesienia pomnika w formie kamiennego obelisku w miejscowości Rudna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rada Gminy Krzeszyce postanawia
o wzniesieniu pomnika w formie kamiennego obelisku upamiętniającego byłych mieszkańców miejscowości Rudna, z wyrytym napisem w języku polskim: „Tylko Pan Bóg zna ich imiona” oraz w języku
niemieckim: „Nur der Herr kennt ihre Namen”.

2. Obelisk ustawiony zostanie na działce Nr 5271
w miejscowości Rudna.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Krzeszyce.
§ 3. Uchwala wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
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UCHWAŁA NR XXXII/245/09
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 23 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach
organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą
Na podstawie art. 91d pkt 1 w związku z art. 30 ust. 6
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych
przez Miasto Kostrzyn nad Odrą, zwany dalej regulaminem, określa:
1) wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegółowe warunki przyznawania tych
dodatków;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe

i godziny doraŝnych zastępstw.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela - oznacza to ustawę z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
2) rozporządzeniu - oznacza to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181 z póŝn.
zm.);
3) szkole - oznacza to jednostki organizacyjne
wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest
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Miasto Kostrzyn nad Odrą;

Poz. 892
b)

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

c)

opieka i koordynowanie prac samorządu
uczniowskiego lub innych organizacji
uczniowskich działających w szkole,

d)

inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, uwzględniających potrzeby uczniów,

e)

skuteczne kierowanie rozwojem ucznia.

4) nauczycielach - oznacza to równieş wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych,
o których mowa w pkt 3;
5) klasie - oznacza to oddział lub grupę;
6) uczniu - oznacza to takşe wychowanka;
7) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
- oznacza to tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3, 4a oraz
ustalony na podstawie art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela;
8) dyrektorze - oznacza to dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola.
Rozdział 2
Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatku motywacyjnego
§ 3. W zaleşności od jakości pracy, w tym spełniania ogólnych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz § 4 niniejszego regulaminu, nauczycielowi, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, moşe być przyznany dodatek motywacyjny.
§ 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest w szczególności:
1) uzyskanie
udokumentowanych
w procesie dydaktycznym, w tym:
a)

b)

osiągnięć

osiągnięć
edukacyjnych,
ocenianych
z uwzględnieniem moşliwości uczniów oraz
warunków pracy nauczyciela,
osiągnięć w konkursach, turniejach, olimpiadach oraz w innych obszarach działań,
związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;

2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo - opiekuńczych, a w szczególności:
a)

b)

c)

skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną
edukację, planowania własnej przyszłości
oraz właściwych postaw moralnych i społecznych,
skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami, w tym przeciwdziałanie agresji,
patologiom i uzaleşnieniom,
aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniów potrzebujących opieki we współpracy z rodzicami i instytucjami świadczącymi pomoc socjalną;

3) zaangaşowanie w realizację zadań, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela,
w tym w szczególności:
a)

inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

§ 5. Dodatek motywacyjny stanowi wskaŝnik
procentowy wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
§ 6. Średnia wartość dodatku motywacyjnego
w szkole powinna stanowić od 7% do 10% ogólnej
wartości środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli zatrudnionych w danej
szkole oraz do 50% wynagrodzenia zasadniczego
dyrektorów i do 40% wynagrodzenia zasadniczego
wicedyrektorów.
§ 7. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego zaleşna jest od efektów pracy nauczyciela (dyrektora)
i jakości pracy szkoły w okresie poprzedzającym
przyznanie dodatku.
2. Wysokość dodatku nie moşe przekroczyć:
a)

50% stawki wynagrodzenia zasadniczego dla
dyrektorów placówek oświatowych,

b)

40% stawki wynagrodzenia zasadniczego dla
wicedyrektorów placówek oświatowych,

c)

20% stawki wynagrodzenia zasadniczego dla
nauczycieli zatrudnionych w placówkach
oświatowych.

3. Suma dodatków w danej jednostce nie moşe
przekroczyć przyznanego limitu, określonego w § 6.
§ 8. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli
i wicedyrektorów przyznaje dyrektor szkoły.
2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szkoły
przyznaje burmistrz miasta.
3. Przyznanie dodatku motywacyjnego odbywa
się wyłącznie w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły.
§ 9. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony nie dłuşszy niş 6 miesięcy, lecz nie krótszy
niş 2 miesiące.
§ 10. O przyznaniu dodatku motywacyjnego nauczyciel powiadamiany jest na piśmie.
Rozdział 3
Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatku funkcyjnego
§ 11. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono:
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1. stanowisko dyrektora lub wicedyrektora albo
inne stanowisko kierownicze,
2. sprawowanie funkcji wychowawcy klasy,
3. sprawowanie funkcji opiekuna staşu.
§ 12. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala burmistrz miasta, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły dyrektor szkoły,
uwzględniając w szczególności wielkość szkoły, jej
strukturę organizacyjną, złoşoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk
kierowniczych w szkole oraz warunki demograficzne
i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje.
§ 13. Przy ustalaniu wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły uwzględnia się łączną
liczbę oddziałów oraz złoşoność zadań wynikających
z funkcji kierowniczych oraz wyniki pracy szkoły.
§ 14. Dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.

Poz. 892

kaşdą osobę odbywającą staş.
§ 16. Dodatek za wychowawstwo klasy przysługuje za kaşdą klasę, niezaleşnie od wymiaru czasu
pracy nauczyciela.
§ 17. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego lub innego stanowiska uprawniającego do dodatku, a jeşeli powierzenie stanowiska
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - to dodatek
przysługuje od tego dnia.
§ 18. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze lub inne stanowisko uprawniające
do dodatku na czas określony, traci prawo do dodatku funkcyjnego po upływie tego okresu, a w razie
wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca,
w którym nastąpiło odwołanie, a jeşeli odwołanie
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
§ 19. Burmistrz Miasta oraz odpowiednio dyrektor
szkoły ustalają wysokość dodatku funkcyjnego
w granicach określonych w ponişszej tabeli:

§ 15. Dodatek dla opiekuna staşu przysługuje za

Lp.
1
1.

2.

3.

Stanowisko kierownicze lub sprawowanie funkcji
2
Przedszkola
a) dyrektor przedszkola
b) nauczyciel sprawujący funkcję opiekuna staşu
c) wychowawca oddziału przedszkolnego
Szkoły podstawowe
a) dyrektor szkoły liczącej do 24 oddziałów
b) dyrektor szkoły liczącej 25 oddziałów i więcej
c) wicedyrektor
d) nauczyciel posiadający wychowawstwo
e) nauczyciel sprawujący funkcję opiekuna staşu
Gimnazja
a) dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów
b) dyrektor szkoły liczącej 13 oddziałów i więcej
c) wicedyrektor
d) nauczyciel posiadający wychowawstwo
e) nauczyciel sprawujący funkcję opiekuna staşu

Rozdział 4
Wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatku za warunki pracy
§ 20. Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych lub uciąşliwych warunkach przysługuje z tego
tytułu dodatek za warunki pracy.

Miesięcznie w złotych
od
do
3
4
100
20
100

800
70
150

200
300
100
100
20

1.100
1.300
800
150
70

200
300
100
100
20

1.100
1.300
800
150
70

w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą
dodatek jest związany oraz w okresie niewykonywania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.

§ 21. 1. Dodatek za trudne warunki pracy, określone w § 8 rozporządzenia, przysługuje w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.

2. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeşeli nauczyciel realizuje w takich warunkach
cały obowiązujący go wymiar zajęć, a w przypadku
nauczyciela sprawującego funkcję kierowniczą
- jeşeli realizuje w tych warunkach obowiązujący go
wymiar zajęć.

2. Dodatek za uciąşliwe warunki pracy, określone
w § 9 rozporządzenia, przysługuje w wysokości
20% wynagrodzenia zasadniczego.

3. Dodatek za warunki pracy wypłaca się w odpowiedniej części, proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w tych warunkach.

§ 22. 1. Dodatek za warunki pracy przysługuje

§ 23. W przypadku prawa do dodatków z tytułu
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trudnych lub uciąşliwych warunków pracy przysługuje prawo do jednego dodatku z tego tytułu.
Rozdział 5
Szczegółowe zasady obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw
doraźnych

Poz. 892,893

wymiaru zajęć ustala się mnoşąc tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem
do pełnych godzin w ten sposób, şe czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
Rozdział 6

§ 24. 1. Przez godzinę ponadwymiarową, za którą przysługuje wynagrodzenie naleşy rozumieć kaşdą godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuńczych przydzieloną nauczycielowi w planie organizacyjnym szkoły powyşej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin.
2. Przez godzinę doraŝnego zastępstwa naleşy
rozumieć przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
powyşej tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych powyşej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja
następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i za godziny doraŝnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,
z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Postanowienia końcowe
§ 26. Regulamin został uzgodniony ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
§ 27. Zmiany regulaminu następują w trybie
przewidzianym w § 26.
§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 29. Traci moc uchwała Nr XXVII/206/08 Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 grudnia 2008r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady
przyznawania dodatków w 2009 roku nauczycielom
zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 30. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz

§ 25. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
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UCHWAŁA NR XXVII/129/09
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 24 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Gminy Krzeszyce stanowiącym
załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/03 Rady Gminy
Krzeszyce z dnia 12 czerwca 2003r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Krzeszyce (Dz. Urz. Woj.
Lub. Z 2003r., Nr 48, poz. 841 z póŝn. zmianami)
wprowadza się zmiany w ten sposób, şe:
1. W Rozdziale XI Pracownicy samorządowi
§ 120 otrzymuje brzmienie: 1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie: 1) wyboru – Wójt,
2) powołania – Skarbnik Gminy i Zastępca Wójta,
3) umowy o pracę – pozostali pracownicy samorządowi. 2. Do dokonywania czynności z zakresu prawa

pracy wobec pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
właściwym jest Wójt, natomiast wobec pracowników gminnych jednostek organizacyjnych – ich kierownik
2. W Rozdziale XI Pracownicy samorządowi
§ 121 otrzymuje brzmienie: 1. Uchwała Rady
w sprawie odwołania Skarbnika nie moşe być podjęta na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie. 2. Przed podjęciem uchwały Rada jest zobowiązana wysłuchać wyjaśnień osoby, której dotyczy wniosek o odwołanie. 3. Postanowień ust. 1 i 2
nie stosuje się w razie odwołania równoznacznego
z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.
4. W przypadku złoşenia rezygnacji z pełnienia funkcji przez Skarbnika Rada podejmuje uchwałę o odwołaniu na najblişszej sesji.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

Poz. 893,894

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Tomaszewski
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UCHWAŁA NR XXIX/151/09
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników
wynagradzania i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych
w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 i art. 72
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170,
poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007r. Nr 17,
poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158,
poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369
i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1, poz. 1) Rada
Gminy Zwierzyn uchwala:

7) klasie - naleşy przez to rozumieć równieş oddział przedszkolny.

Regulamin określający warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania
i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku
pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Zwierzyn

§ 2. 1. Dodatek motywacyjny jest uznaniowym
składnikiem wynagrodzenia, mającym na celu
wspieranie efektywności pracy pedagogicznej,
w wysokości do 30% wynagrodzenia zasadniczego
nauczyciela w ramach przyznanego na ten cel, przez
Wójta Gminy Zwierzyn na dany okres, limitu środków finansowych.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez
blişszego określenia o:
1) szkole - naleşy przez to rozumieć przedszkole,
szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Zwierzyn;
2) nauczycielu - naleşy przez to rozumieć nauczyciela lub wychowawcę zatrudnionego w jednostce, o której mowa w pkt 1;
3) dyrektorze, wicedyrektorze - naleşy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki,
o której mowa w pkt 1;
4) uczniu - naleşy przez to rozumieć takşe wychowanka;
5) Karcie Nauczyciela - naleşy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 ze zmianami);
6) regulaminie - naleşy przez to rozumieć „Regulamin określający warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania
i niektórych świadczeń wynikających ze stosun-

ku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zwierzyn”;

Rozdział 2
Dodatek motywacyjny

2. Prawo do dodatku motywacyjnego nabywa
się po 6 miesiącach pracy w danej szkole. W przypadku nauczycieli przeniesionych z innej placówki
z terenu Gminy Zwierzyn, przy ustalaniu prawa do
dodatku motywacyjnego, zalicza się okres przepracowany w tej placówce.
3. Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielom zatrudnionym w wymiarze co najmniej pół etatu na podstawie pracy wykonywanej w minionym
półroczu.
4. Dodatek motywacyjny jest przyznawany dwa
razy w roku:
1) na okres od 1 marca do 31 sierpnia;
2) na okres od 1 września do końca lutego roku
następnego.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczycieli przyznaje dyrektor szkoły na podstawie zakresu i jakości
spełnienia kryteriów określonych w § 3 ust. 1 regulaminu, po zapoznaniu się z samooceną realizacji
kryteriów przedstawioną przez nauczyciela.
6. Dodatek motywacyjny dla dyrektora ustala
wójt.
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Poz. 894

7. Dodatek motywacyjny dla wicedyrektora ustala dyrektor szkoły po uzyskaniu akceptacji wójta.

3) dbałość o mienie placówki i zabieganie o polepszenie istniejącej bazy;

§ 3. 1. Przyznanie i wysokość dodatku motywacyjnego uzaleşnione jest od tego czy nauczyciel:

4) przestrzeganie dyscypliny budşetowej;

1) posiada udokumentowane osiągnięcia edukacyjne uczniów w róşnego rodzaju konkursach,
turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
2) skutecznie rozwiązuje problemy wychowawcze
uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowanie
własnej przyszłości, pracę nad sobą oraz właściwe postawy moralne i społeczne;
3) skutecznie przeciwdziała agresji, patologiom
i uzaleşnieniom wśród uczniów;
4) aktywnie i efektywnie działa na rzecz uczniów
potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich
potrzeb, a w szczególności pozostaje w stałej
współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
5) inicjuje i organizuje imprezy i uroczystości
szkolne, międzyszkolne i środowiskowe;
6) udziela się w pracach komisji egzaminacyjnych
lub w komisji i zespołach rady pedagogicznej,
prowadzi szkoleniowe rady pedagogicznej,
zajmuje się pedagogizacją rodziców;
7) prowadzi opiekę nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi
działającymi w szkole, prowadzi kronikę szkolną, protokółuje posiedzenia rady pedagogicznej;
8) inicjuje i prowadzi nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne;
9) skutecznie kieruje rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego;
10) praktycznie stosuje nowoczesne metody nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz
innymi instytucjami wspomagającymi;

5) efektywne pozyskiwanie środków finansowych
z innych ŝródeł i optymalne ich wykorzystanie;
6) podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;
7) terminowość i rzetelność wykonywania powierzonych zadań.
Rozdział 3
Dodatek funkcyjny
§ 4. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje dodatek funkcyjny,
z tym, şe:
1) dyrektorowi - w wysokości do 50%;
2) wicedyrektorowi - w wysokości do 35%;
3) innej osobie - w wysokości do 20%
jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje takşe nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze
w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1, pkt 1 i w ust. 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę oddziałów, złoşoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła
funkcjonuje, ustala wójt.
4. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 ustala dyrektor szkoły po
uzyskaniu akceptacji wójta.
§ 5. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny
z tym, şe nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy:
-

od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
w wysokości 100,00zł miesięcznie,

-

od 1 stycznia 2010r. w wysokości
5,5% kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staşysty posiadającego
wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, określonego
w obowiązującej tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, po zaokrągleniu
do pełnych złotych;

11) dba o bezpieczeństwo i higienę pracy uczniów;
12) zdobywa środki pozabudşetowe na rzecz klasy
i szkoły, pozyskuje sponsorów;
13) promuje szkołę na zewnątrz poprzez publikacje
w mediach (w Internecie) oraz w innych formach popularyzacji wiedzy o szkole i jej osiągnięciach.
2. W przypadku nauczycieli, którym powierzono
funkcje kierownicze przy ustalaniu dodatku motywacyjnego naleşy obok warunków wymienionych
w ust. 1 uwzględnić zaangaşowanie dyrektora
w kierowanie placówką, a w szczególności:
1) prawidłowość organizacji pracy placówki;
2) tworzenie atmosfery i warunków do efektywnej
pracy zatrudnionych w niej pracowników;

2) funkcję opiekuna staşu:
-

od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r.
w wysokości 50,00zł miesięcznie,

-

od 1 stycznia 2010r. w wysokości
2,75% kwoty wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staşysty posiadającego
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wykształcenie magisterskie z przygotowaniem
pedagogicznym,
określonego
w obowiązującej tabeli minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, po zaokrągleniu
do pełnych złotych.
2. Zaokrąglenie, o którym mowa w ust. 1 wykonuje się w ten sposób, şe w uzyskanym iloczynie
kwotę do 0,50zł pomija się, a co najmniej 0,50zł liczy
się jako 1zł.
§ 6. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym
mowa w § 4 ust. 1 i 2 oraz § 5 powstaje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeşeli powierzenie nastąpiło
pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w § 4
ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa w § 5.
Rozdział 4
Dodatek za warunki pracy
§ 7. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciąşliwych warunkach określonych w obowiązujących
przepisach.
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1,
uzaleşniona jest od:
1) stopnia trudności, uciąşliwości oraz szkodliwości dla zdrowia realizowanych prac lub zajęć;
2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach, o których mowa w ust. 1.
3. Nauczycielom prowadzącym zajęcia indywidualne z uczniem zakwalifikowanym do: kształcenia
specjalnego przysługuje dodatek w wysokości
10%, stawki godzinowej nauczyciela za kaşdą przepracowaną godzinę.

Poz. 894
Rozdział 5

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową nauczyciela i godzinę doraŝnego
zastępstwa ustala się; dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy, jeşeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraŝnego zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę
doraŝnego zastępstwa realizowanego na zasadach,
o których mowa w ust. 3, ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeşeli
praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną
liczbę godzin realizowanego wymiaru godzin.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której
mowa w ust. 1 i 2, uzyskuje się mnoşąc odpowiedni
tygodniowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, şe czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
4. Nauczyciele pełniący funkcje kierownicze
w szkole nie otrzymują wynagrodzenia za godziny
doraŝnych zastępstw.
5. Przy obliczaniu ilości godzin ponadwymiarowych w tygodniu, w którym są dni za które wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje, stosuje się następujące zasady:

4. Nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieşą upośledzonymi w stopniu głębokim przysługuje dodatek
w wysokości 20% stawki godzinowej za kaşdą przepracowaną godzinę.

1) liczba godzin ponadwymiarowych w danym
tygodniu jest róşnicą między liczbą godzin
przepracowanych i liczbą godzin stanowiących
wymiar obowiązkowy w dni, w których zajęcia
odbyły się;

5. Za dojazd nauczyciela do ucznia, który ma
orzeczenie kwalifikacyjne do nauczania indywidualnego, powyşej 2km licząc odległość od szkoły do
miejsca zamieszkania ucznia - płatne jak delegacje
słuşbowe.

2) liczba godzin ponadwymiarowych w takim tygodniu nie moşe być mniejsza niş zero i większa niş liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym;

§ 8. Dodatek za uciąşliwość pracy nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności
w pracy, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał wykonywania pracy.
§ 9. Wysokość dodatku za warunki pracy,
z uwzględnieniem warunków, o których mowa
w § 7, ustala dla nauczyciela - dyrektor, a dla dyrektora - wójt.

3) rozliczenie ilości przepracowanych godzin ponadwymiarowych następuje z dokładnością do
0,1 godziny.
§ 11. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 10, przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, chyba şe przepisy szczegółowe stanowią
inaczej.
Rozdział 6
Wynagrodzenia zasadnicze
§ 12. 1. Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli dla poszczególnych stopni awan-
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su zawodowego i posiadanych kwalifikacji, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu wydanym na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1
Karty Nauczyciela, przyjmuje się jako wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin określony w art. 42
ust. 3, 5b, 6, 7 Karty Nauczyciela.
2. W uzasadnionych przypadkach, w porozumieniu z dyrektorami szkół i kierownikiem Gminnego
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zwierzynie, wójt podejmuje decyzję o zwiększeniu wynagrodzenia zasadniczego o kwotę, która zagwarantuje
uzyskiwanie średniego wynagrodzenia nauczycieli
na obszarze Gminy Zwierzyn na poziomie określonym w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
Rozdział 7
Dodatek mieszkaniowy
§ 13. 1. Wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego, w zaleşności od liczby osób
w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 45,00zł;
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 55,00zł;
3) przy trzech osobach w rodzinie - 65,00zł;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie
- 85,00zł.
2. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 1,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałşonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczyciel ma prawo tylko do jednego dodatku mieszkaniowego określonego w art. 54 ust. 3
Karty Nauczyciela.
4. Nauczycielowi i jego współmałşonkowi, będącemu takşe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małşonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 5, na ich wspólny
wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi wójt.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleşnie od tytułu zajmowanego przez niego
lokalu mieszkalnego;
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2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złoşył wniosek
o jego przyznanie.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takşe w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej słuşby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej słuşby wojskowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuşby zawarta była umowa
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się
nie dłuşej niş do końca okresu, na który umowa
ta była zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
9. Nauczyciel jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość otrzymywanego
dodatku mieszkaniowego.
Rozdział 8
Pomoc zdrowotna
§ 14. W budşecie szkoły wydziela się fundusz,
o którym mowa w art. 72.1 Karty Nauczyciela w wysokości 0,5% planowanych rocznych środków na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną nauczycieli i nauczycieli
– emerytów (rencistów).
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 16. Traci moc uchwała Nr XXV/123/08 Rady
Gminy Zwierzyn z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie regulaminu określającego warunki przyznawania i wysokości niektórych składników wynagradzania i niektórych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w 2009r.
§ 19. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Gniewczyński
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UCHWAŁA NR XXIV/149/09
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr X/50/07 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 20 września 2007r. w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Lipinki Łużyckie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 90f
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr X/50/07 Rady Gminy Lipinki
Łuşyckie z dnia 20 września 2007r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Lipinki Łuşyckie, opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia
16 paŝdziernika 2007r. Nr 107, poz. 1437 wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 5:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wzór wniosku
stanowi załącznik Nr 1 do uchwały”,

b)

w ust. 3 skreśla się pkt 7,

c)

w ust. 10 skreśla się punkty oznaczone literą
a i d;

2) w § 7 skreśla się ust. 3;
3) skreśla się treść rozdziału 7 „Komisja stypendialna”.
§ 2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Czaplicki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/149/09
Rady Gminy Lipinki Łużyckie
z dnia 28 kwietnia 2009r.
Wniosek
o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym
.................................................
(miejscowość, dnia)

Wójt Gminy
Lipinki Łużyckie
Wnioskodawca ...................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..……….
(imię i nazwisko wnioskodawcy, dokładny adres, telefon kontaktowy, dodatkowo nazwa szkoły w przypadku, gdy wnioskodawcą jest
dyrektor)

I. Dane dotyczące ucznia/słuchacza:
1. Imię i nazwisko: ................................................................................................................................................
2. Data urodzenia: ................................................................................................................................................
3. Imiona rodziców: ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
4. Miejsce zamieszkania: ......................................................................................................................................
ul. .................................................................................................... Nr domu ......................................................
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5. Nazwa i adres szkoły:........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
II. Uzasadnienie wniosku:
(Wskazać w szczególności czy w rodzinie występuje, bezrobocie, niepełnosprawność, cięşka lub długotrwała choroba, wielodzietność,
rodzina niepełna)

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
III. Sytuacja rodzinna ucznia:
1. Rodzina ucznia składa się z ....................................... osób pozostających we wspólnym gospodarstwie
domowym.
2. Dochód miesięczny w rodzinie wynosił ..................................................................................................... zł.
Dochody naleşy potwierdzić zaświadczeniami o ich wysokości, odcinkiem pobranej emerytury/renty lub zaświadczeniem o korzystaniu
ze świadczeń pienięşnych z pomocy społecznej.

3. Wydatki rodziny:
1) alimenty na rzecz innych osób w miesiącu poprzedzającym złoşenie wniosku wynosiły: …………. zł.
Wyşej wymienione wydatki naleşy potwierdzić postanowieniem sądu, decyzją lub zaświadczeniem oraz dowodem wpłaty.

4. Informacje o innych stypendiach socjalnych pobieranych przez ucznia:
- Pobieram inne stypendia socjalne (naleşy zakreślić właściwą odpowiedŝ):

TAK

NIE

- Jeşeli tak, to proszę napisać jakie stypendium i w jakiej wysokości ……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Pożądana forma stypendium szkolnego **):
1) całkowite (częściowe)* pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a takşe udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
Zajęcia dydaktyczne, które będą opłacane ze stypendium: ……………………...………………………………...
(podać rodzaj zajęć)
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prowadzone przez………………………………………………………………….......................................................
(nazwa i adres podmiotu prowadzącego zajęcia)

2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych;
3) całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania;
4) świadczenia pienięşne.
V. Do wniosku załączam następujące dokumenty**:
1) zaświadczenie o uzyskanych dochodach netto (w miesiącu poprzedzającym moment złoşenia wniosku);
2) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy - potwierdzające, şe osoba jest zarejestrowana jako bezrobotna bez prawa do zasiłku lub z prawem do zasiłku (naleşy podać wysokość zasiłku w miesiącu poprzedzającym moment złoşenia wniosku);
3) zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości pobieranego świadczenia (w miesiącu poprzedzającym moment złoşenia wniosku);
4) zaświadczenie o pobieraniu nauki - uczniowie szkół policealnych i studenci uczelni wyşszych;
5) potwierdzenie uzyskanych dochodów netto z prowadzonej działalności gospodarczej (w miesiącu poprzedzającym moment złoşenia wniosku);
6) oświadczenie o uzyskaniu innych dochodów netto (w miesiącu poprzedzającym moment złoşenia
wniosku);
7) oświadczenie o pozostawaniu bez pracy oraz nie uzyskaniu dochodów (w miesiącu poprzedzającym
moment złoşenia wniosku).
Wyraşam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu weryfikacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j.
z 2002r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Świadoma/y odpowiedzialności karnej (art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny - Dz. U.
Nr 88, poz. 553 ze zmianami) za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, şe powyşsze dane są zgodne
z prawdą.

…………………………

……..………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis składającego wniosek)
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VI. Opinia dyrektora szkoły:
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

…………………………

……..………………………………….

(miejscowość, data)

(pieczątka i podpis dyrektora)

*niepotrzebne skreślić
**podkreślić pozycje, które dotyczą
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UCHWAŁA NR XXIII/154/09
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/205/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca 2006r. w sprawie
utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna
w Zaborze
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.)
oraz art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 25 paŝdziernika
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z póŝn. zm.), art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z póŝn. zm.)
oraz § 18 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zaborze uchwalonego uchwałą Nr XXVIII/205/06
z dnia 9 marca 2006r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Zaborze (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 29,
poz. 629) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 2 statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zaborze uchwalonego uchwałą
Nr XXVIII/205/06 Rady Gminy Zabór z dnia 9 marca
2006r. w sprawie utworzenia i nadania statutu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna
Biblioteka Publiczna w Zaborze, który otrzymuje
brzmienie:
„§ 2. 1. Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Zabór,
a terenem jej działania Gmina Zabór.
2. Zadania określone w § 7, a w szczególności prowadzenie działalności bibliograficzno - informacyjnej, spotkania autorskie i inne przedsięwzięcia mające na celu popularyzację ksiąşki i czytelnictwa na
terenie gminy, Biblioteka realizuje w swojej siedzibie oraz w świetlicach wiejskich w miejscowościach:
Czarna, Dąbrowa, Milsko”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

niu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakatowa-

Przewodniczący Rady
Bogdan Szafrański
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UCHWAŁA NR XXIII/156/09
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych
warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat oraz trybu ich pobierania
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2008r. Nr 115, poz. 728 z póŝn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe
warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat oraz tryb ich pobierania.
§ 2. Usługi opiekuńcze, o których mowa w art. 50
ustawy o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2008r. Nr 115, poz. 728 z póŝn. zm.), zwane dalej
usługami opiekuńczymi, świadczone są na rzecz
osób samotnych, które z powodu wieku, choroby
lub innych przyczyn wymagają pomocy innych

Lp.

1
2
3
4
5

Kryterium dochodowe uprawniające do
świadczeń z pomocy społecznej na zasadach określonych w art. 8 ustawy
o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej ustalone %
do 100
od 101 - 150
od 150 - 200
od 201 - 300
od 301 - 400

§ 5. Formę pomocy w ramach usług opiekuńczych, jej okres oraz wysokość odpłatności za te
usługi określa Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w drodze decyzji administracyjnej.
§ 6. W uzasadnionych przypadkach Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej moşe odstąpić od ponoszenia przez świadczeniobiorcę odpłatności,
o której mowa w § 3 i 4 w części lub całości za wykonane usługi, w szczególności kiedy:
1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze

osób, a są jej pozbawieni lub rodzina, a takşe
wspólnie zamieszkujący małşonek, wstępni i zstępni
nie mogą takiej pomocy zapewnić.
§ 3. 1. Odpłatność za usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania ustala się w zaleşności od kwoty
dochodu na osobę w rodzinie świadczeniobiorcy,
określonego wg tabeli zawartej w § 4.
2. Kwoty odpłatności za usługi opiekuńcze ulegają zmianie stosownie do weryfikowanego kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń
z pomocy społecznej na zasadach określonych
w art. 9 ustawy o pomocy społecznej.
§ 4. Odpłatność ponoszona przez świadczeniobiorcę za korzystanie z usług opiekuńczych ustalana
jest według następujących zasad:

Wysokość odpłatności liczona procentowo
od kosztu usług
Osoba samotnie
zamieszkująca i gospoOsoba w rodzinie
darująca
Nieodpłatnie
Nieodpłatnie
10
20
15
30
20
40
35
80

potrzeby wynika, şe osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej
z przyjętych zasad, poniewaş ponosi wysokie
koszty na utrzymanie gospodarstwa domowego lub/i wydatki na leczenie, które łącznie przekraczają 50% kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie
wynikającego z § 8 ustawy o pomocy społecznej;
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2) świadczeniobiorca poniósł straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski şywiołowej lub ekologicznej.

przyznającej tę formę pomocy lub w kasie urzędu
gminy do 15 dnia kolejnego miesiąca następującego
po miesiącu, w którym wykonano usługi.

§ 7. Godzinowy koszt usługi, a takşe zakres
świadczonych usług, ustalany jest na podstawie
odrębnych umów zawartych pomiędzy Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Zaborze a osobami realizującymi usługi opiekuńcze.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XVI/113/04 z dnia
23 września 2004r. w sprawie szczegółowych zasad
zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków na usługi
opiekuńcze.

§ 8. Odpłatność świadczeniobiorcy za usługi
opiekuńcze stanowi dochód gminy.
§ 9. Naleşności z tytułu odpłatności poszczególnych podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynikające z wcześniej wydanych decyzji administracyjnych ustala Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej na podstawie potwierdzonych przez
świadczeniobiorców kart pracy za dany miesiąc.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady
Bogdan Szafrański

§ 10. Zapłata naleşności za usługi następuje na
konto bankowe wskazane w decyzji administracyjnej
897
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UCHWAŁA NR XXIII/157/09
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/152/02 Rady Gminy Zabór z dnia 18 lutego 2002r. w sprawie ustalenia
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/152/02 Rady Gminy Zabór z dnia 18 lutego 2002r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy zmienia się treść § 5
ust. 3, który otrzymuje brzmienie:
„Umowy najmu lokali socjalnych zawierane są na
okres do 1 roku. Umowa na lokal socjalny moşe być

8 98

przedłuşona w uzasadnionych przypadkach do 3 lat,
jeşeli najemca znajduje się w sytuacji uzasadniającej
zawarcie umowy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakatowaniu
na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady
Bogdan Szafrański
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UCHWAŁA NR XXIII/158/09
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Droszków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Nadaje się nowo powstałej ulicy w miejscowości Droszków nazwę „Kalinowa”.
2. Ulica Kalinowa stanowi działkę oznaczoną
numerem ewidencyjnym 242/15 obręb Droszków,
której połoşenie przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zabór.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na
tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Przewodniczący Rady
Bogdan Szafrański
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Poz. 899
Załącznik
do uchwały Nr XXIII/158/09
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 kwietnia 2009r.
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UCHWAŁA NR XLV/585/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 kwietnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
publicznych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm. 1)
oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.2) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/232/04 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 11 maja 2004r. w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg publicznych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra § 2 ust. 2
otrzymuje następujące brzmienie:
„2. Stawki opłat określone w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2
lit. a stosuje się takşe do chodników, placów, zatok
postojowych i autobusowych, ścieşek rowerowych
i ciągów pieszych oraz dla pozostałych elementów
drogi pomniejszone o 50%”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
_________________________________________________
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r.
Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54, poz. 326,
Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505 oraz 2009r. Nr 19, poz. 100
i 101.
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UCHWAŁA NR XLV/586/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i za parkowanie usuniętych pojazdów
na parkingu strzeżonym
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1592 z póŝn. zm.1) w związku z art. 130a ust. 6
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908 z póŝn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. Za usuwanie pojazdów z drogi w trybie
art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.
Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2005r. Nr 108, poz. 908 z póŝn. zm.) ustala się opłaty określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 2. Za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi
w trybie określonym w § 1 ustala się opłatę dzienną
określona w załączniku Nr 2 do uchwały.

_________________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, oraz z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001r. Nr 129, poz. 1444, z 2005r. Nr 25, poz. 202,
Nr 90, poz. 756 i 757, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179,
poz. 1486, Nr 180, poz. 1497, Nr 180, poz. 1494, z 2006r. Nr 17,
poz. 141, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 190, poz. 1400,
Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007r. Nr 52, poz. 343,
Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176,
poz. 1238 i z 2008r. Nr 37, poz. 214, Nr 163, poz. 1015 i Nr 209,
poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462
i Nr 234, poz. 1573 i 1574 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11, Nr 18,
poz. 97.
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§ 3. Za kaşdy następny dzień parkowania powyşej 30 dni - stawka dzienna opłat dla wszystkich pojazdów określonych w załączniku Nr 2 będzie obnişona o 40%.
§ 4. Traci moc uchwała Nr LXI/711/02 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 1 paŝdziernika 2002r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów.

Poz. 901

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/586/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 28 kwietnia 2009r.
Opłaty
za usuwanie pojazdów z drogi zgodnie z klasyfikacją pojazdów ustaloną rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000r. (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 37)
Lp.

Rodzaj pojazdu

1

motorower

2

motocykl

3

samochód osobowy

4

autobus

5

samochód cięşarowy

6

samochód specjalny

7

ciągnik samochodowy

8

ciągnik rolniczy

9

przyczepa lekka

10

naczepa cięşarowa

11

naczepa specjalna

12

przyczepa cięşarowa

13

przyczepa specjalna

14

przyczepa cięşarowa rolnicza

sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy

Opłata za usuwanie pojazdu
w PLN - brutto
24,40
24,40
24,40
24,40
85,40
85,40
244,00
244,00
244,00
244,00
122,00
122,00
244,00
244,00
122,00
122,00
61,00
73,20
244,00
244,00
244,00
244,00
183,00
244,00
122,00
122,00
122,00
122,00
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Poz. 901
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/586/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 28 kwietnia 2009r.

Opłaty
za parkowanie pojazdów usuniętych z drogi zgodnie z klasyfikacją pojazdów ustaloną rozporządzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000r. (Dz. U. z 2001r. Nr 4, poz. 37)

Lp.

90 1

Rodzaj pojazdu

1

motorower

2

motocykl

3

samochód osobowy

4

autobus

5

samochód cięşarowy

6

samochód specjalny

7

ciągnik samochodowy

8

ciągnik rolniczy

9

przyczepa lekka

10

naczepa cięşarowa

11

naczepa specjalna

12

przyczepa cięşarowa

13

przyczepa specjalna

14

przyczepa cięşarowa rolnicza

sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy
sprawny
powypadkowy

Opłata dobowa za parkowanie
pojazdu w PLN
- brutto
6,10
6,10
6,10
6,10
12,20
12,20
18,30
18,30
18,30
18,30
12,20
12,20
18,30
18,30
12,20
12,20
12,20
12,20
18,30
18,30
18,30
18,30
18,30
18,30
18,30
18,30
12,20
12,20
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UCHWAŁA NR XLV/598/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 kwietnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm. 2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIII/472/08 Rady Miasta
Zielona Góra z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie
określenia wysokości stawek i zwolnień od podatku
od nieruchomości w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) grunty zajęte na cmentarze komunalne oraz
znajdujące się na nich budynki i budowle.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
_________________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93,
poz. 585 i Nr 116, poz. 730 oraz z 2009r. Nr 56, poz. 458.
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UCHWAŁA NR LII/850/09
RADY MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie przyjęcia miejskiego programu osłonowego wsparcia rodzin wielodzietnych w 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze zm.) oraz art. 17 ust. 2
pkt 4, art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 ze zm.), § 1 uchwały Nr VII/74/07 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 21 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia Strategii Polityki Społecznej Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + oraz Programu
działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego 2007 + oraz § 1 uchwały
Nr XLV/767/08 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia
17 grudnia 2008r. w sprawie ustanowienia roku
2009 - „Rokiem Rodziny” uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się miejski program osłonowy
wsparcia rodzin wielodzietnych w 2009r.
§ 2. Program powstał w wyniku współpracy Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki
Społecznej oraz Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., zakłada realizację zadań

programowych w ramach zespołów problemowych
opracowujących indywidualne plany pomocowe dla
rodzin. Głównymi partnerami zespołów są: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej,
Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., Sąd oraz inne podmioty wspierające realizację planów pomocowych.
§ 3. Uşyte w programie określenia oznaczają:
1) rodziny wielodzietne - rodziny z 3-ką i więcej
dzieci;
2) dochód rodziny - dochód, o którym mowa
w art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej zwanej dalej ustawą;
3) kryterium dochodowe - kryterium, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej;
4) dziecko - dziecko własne, małşonka, przysposobione oraz dziecko w sprawie, którego toczy
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się postępowanie o przysposobienie lub dziecko, znajdujące się pod opieką prawną, do ukończenia 18 roku şycia lub do ukończenia nauki
w szkole, jednak nie dłuşej niş do ukończenia
21 roku şycia, albo 24 roku şycia, jeşeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyşszej.

nia narkomanii, w tym uczestnictwa w pozalekcyjnych zajęciach sportowych i kulturalnych;
5) umoşliwieniu korzystania z nieodpłatnych usług
Dziennego Ośrodka Wsparcia dla dzieci w wieku
przedszkolnym w Ośrodku Wsparcia Rodziny
na czas pracy rodziny lub uczestnictwa w róşnych formach edukacyjnych organizowanych
przez Powiatowy Urząd Pracy;

§ 4. Program wsparcia polega na:
1) uruchomieniu pomocy finansowej w formie zasiłku okresowego na okres nie krótszy niş
3 miesiące rodzinom wielodzietnym do wysokości 70% róşnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny;

6) współpracy z powiatowym urzędem pracy
w zakresie podnoszenia lub zmiany kwalifikacji
zawodowych, wskazywania zatrudnienia osobom bezrobotnym z rodzin wielodzietnych, aktywizowanie do podejmowania prac subsydiowanych;

2) pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb dzieci z rodzin wielodzietnych w formie:
a)

zasiłku celowego na dofinansowanie zakupu
wyposaşenia do szkoły w kwocie 50zł na
kaşde dziecko z klas „0” do „3”,

b)

zapewnieniu co najmniej jednego gorącego
posiłku dziennie dzieciom, jeśli dochód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego,

c)

7) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
fundacjami, kościołami i innymi podmiotami
we wzmacnianiu rodzin wielodzietnych w ich
funkcjach wychowawczych i zapewnianiu bezpieczeństwa socjalnego oraz zapobieganiu
marginalizacji;
8) udzielaniu pomocy
mieszkaniowego;

zakupu biletu miesięcznego komunikacji
miejskiej na dojazd dzieci do szkoły;

3) udzielaniu wsparcia rodzinom wielodzietnym
w ramach funkcjonowania w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów, jak
równieş w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych w Ośrodku Wsparcia
Rodziny, w sytuacjach kryzysowych w Ośrodku
Interwencji Kryzysowej, w sytuacjach przemocy
w rodzinie w Specjalistycznym Ośrodku
Wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
4) inicjowaniu i wspieraniu korzystania przez dzieci z rodzin wielodzietnych z róşnych form
wsparcia dziennego, takşe finansowanych
z miejskiego programu rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziała-

Poz. 903, 904

w

uzyskaniu

dodatku

9) współpracy z Wydziałem Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. na rzecz zapobiegania uruchamianiu procedur eksmisyjnych,
ustalenia i regulowania stanu prawnego zajmowanych lokali, przekształcania statusu
prawnego lokalu oraz dokonywania zamian.
§ 5. Pomoc określona w § 4 ma charakter uznaniowy i przyznawana będzie w ramach posiadanych
środków finansowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR XX/172/09
RADY MIASTA LUBNIEWICE
z dnia 29 kwietnia 2009r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W statucie Gminy Lubniewice, stanowiącym
załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VI/52/03 z dnia 28 maja 2003r. w sprawie

uchwalenia statutu Miasta i Gminy Lubniewice
(Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego
z 2003r. Nr 73, poz. 1096 z póŝn. zmianami) wprowadza się zmiany w ten sposób, şe w załączniku
Nr 2 do statutu Gminy Lubniewice pt. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych po punkcie II Jednostki budşetowe dodaje się punkt III w brzmieniu:
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Gminny Ośrodek Kultury

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.

Poz. 904, 905, 906

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Langowicz
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UCHWAŁA NR XXIX/58/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 30 kwietnia 2009r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Gminy Şary o statusie miejskim
stanowiącym załącznik do uchwały Nr V/25/03 Rady
Miejskiej w Şarach z dnia 27 marca 2003r. w sprawie
statutu Gminy Şary o statusie miejskim (Dziennik
Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 22, poz. 430
ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

2) w załączniku Nr 4 do statutu skreśla się punkt
14.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

1) skreśla się rozdział 11;
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UCHWAŁA NR XXIX/97/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 30 kwietnia 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń
infrastruktury technicznej
Na podstawie art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 30% róşnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń

90 6

infrastruktury technicznej a wartością nieruchomości po ich wybudowaniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
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INFORMACJA
O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR WCC/303E/1286/W/OSZ/2009/AB,
NR PCC/1049D/4160/W/OSZ/2009/AB,
NR OCC/311E/4160/W/OSZ/2009/AB
W dniu 2 czerwca 2009r. na wniosek przedsiębiorcy:
Elektrociepłownia „Zielona Góra” Spółka Akcyjna,
ul. Zjednoczenia 103, 65 - 120 Zielona Góra, Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić
koncesje na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz cofnąć koncesję na obrót ciepłem.

poprzez rozszerzenie zakresu prowadzonej
działalności o 29 ŝródeł lokalnych, przejętych w wyniku połączenia się spółek: Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. i Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.,
-

zmianę koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła poprzez zmianę nazwy podmiotu prowadzącego tę działalność
(w wyniku połączenia się Elektrociepłowni
„Zielona Góra” S.A. z Zielonogórską
Energetyką Cieplną Sp. z o.o., na mocy
art. 494 § 2 ustawy z dnia 15 września
2000r. - Kodeks spółek handlowych, nastąpiło przejęcie zobowiązań i praw wynikających z koncesji na działalność związaną z przesyłaniem i dystrybucją ciepła),

-

zmianę koncesji na obrót ciepłem poprzez
zmianę nazwy podmiotu prowadzącego tę
działalność (w wyniku połączenia się Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. z Zielonogórską Energetyką Cieplną Sp. z o.o.,
na mocy art. 494 § 2 ustawy z dnia
15 września 2000r. - Kodeks spółek handlowych, nastąpiło przejęcie zobowiązań
i praw wynikających z koncesji na działalność związaną z obrotem ciepła) oraz jej
cofnięcie, ze względu na trwałe zaprzestanie działalności w tym zakresie (ciepło dotychczas było zakupowane przez Zielonogórską Energetykę Cieplną Sp. z o.o. ze
ŝródeł obcych naleşących do Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., natomiast po
połączeniu się obu spółek ciepło dostarczane odbiorcom pochodzi juş wyłącznie
z własnych ŝródeł wytwórczych Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.).

Uzasadnienie
Decyzją
z
dnia
28
paŝdziernika
1998r.
Nr WCC/304/1286/U/OT-5/98/JK (zmienioną decyzjami: z dnia 31 grudnia 2002r. Nr WCC/303A/
1286/W/OSz/2002/CK, z dnia 31 grudnia 2003r.
Nr WCC/303B/1286/W/ OSZ/2003/BS, z dnia 4 sierpnia 2004r. Nr WCC/303C/1286/ W/OSZ/2004/BS oraz
z
dnia
204
maja
2005r.
Nr
303D/1286/
W/OSZ/2005/CK) udzielono przedsiębiorcy: Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. z siedzibą w Zielonej Górze koncesji na wytwarzanie ciepła na okres
do dnia 31 grudnia 2024r. oraz decyzjami z dnia
31 grudnia 2002r.:
Nr PCC/1049/4160/W/OSZ/2002/CK (zmienioną decyzjami: z dnia 25 kwietnia 2003r. Nr PCC/1049-A/4160/
W/OSZ/2003/BK, z dnia 10 grudnia 2004r.
Nr PCC/1049B/4160/W/OSZ/2004/WK oraz z dnia
2
sierpnia
2006r.
Nr
PCC/1049C/4160/OSZ/
W/2006/WK) i Nr OCC/311/4160/W/OSZ/2002/CK
(zmienioną decyzjami z dnia: 25 kwietnia 2003r.
Nr OCC/311-A/4160/W/OSZ/2003/BK, z dnia 2 lipca
2004r. Nr OCC/311B/4160/ W/OSZ/2004/AB, z dnia
10 grudnia 2004r. Nr OCC/311C/4160/W/OSZ/
2004/WK oraz z dnia 2
sierpnia
2006r.
Nr
OCC/311D/4160/OSZ/W/2006/WK),
udzielono
przedsiębiorcy: Dalia Zielona Góra Sp. z o.o.
z siedzibą w Zielonej Górze, a następnie przedsiębiorcy: Zielonogórska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
z siedzibą w Zielonej Górze koncesji na przesyłanie
i dystrybucję ciepła oraz na obrót ciepłem na okres
do dnia 31 grudnia 2020r.
Pismem znak: DH/HM-RM/1271/09 z dnia 2 kwietnia
2009r., uzupełnionym pismami znak: DH/HM-RM/48/
1619/09 z dnia 27 kwietnia 2009r. i DH/HMRM/52/1877/09 z dnia 14 maja 2009r., Koncesjonariusz wystąpił o:
-

zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r.
Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz na podstawie art. 155
i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 30 ustawy - Prawo
energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
postanowił:
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zmienić swoje decyzje: z dnia 28 paŝdziernika 1998r. Nr WCC/303/1286/U/OT5/98/JK (ze zmianami) oraz z dnia
31 grudnia 2002r. Nr PCC/1049/4160/W/
OSZ/2002/CK (ze zmianami) w sprawie
udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła
oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła,

Poz. 907, 908
31 grudnia 2002r. Nr OCC/311/4160/W/
OSZ/2002/CK.
Z upowaşnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

zmienić oraz cofnąć swoją decyzję z dnia
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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4210-8(17)/2009/585/VI/EŻ
z dnia 29 maja 2009r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217
z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905 z 2008r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3,
poz. 11 i Nr 69, poz. 586) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660,
z 2004r. Nr 162, poz. 1692 z 2005r. Nr 64, poz. 565,
Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008r.
Nr 229, poz. 1539) po rozpatrzeniu wniosku z dnia
11 marca 2009r. ARCTIC PAPER KOSTRZYN Spółka
Akcyjna z siedzibą w Kostrzynie n/ Odrą posiadającej:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000082646;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 598-0003-701
zwanej w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem
energetycznym:
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła
na okres do 30 czerwca 2010r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła z dnia 12 listopada 1998r.
Nr WCC/613/585/ U/1/98/AS (zmienioną decyzjami:

z dnia 25 lutego 2003r. Nr WCC/613A/
585/W/1/2003/KJ,
z
dnia
12
lipca
2004r.
Nr WCC/613B/585/W/OSZ/2004/BSt, z dnia 12 stycznia 2006r. Nr WCC/613C/585/W/OSZ/2006/ZD oraz
z dnia 26 listopada 2007r. Nr WCC/613ZTO/585/W/OSZ/2007/CK), w dniu 16 marca 2009r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej
przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej
Prezesem URE do uzupełnienia wniosku, złoşenia
wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami:
z dnia 20 marca 2009r., 6 kwietnia 2009r. oraz 6 maja
2009r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 27 kwietnia
2009r. oraz 14, 18 oraz 22 maja 2009r. Dodatkowo
Przedsiębiorstwo energetyczne pismami: z dnia
9 kwietnia 2009r. znak: EN/ZW/09/23 oraz z dnia
15 maja 2009r. znak: EN/ZW/09/30 wystąpiło z prośbą o przedłuşenie terminu złoşenia wyjaśnień
w przedmiotowej sprawie. Prezes URE wyraził zgodę na przedłuşenie terminu pismami: z dnia
10 kwietnia 2009r. oraz z dnia 19 maja 2009r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, şe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 paŝdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423),
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zwanego w dalszej części decyzji rozporządzeniem
taryfowym.
Ceny ciepła skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych
kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych
dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych
kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania
uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi
z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony do dnia
30 czerwca 2010r., co umoşliwi weryfikację kosztów
stanowiących podstawę ustalenia cen ciepła po
upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarşonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takşe zawierać wniosek
o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie naleşy przesłać na adres Północno
- Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie
ul. Şubrów 3, 71 - 617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne
wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej
niş po upływie 14 dni i nie póŝniej niş do
45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upowaşnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

Poz. 908
Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-4210-8(17)/2009/585/VI/EŻ
z dnia 29 maja 2009r.
Taryfa dla ciepła
Część 1. Informacje ogólne

1. Taryfa zawiera ceny za ciepło dostarczane odbiorcom przez przedsiębiorstwo energetyczne:
ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. z siedzibą w Kostrzynie n/Odrą, działającą na podstawie koncesji
udzielonej decyzją Prezesa URE w dniu 12 listopada
1998r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/613/
585/U/1/98/AS (zmieniona decyzją Prezesa URE
z dnia 25 lutego 2003r. Nr WCC/613A/585/W/1/
2003/KJ, z dnia 12 lipca 2004r. Nr WCC/613B/
585/W/OSZ/2004/BSt, z dnia 12 stycznia 2006r.
Nr WCC/613C/585/W/OSZ/2006/ZD oraz z dnia
26
listopada
2007r.
Nr
WCC/613-ZTO/585/
W/OSZ/2007/CK).
2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze
zmianami);
2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 paŝdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
z 2006r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej
części taryfy rozporządzeniem taryfowym;
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 91) zwanego
w dalszej części taryfy rozporządzeniem przyłączeniowym.
3. Określone w taryfie ceny ciepła stosuje się dla
poszczególnych grup odbiorców odpowiednio do
zakresu usług świadczonych dla tych odbiorców
w zaleşności od ŝródła zasilania.
4. Uşyte w taryfie pojęcia oznaczają:
-

sprzedawca - Arctic Paper Kostrzyn S.A.
- przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające
odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaşy ciepła zawartej z tym odbiorcą,

-

odbiorca - kaşdego, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,

-

sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów,

-

ŝródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuşące do wytwarzania ciepła,

-

układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, słuşących do pomiaru
ilości i parametrów nośnika ciepła, których
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wskazania stanowią podstawę do obliczenia
naleşności z tytułu dostarczania ciepła,
-

zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków
obliczeniowych, która zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a)

pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b)

utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

Grupa taryfowa
A
B

c)
-

prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

warunki obliczeniowe:
-

obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej w której zlokalizowane są obiekty,
do których jest dostarczane ciepło,

-

normatywną temperaturę ciepłej wody.

Część 2. Podział odbiorców na grupy taryfowe
Uwzględniając miejsce dostarczania ciepła podział
odbiorców na grupy przedstawia się następująco:

Charakterystyka odbiorców
Odbiorcy pobierający ciepło w postaci pary. Miejscem dostarczania ciepła są
układy pomiarowo - rozliczeniowe za kolektorem rozdzielającym w turbinowni.
Odbiorcy pobierający ciepło w postaci gorącej wody. Miejscem dostarczania
ciepła są układy pomiarowo - rozliczeniowe za kolektorem rozdzielającym za
wymiennikownią.
3. 1. Ceny dla odbiorców grupy A

Część 3. Rodzaje oraz wysokość cen

Lp.

Poz. 908

j.m.

Rodzaje cen

1

Cena za zamówioną moc cieplną

2
3

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3

Ceny
Netto
65 667,95
5 472,33
15,50
23,28

Brutto*
80 114,90
6 676,24
18,91
28,40

*Ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

3.2. Ceny dla odbiorców grupy B
Tabela 3.2
Lp.

j.m.

Rodzaje cen

1

Cena za zamówioną moc cieplną

2
3

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3

Ceny
Netto
75 703,26
6 308,61
18,60
23,28

Brutto*
92 357,98
7 696,50
22,69
28,40

*Ceny brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%

Część 4. Zasady obliczania opłat
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich rozliczania przez sprzedawcę są określone w rozdziale 4 rozporządzenia
taryfowego.

Część 5. Warunki stosowania cen
1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców
Ustalone w niniejszej taryfie ceny, są stosowane
przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców, które zostały określone w rozdziale
6 rozporządzenia przyłączeniowego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 64

– 3021 –

2. W przypadkach:
-

w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

-

niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaşy ciepła,

-

udzielania bonifikat i naliczania upustów
przysługujących odbiorcy,

-

Poz. 908, 909

Część 6. Zasady wprowadzania zmian cen
Zasady wprowadzania zmian cen
1. O kaşdej zmianie cen ciepła sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na 14 dni
przed wprowadzeniem nowych cen.
2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niş po upływie 14 dni i nie póŝniej niş
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

nielegalnego poboru ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone

90 8

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

909
90 9

DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4210-13(8)/2009/1286/XI/JC
z dnia 4 czerwca 2009r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69,
poz. 586) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r.
Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008r. Nr 229, poz. 1539)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 kwietnia 2009r.
Elektrociepłowni „Zielona Góra” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zielonej Górze posiadającej:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000040284;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 929-00069-02
zwanej w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem
energetycznym:
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła
na okres do 30 czerwca 2010r.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje udzielone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego
dalej Prezesem URE w dniu 28 paŝdziernika 1998r.
na wytwarzanie ciepła Nr WCC/303/1286/U/OT
-5/98/JK (zmienioną decyzjami: z dnia 31 grudnia
2002r. Nr WCC/303A/1286/W/OSz/2002/CK, z dnia
31 grudnia 2003r. Nr WCC/303B/1286/W/OSZ/
2003/BS, z dnia 4 sierpnia 2004r. Nr WCC/303C/
1286/W/OSZ/2004/BS, z dnia 24 maja 2005r.
Nr WCC/303D/1286/W/OSZ/2005/CK oraz z dnia
2 czerwca 2009r. Nr WCC/303E/1286/W/OSZ/
2009/AB) oraz w dniu 31 grudnia 2002r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/1049/4160/
W/OSZ/2002/CK (zmienioną decyzjami: z dnia
25 kwietnia 2003r. Nr PCC/1049-A/4160/W/OSZ/
2003/BK, z dnia 10 grudnia 2004r. Nr PCC/1049B/
4160/W/OSZ/2004/WK, z dnia 2 sierpnia 2006r.
Nr PCC/1049C/4160/OSZ/W/2006/WK oraz z dnia
2 czerwca 2009r. Nr PCC/1049D/4160/W/OSZ/
2009/AB), w dniu 6 kwietnia 2009r. zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złoşenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek i korekt pismami:
z dnia 17 kwietnia 2009r., 14 maja 2009r. oraz
2 czerwca 2009r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa
energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 5 maja
2009r., 26 maja 2009r. oraz 4 czerwca 2009r. Dodatkowo w dniu 12 maja 2009r. w siedzibie Oddziału Terenowego w Szczecinie odbyło się spotkanie z przed-
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stawicielami
Przedsiębiorstwa
energetycznego
w celu omówienia zagadnień dotyczących załoşeń
przyjętych do taryfy.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, şe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 paŝdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), zwanego
w dalszej części decyzji rozporządzeniem taryfowym.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie
z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych
kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Z uwagi jednak na znaczny wzrost i wysoki poziom
średniej wskaŝnikowej ceny ciepła, mając na uwadze ochronę interesów odbiorców przez nieuzasadnionym wzrostem i poziomem cen ciepła, Prezes
URE ustalił współczynnik korekcyjny Xw, określający
projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa energetycznego oraz zmianę
warunków wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania ciepła w wysokości
95,03% oraz wezwał Przedsiębiorstwo energetyczne
do dostosowania taryfy do wysokości tego współczynnika. Przedsiębiorstwo energetyczne dokonało
zmian w taryfie zgodnie z ustalonym współczynnikiem korekcyjnym.
Okres obowiązywania taryfy, zgodnie z wnioskiem
Przedsiębiorstwa energetycznego, został ustalony
do dnia 30 czerwca 2010r., co umoşliwi weryfikację
kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen
i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz

Poz. 909
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarşonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takşe zawierać wniosek
o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie naleşy przesłać na adres Północno
- Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie
ul. Şubrów 3, 71 - 617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne
wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej
niş po upływie 14 dni i nie póŝniej niş do
45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upowaşnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-4210-13(8)/2009/1286/XI/JC
z dnia 4 czerwca 2009r.
Taryfa dla ciepła
I. Informacje ogólne
Niniejsza taryfa zawiera ceny za ciepło dostarczane
odbiorcom przez Elektrociepłownię „Zielona Góra”
S.A. działającą na podstawie koncesji udzielonych
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w zakresie:
1) wytwarzania ciepła - decyzja z dnia 28 paŝdziernika 1998r. Nr WCC/303/1286/U/OT-5/98/JK
zmieniona decyzjami Prezesa URE:
-

z dnia 31 grudnia 2002r. Nr WCC/303A/1286/W/OSz/2002/CK,

-

z dnia 31 grudnia 2003r. Nr WCC/303B/
1286/W/OSZ/2003/BS,

-

z dnia 24 maja 2005r. Nr WCC/303D/
1286/W/OSZ/2005/CK,

-

z dnia 2 czerwca 2009r. Nr WCC/303E/
1286/W/OSZ/2009/AB;
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2) przesyłania i dystrybucji ciepła - decyzja z dnia
31
grudnia
2002r.
Nr
PCC/1049/4160/
W/OSZ/2002/CK zmieniona decyzjami Prezesa
URE:

b)

c)

lub instalacje słuşące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych.

-

z dnia 25 kwietnia 2003r. Nr PCC/1049A/4160/W/OSZ/2003/BK,

2.8. Grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niş jeden obiekt.

-

z dnia 10 grudnia 2004r. Nr PCC/1049B/
4160/W/OSZ/2004/WK,

-

z dnia 2 sierpnia 2006r. Nr PCC/1049C/
4160/W/OSZ/2006/WK,

2.9. Instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuşące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub ŝródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie.

-

z dnia 2 czerwca 2009r. Nr PCC/1049D/
4160/W/OSZ/2009/AB.

1.1. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:
a)

Poz. 909

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625
ze zmianami),
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 paŝdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
(Dz. U. z 2006r. Nr 193, poz. 1423) zwanego
w dalszej części taryfy rozporządzeniem taryfowym,
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16, poz. 92)
zwanego w dalszej części taryfy rozporządzeniem przyłączeniowym.

1.2. Określone w taryfie ceny stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do
zakresu świadczonych usług.
II. Objaśnienia pojęć używanych w taryfie
Uşyte w taryfie pojęcia oznaczają:
2. 1. Odbiorca - kaşdego, kto otrzymuje lub pobiera
ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

2.10. Zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub ŝródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub
ŝródło ciepła.
2.11. Obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi.
2.12. Układ pomiarowo - rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń słuşących do pomiaru
ilości i parametrów nośnika ciepła, których
wskazania stanowią podstawę do obliczenia
naleşności z tytułu dostarczania ciepła.
2.13. Moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu.
2.14. Zamówiona moc cieplna - ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc
cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
-

2. 2. Sprzedawca - Elektrociepłownia „Zielona Góra”
S.A., ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra.

pokrycia strat ciepła w celu utrzymania
normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

-

2.3. Ŝródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub
instalacje słuşące do wytwarzania ciepła.

utrzymania normatywnej temperatury
ciepłej wody w punktach czerpalnych,

-

prawidłowej pracy innych urządzeń lub
instalacji.

2.4. Lokalne ŝródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie
ŝródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie.
2.5. Sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuşące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze ŝródeł ciepła do węzłów cieplnych.
2.6. Przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub
ŝródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
2.7. Węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia

2.15. Przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplną
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne
dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, po
uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas
przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców.
2.16. Warunki obliczeniowe - obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla
strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są
obiekty, do których jest dostarczane ciepło
i normatywną temperaturę ciepłej wody.
2.17. Sezon grzewczy - okres, w którym warunki
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atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
2.18. Grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania.

Poz. 909
III. Podział na grupy taryfowe

W niniejszej taryfie podział odbiorców ciepła na
grupy taryfowe uwzględnia:
-

ŝródła ciepła,

-

sieci ciepłownicze,

-

miejsca dostarczania ciepła.
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1
1.

Grupa
taryfowa
2
A1

2.

A2

3.

A3

4.

A4

5.

B

Lp.

Charakterystyka odbiorców
3
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w Elektrociepłowni „Zielona Góra”, zasilani
poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy lub dzierşawioną
i eksploatowaną przez sprzedawcę, w której nośnikiem ciepła jest woda.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy
i eksploatowane przez odbiorcę.
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w Elektrociepłowni „Zielona Góra”, zasilani
poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy lub dzierşawioną
i eksploatowaną przez sprzedawcę, w której nośnikiem ciepła jest woda.
Miejscem dostarczania ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, stanowiące własność sprzedawcy lub są dzierşawione i eksploatowane przez
sprzedawcę.
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w Elektrociepłowni „Zielona Góra”, zasilani
poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność sprzedawcy lub dzierşawioną
i eksploatowaną przez sprzedawcę, w której nośnikiem ciepła jest woda.
Miejscem dostarczania ciepła są grupowe węzły cieplne stanowiące własność
sprzedawcy lub są dzierşawione i eksploatowane przez sprzedawcę.
Odbiorcy ciepła wytwarzanego w Elektrociepłowni „Zielona Góra”, zasilani
poprzez sieć ciepłowniczą, grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy lub są dzierşawione i eksploatowane przez sprzedawcę w których nośnikiem ciepła jest woda.
Miejscem dostarczania ciepła są przyłącza w obiektach odbiorców.
Odbiorcy zasilani bezpośrednio z kotłowni lokalnych opalanych gazem (adres:
Batorego 170, Cisowa 2d, Cisowa 3ab, Fabryczna 11, Fabryczna 15, Grottgera
7, Grottgera 25, Jedności 10, Jedności 31, Jedności 62a, Jesionowa 2b, Koşuchowska 19a, Lisowskiego 3, Niepodległości 2, Niepodległości 26, Niepodległości 35, Olbrychta 1a, Plac Matejki 2, Plac Matejki 3, Plac Słowiański 7,
Sikorskiego 9, Słowackiego 2, Słowackiego 4, Słowackiego 8, Stary Rynek 25,
Wojska Polskiego 3, Wrocławska 32a, Şeromskiego 4, Şeromskiego 14), rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.
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IV. Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat
1. Grupa taryfowa A1
Lp.

Rodzaje cen

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.
3.
4.

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka miary
zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c
zł/GJ

Ceny i stawki opłat
netto
brutto*
61 339,40
74 834,07
5 111,62
6 236,18
23,34
28,47
12,75
15,56
22 776,87
27 787,78
1 898,07
2 315,65
9,15
11,16

*Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

2. Grupa taryfowa A2
Lp.

Rodzaje cen

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.
3.
4.

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka miary
zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c
zł/GJ

Ceny i stawki opłat
netto
brutto*
61 339,40
74 834,07
5 111,62
6 236,18
23,34
28,47
12,75
15,56
37 594,49
45 865,28
3 132,87
3 822,10
11,84
14,44

*Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

3. Grupa taryfowa A3
Lp.

Rodzaje cen

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.
3.
4.

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka miary
zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c
zł/GJ

Ceny i stawki opłat
netto
brutto*
61 339,40
74 834,07
5 111,62
6 236,18
23,34
28,47
12,75
15,56
35 314,70
43 083,93
2 942,89
3 590,33
10,66
13,01

*Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

4. Grupa taryfowa A4
Lp.

Rodzaje cen

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.
3.
4.

Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

Jednostka miary
zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata – zł/MW/m-c
zł/GJ

5. Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe
* Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

Ceny i stawki opłat
netto
brutto*
61 339,40
74 834,07
5 111,62
6 236,18
23,34
28,47
12,75
15,56
39 897,88
48 675,41
3 324,82
4 056,28
13,11
15,99

5. Grupa taryfowa B
Lp.
1.
2.

Rodzaje cen

Jednostka miary

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną
moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

*Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek VAT w wysokości 22%.

Stawki opłat
netto
brutto*

zł/MW
zł/GJ

8 889,12
48,44

10 844,73
59,10
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6. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

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

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Przyłącze 2×Dn 25 i 32
Przyłącze 2×Dn 40
Przyłącze 2×Dn 50
Przyłącze 2×Dn 65
Przyłącze 2×Dn 80
Przyłącze 2×Dn 100 i większe

zł/mb
zł/mb
zł/mb
zł/mb
zł/mb
zł/mb

Stawka opłaty
za każdy metr
przyłącza do
10m
320,00
327,50
340,00
350,00
367,50
410,00

Stawka opłaty
za każdy kolejny
metr przyłącza
powyżej 10m
185,31
192,81
204,38
214,06
232,19
275,31

Do stawek opłat za przyłączenie do sieci zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

V. Zasady obliczania cen i stawek opłat
Zasady rozliczeń z odbiorcami ciepła, rodzaje pobieranych opłat oraz sposób ich obliczania przez sprzedawcę są określone w rozdziale 4 „rozporządzenia
taryfowego”, a w szczególności:
1. miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną, pobierana w kaşdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny
za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej
zasilanej ze ŝródła ciepła, o którym mowa w § 7
ust. 7 rozporządzenia taryfowego,
2. opłata za ciepło, pobierana za kaşdy miesiąc,
w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn
ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo
- rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu
do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji
odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz ceny ciepła dla danej
grupy taryfowej lub stawki opłat za ciepło dla
danej grupy taryfowej zasilanej ze ŝródła ciepła,
o którym mowa § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego,
3. opłata za nośnik ciepła, pobierana za kaşdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego
do napełniania i uzupełniania ubytków wody
w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego zainstalowanego w węŝle cieplnym oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy
taryfowej,
4. miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe, pobierana w kaşdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki
opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej,
5. opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana

za kaşdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu
pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego
na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach oraz stawki
opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej
grupy taryfowej,
6. opłata za przyłączenie do sieci, obliczona jako
iloczyn długości przyłącza i stawki opłaty za
przyłączenie ustalonej w taryfie.
W przypadku dostarczania ciepła do grupowego
węzła cieplnego, obsługującego obiekty więcej niş
jednego odbiorcy, rodzaje opłat pobieranych od
tych odbiorców oraz podstawy ich obliczani, określone zostały w § 34 rozporządzenia taryfowego,
o ile umowa sprzedaşy ciepła nie stanowi inaczej.
VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat
6.1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców.
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone
w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
6.2. W przypadkach:
a)

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

b)

niedotrzymania przez sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców lub
niedotrzymania przez strony warunków
określonych w umowie sprzedaşy ciepła,

c)

udzielania i naliczania bonifikat przysługujących odbiorcy,

d)

nielegalnego poboru ciepła

stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
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VII. Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat
7. 1. O zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej na
14 dni przed wprowadzeniem nowych cen
i stawek opłat.

Poz. 909

7. 2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania
nie wcześniej niş po upływie 14 dni i nie póŝniej
niş do 45 dnia od dnia jej opublikowania
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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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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