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Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XXXI/160/2009 z dnia 20 maja
2009r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
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Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XXXI/31/09 z dnia 27 maja
2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/24/09 Rady Miejskiej
w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

4025

Uchwała Rady Gminy Santok Nr XXXVII/212/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
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Uchwała Rady Gminy Santok Nr XXXVII/213/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok
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Uchwała Rady Gminy Santok Nr XXXVII/218/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
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Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XXXIV/26/09 z dnia 28 maja
2009r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla
pedagogów, psychologów i logopedów oraz obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze
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Uchwała Rady Miasta Żagań Nr XLII/111/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/61/2003 Rady Miasta Żagań
z dnia 27 marca 2003r. w sprawie programu pomocy regionalnej dla
przedsiębiorców
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Uchwała Rady Miasta Żagań Nr XLII/112/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją, stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną

4032

Uchwała Rady Miasta Żagań Nr XLII/113/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/15/08 z dnia 28 lutego 2008r.
w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób Uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych prze-
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jazdów, sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu
osób oraz zabierania zwierząt i rzeczy
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Uchwała Rady Gminy Żagań Nr XXVII/196/09 z dnia 9 czerwca 2009r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej występujących na terenie leśnym Nadleśnictwa Szprotawa
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Uchwała Rady Miasta Babimost Nr XXVII/155/09 z dnia 8 czerwca
2009r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu
wydatków
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Uchwała Rady Miasta Babimost Nr XXVII/156/09 z dnia 8 czerwca
2009r. w sprawie wzniesienia obelisku
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Uchwała Rady Miasta Zielona Góra Nr XLVIII/624/09 z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

4046

Uchwała Rady Gminy Pszczew Nr XXVI/156/09 z dnia 18 czerwca
2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy

4053

Uchwała Rady Miasta Żary Nr XXX/102/09 z dnia 18 czerwca 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
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Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.II.AJar.09112-15(2)/09 z dnia 13 maja 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXI/160/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 20 maja 2009r.
w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art.6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236 poz. 2008
z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą
Nr XXXVII/179/2006 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia
11 kwietnia 2006r. w sprawie szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Łęknica uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się następujące górne stawki za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych: Stawki jednostkowe (netto).
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Nazwa usługi
Wywóz nieczystości stałych załadunek mechaniczny
Wywóz nieczystości stałych załadunek ręczny
Składowanie nieczystości stałych
Wywóz nieczystości stałych oraz
składowanie na wysypisku
Pompowanie nieczystości płynnych

Poz. 1044 , 1045

Jednostka
m3

Stawka w zł
15,00

m3

30,00

m3
osoba/m-c

10,00
4,00

-m3

-10,00

2. Stawki określone w ust. 1 nie obejmują podatku VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/215/98 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 24 marca 1998r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi
w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
. Andrzej Marszałek

10 44
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1045
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UCHWAŁA NR XXXI/31/09
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 27 maja 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/24/09 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie
określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i mieszkaniowego, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków,
szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw, wysokości i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7, art. 49
ust. l pkt. 1 i ust. 2 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97, póz. 674 ze zmianami),
w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/24/09 Rady Miejskiej
w Rzepinie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie
określenia dla nauczycieli w drodze regulaminu wysokości stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i mieszkaniowego, oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych
warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych
zastępstw, wysokości i warunki wypłacania innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 6 pkt 1) po słowach „uzyskiwanie
szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych" skreśla się wyrazy: „a w szczególności";
2) w § 6 ust. 6 pkt 3) po słowach „zaangażowanie
w realizację czynności i zajęć, o których mowa
w art. 42 ust. 2 pkt 2" skreśla się wyrazy: „i 3".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009r.
Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak
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UCHWAŁA NR XXXVII/212/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381, Dz. U.
z 2008r. Nr 54, poz. 326) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Gorzowskiego (uchwała Nr 191/09
z dnia 25 maja 2009r.) uchwala się, co następuje:

ujęte w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula

§ 1. Zaliczyć do kategorii dróg gminnych drogi

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/212/09
Rady Gminy Santok
z dnia 28 maja 2009r.
Wykaz dróg publicznych zlokalizowanych w miejscowości Lipki Wielkie, którym postanowiono nadać kategorię dróg gminnych
Lp.

Nr dz. drogi

1

347
343
340
344
339/2
349
333
348
334
329
332

2
3
4
5
6
7

Nazwa drogi
(lokalizacja)
ul Pocztowa
ul. Plac Kościelny
ul. Kościelna
ul. Stolarska
ul. Lubelska
ul. Polna
droga gruntowa
droga gruntowa
droga gruntowa

Określenie odcinka drogi
początek
koniec
0+000
0+170
0+000
0+280
0+000
0+100
0+000
0+320
0+000
0+1250
0+000
0+220
0+000
0+300
0+300
0+000
0+350
0+225
0+000
0+400

Łączna długość dróg kategorii gminnej wynosi: 3915mb.
10 46

Długość drogi (m)
550
320
1250
220
600
575
400
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UCHWAŁA NR XXXVII/213/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Santok
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. 30
ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje:
Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok następującej treści:
Dział I
Postanowienia wstępne
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie się przez to szkołę , przedszkole, zespół szkół prowadzony przez Gminę Santok;
2) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkół;
3) dyrektorze lub wicedyrektorze szkoły - rozumie
się przez to dyrektora lub wicedyrektora placówki oświatowej, o której mowa w pkt 1;
4) wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Santok;
5) wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się
przez to stawkę wynagrodzenia zasadniczego
dla poszczególnych stopni awansu zawodowego nauczycieli określonego w rozporządzeniu.

Dział II
Dodatki
Rozdział 1
Dodatek motywacyjny
§ 3. 1. Nauczycielom, niezależnie od stopnia
awansu oraz sposobu nawiązania stosunku pracy,
może być przyznany dodatek motywacyjny, z zastrzeżeniem ust. 2
2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesięcy i nie dłuższy niż
1 rok szkolny.
3. Fundusz dodatku motywacyjnego tworzy się
dla Zespołu szkół, szkół podstawowych i przedszkoli
wysokości 6% ogólnej kwoty wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z pominięciem wynagrodzenia dyrektora lub nauczyciela pełniącego obowiązki dyrektora w danej szkole.
4. Wysokość środków na dodatek motywacyjny
dla dyrektorów szkół i nauczycieli pełniących obowiązki dyrektora szkoły wynosi 20% ogólnej kwoty
wynagrodzenia zasadniczego tych dyrektorów.
5. Dodatek motywacyjny przyznaje się procentowo w przedziale od 5% do 20% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela dyplomowanego.
6. Przy ustalaniu prawa do dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i jego wysokości uwzględnia
się:
a)

uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy
nauczyciela dobrych wyników w nauczaniu
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub
promocji, wynikami egzaminów lub sprawdzianów,

b)

osiągnięcia uczniów, potwierdzone konkursach, turniejach i olimpiadach oraz w innych
obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym,

c)

skuteczne kierowanie rozwojem ucznia
szczególnie uzdolnionego lub ucznia mającego trudności w nauce,

d)

skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną
edukację, planowania własnej przyszłości,
pracy nad sobą oraz właściwych postaw
moralnych i społecznych,

§ 2. Wysokość, warunki oraz zasady wypłacania
nauczycielom:
1) dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
2) nagród jubileuszowych;
3) zasiłku na zagospodarowanie;
4) dodatku z tytułu zatrudnienia na terenie wiejskim;
5) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy;
6) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę;
7) dodatek za wysługę lat;
8) dodatek za warunki pracy.
Określają odpowiednie przepisy ustawy.
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e)

skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie
agresji, patologii i uzależnieniom,

f)

aktywne działania na rzecz uczniów potrzebujących opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb,
w szczególności w stałej współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami
świadczącymi pomoc socjalną,

Poz. 1047
j)

merytoryczne i życzliwe załatwianie spraw
osobistych
pracowników
oraz
spraw
uczniowskich i rodziców,

k)

promocja szkoły lub przedszkola na zewnątrz,

l)

prowadzenie działań na rzecz społeczności
lokalnej.

8. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala dyrektor
szkoły, a w stosunku do dyrektora wójt.

g)

inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

h)

aktywne uczestniczenie w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym,

Dodatek funkcyjny

i)

udział w pracach komisji przedmiotowych
i innych zespołów,

§ 4. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

j)

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

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły;

k)

l)

inicjowanie i prowadzenie dodatkowych zajęć
pozalekcyjnych
i
pozaszkolnych
uwzględniających potrzeby uczniów,
realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym,

ł) wzorowe wypełnianie podstawowych obowiązków
7. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły lub przedszkola, poza warunkami wymienionymi w ust. 6 dodatek różnicuje
się również w zależności od spełnienia następujących kryteriów:
a)

prawidłowość opracowania planu finansowego szkoły lub przedszkola i przestrzeganie
dyscypliny budżetowej,

b)

racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi szkoły lub przedszkola,

c)

właściwa polityka kadrowa prowadzona
zgodnie z potrzebami szkoły lub przedszkola,

d)

pozyskiwanie środków pozabudżetowych
oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły lub przedszkola,

e)

skuteczne zarządzanie szkołą lub przedszkolem zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy,

Rozdział 2

2) wychowawstwo klasy lub oddziału przedszkolnego;
3) sprawowanie funkcji opiekuna stażu.
§ 5. 1. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego
określa załącznik Nr 1 do regulaminu.
2. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli przyznaje
dyrektor szkoły, a dla dyrektorów szkół wójt.
3. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeżeli objęcie stanowiska lub
funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego
dnia.
4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
lub funkcje na czas określony, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca w którym upłynął okres ich
powierzenia. Dotyczy to również wcześniejszego
odwołania ze stanowiska lub funkcji.
5. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora
szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły lub nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych wypadkach prawo
do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca
po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia
tych obowiązków i wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia obowiązków.
Rozdział 3
Dodatki za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych

f)

właściwa współpraca z organem prowadzącym i nadzorującym szkołę lub przedszkole,

g)

współdziałanie z organami szkoły lub przedszkola i związkami zawodowymi,

§ 6. Dodatek za pracę w trudnych warunkach
przysługuje:

h)

wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań,
samokształceniu i doskonaleniu zawodowym,

1) nauczycielom szkół podstawowych prowadzących zajęcia w klasach łączonych - w wysokości
20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę w tych klasach;

i)

organizowanie pracy szkoły lub przedszkola
zapewniające bezpieczeństwo i higienę warunków pracy uczniów oraz wszystkich pracowników,

2) nauczycielom prowadzącym zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą zakwalifikowanym do kształcenia specjalnego -
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w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą
przeprowadzoną godzinę;
3) nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego - w wysokości 20% stawki
godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.
§ 7. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia
z dziećmi i młodzieżą posiadającą orzeczenia o niepełnosprawności w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.
§ 8. W razie zbiegu tytułów do dodatków za
trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielowi prawo do obu dodatków.

Poz. 1047

(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się
w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
§ 11. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego
wymiaru zajęć nauczyciela ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16
z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że
czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej
0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 12. W razie zastępstwa za nieobecnych nauczycieli przez nauczycieli w niepełnym wymiarze
godzin za faktycznie zrealizowane godziny zastępstw
przysługuje wynagrodzenie według zasad określonych w § 11.

Dział III

Dział IV

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
za godziny doraźnych zastępstw
§ 9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
§ 10. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę zastępstwa oblicza się,
z zastrzeżeniem ust. 2 dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie
z dodatkiem za warunki pracy jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego
obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy
obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę
doraźnego zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego

Postanowienia końcowe
§ 13. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym
wymiarze czasu pracy poszczególne składniki wynagrodzenia przysługują w części proporcjonalnej do
wymiaru czasu, z wyjątkiem wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw i dodatku funkcyjnego za
wychowawstwo klasy.
§ 14. Traci moc uchwała Nr XXXI/169/08 Rady
Gminy Santok z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie
przyjęcia regulaminu wynagradzania i przyznawania
dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminę Santok.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/213/09
Rady Gminy Santok
z dnia 28 maja 2009r.

Dodatki funkcyjne
1. Wysokość dodatków funkcyjnych na stanowiskach kierowniczych w szkołach i przedszkolach
Stanowisko lub funkcja
Dyrektor szkoły
Dyrektor Zespołu szkół
Wicedyrektor Zespołu szkół
Dyrektor przedszkola
2. Inne dodatki funkcyjne wynoszą miesięcznie:
1) wychowawca klasy lub oddziału:
a)

w szkołach podstawowych i gimnazjach - 80zł,

b)

w przedszkolu - 60zł;

2) opiekun stażu - 30zł.

Stawka dodatku funkcyjnego
700 - 900
1.000 - 1.500
600 - 800
400 - 700
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UCHWAŁA NR XXXVII/218/09
RADY GMINY SANTOK
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin

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), art. 42
ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
dla nauczycieli realizujących różne wymiary ustala się
dzieląc liczbę realizowanych godzin przez wymiar
podstawowy i sumując te ilorazy. W przypadku, gdy
suma tych ilorazów jest wyższa niż 1, godziny ponad
1 są godzinami ponadwymiarowymi.

2. Liczbę godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli realizujących różne tygodniowe wymiary
godzin oblicza się dzieląc liczbę realizowanych przez
nauczycieli godzin przez sumę ilorazów tych wymiarów.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula
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UCHWAŁA NR XXXIV/26/09
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz
obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się 25 godzinny obowiązkowy wymiar zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez
Gminę Zbąszynek.
§ 2. 1. Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze

w szkołach Gminy Zbąszynek określa załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.
2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek
zainteresowanego, burmistrz może obniżyć lub
zwolnić z obowiązkowego wymiaru zajęć określonego w pkt 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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Poz. 1049, 1050
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/26/09
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 28 maja 2009r.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin
Lp.
1.
2.
3.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Dyrektor
Wicedyrektor
5
3
9

Szkoła
Przedszkole czynne pow. 5 godz.
Szkoła do 10 oddziałów
Szkoła od 11 do 20 oddziałów
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UCHWAŁA NR XLII/111/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/61/2003 Rady Miasta Żagań z dnia 27 marca 2003r. w sprawie
programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1(tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VII/61/03 Rady Miasta
Żagania z dnia 27 marca 2003r. w sprawie programu
pomocy regionalnej dla przedsiębiorców.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

10 50

_________________________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)

2)

dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992r.);
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L187
z 20 lipca 1999r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.
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UCHWAŁA NR XLII/112/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie udzielenia zwolnień z podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz
podatku od środków transportowych, stanowiących
regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z 2008r.
Nr 146, poz. 927) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Mając na uwadze rozwój gospodarczy
miasta wprowadza się zwolnienia z podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, które tworzą na terenie miasta
Żagań nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami.
2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości przewidziane w niniejszej uchwale stanowią pomoc regionalną.
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o rozporządzeniu
- należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U.
z 2008r. Nr 146, poz. 927).
4. Przedsiębiorca nabywa prawo do zwolnienia
z podatku od nieruchomości po spełnieniu warunków zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów,
o którym mowa w ust. 3 oraz warunków zawartych
w dalszej części niniejszej uchwały.
5. Niniejsza uchwała nie ma zastosowania do
inwestycji polegających na budowie obiektów lub
adaptacji obiektów na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej:
a)

w zakresie działalności handlowej ( hurtowej
i detalicznej),

b)

w wyniku których powstaną nieruchomości
przeznaczone na wynajem lub dzierżawę
pod działalność handlową lub hurtową

z wyjątkiem inwestycji prowadzonych w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, w odniesieniu do
których przysługuje zwolnienie, o którym mowa
w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Prawo do zwolnienia z podatku od nieruchomości przysługuje w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
i utrzymaniu tego stanu zatrudnienia przez okres
5 lat, a w przypadku korzystania ze zwolnienia przez
czas dłuższy - przez cały okres zwolnienia podatkowego.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 obejmuje nowe inwestycje polegające na:
a)

budowie nowych obiektów,

b)

zakupie przez przedsiębiorcę obiektów i ich
adaptacji na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej,

c)

adaptacji obiektów, będących w posiadaniu
przedsiębiorcy na cele działalności gospodarczej, w których po uruchomieniu działalności utworzone zostaną stanowiska pracy.

3. Zwolnienie z podatku od nieruchomości od
inwestycji polegających na budowie nowych obiektów przysługuje na okres do 3 lat od dnia nabycia
nieruchomości gruntowej, na której prowadzona
będzie ta budowa. Okres ten obejmuje:
a)

czas załatwienia spraw formalno - prawnych
oraz dokumentacyjnych niezbędnych do:
uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji, bądź zgłoszenia rozpoczęcia inwestycji do 1 roku,

b)

czas realizacji inwestycji do 2 lat

jednak nie dłużej niż do chwili uzyskania pozwolenia na użytkowanie z właściwego urzędu.
4. Zwolnienie z podatku z tytułu inwestycji polegających na adaptacji zakupionych lub posiadanych
obiektów dla potrzeb uruchomienia działalności
gospodarczej, w których utworzone zostaną nowe
stanowiska pracy przysługuje na okres prowadzenia
inwestycji, który nie może przekraczać 1 roku.
5. Po zakończeniu inwestycji oraz utworzeniu
i obsadzeniu stanowisk pracy w oddanej do użytku
inwestycji zwolnienie z podatku od nieruchomości
przysługujące od jednego stanowiska pracy, z zastrzeżeniem ust. 6 stanowiło będzie sumę składek
ZUS i składki na Fundusz Pracy odprowadzonych
w okresie kolejnych 12 m - cy od każdego utworzonego i obsadzonego stanowiska, które obciążają
pracodawcę.
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6. Kwota zwolnienia od jednego utworzonego
i obsadzonego stanowiska pracy ustalona w sposób
określony w ust. 5 nie może przekroczyć 5.000zł
w okresie kolejnych 12 m - cy do wyczerpania maksymalnej intensywności pomocy, jednakże nie dłużej niż przez okres 10 lat, wliczając w to okres zwolnienia, o którym mowa w ust. 3 i ust. 4.
Pomoc ta nie może przekroczyć 100% należnego
podatku za dany rok.
W przypadku, gdy kwota ustalonej pomocy przekroczy 5.000zł albo kwotę 100% należnego podatku za
dany rok, nadwyżka może być wykorzystana w latach następnych.
7. Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie
przysługuje, a niezapłacony w okresie zwolnienia
podatek staje się natychmiast wymagalny wraz
z odsetkami za zwłokę:
1) w przypadku nowych inwestycji, o których
mowa w § 2 ust. 3, gdy:
a)

okres realizacji inwestycji jest dłuższy niż
2 lata,

b)

okres załatwiania spraw formalno - prawnych oraz dokumentacyjnych wraz z czasem
realizacji inwestycji jest dłuższy niż 3 lata;

2) w przypadku inwestycji polegających na adaptacji obiektów, o których mowa w § 2 ust. 4,
gdy:
a)

okres realizacji inwestycji i rozpoczęcia
w tym obiekcie działalności gospodarczej
przekroczy 1 rok od daty rozpoczęcia inwestycji.

§ 3. 1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, który zamierza ubiegać się o przyznanie pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku od
nieruchomości na zasadach określonych niniejszą
uchwałą jest zobowiązany do uprzedniego dokonania zgłoszenia tego faktu przed realizacją inwestycji
- na druku stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zwolnienia zobowiązany jest wraz ze zgłoszeniem
przedłożyć:
1) uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej lub odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
2) pisemną informację o wielkości i przeznaczeniu
otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc
de minimis, udzielonej w związku z realizacją
danego przedsięwzięcia, sporządzoną na formularzu określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U.
z 2007r. Nr 61, poz. 413);
3) dokumentację sporządzaną dla ZUS potwierdzającą stan zatrudnienia oraz sprawozdanie Z-03
o zatrudnieniu i wynagrodzeniach przed dniem
objęcia pomocą, tj. przed zatrudnieniem pracowników na nowoutworzonych miejscach

Poz. 1051
pracy;

4) informację określającą planowaną liczbę nowoutworzonych miejsc pracy, z wyszczególnieniem wysokości wynagrodzenia oraz składek
ZUS i składek na Fundusz Pracy w okresie kolejnych 12 m - cy obciążających pracodawcę;
5) wyliczenie wielkości dwuletnich kosztów pracy
nowozatrudnionych pracowników lub kosztów
inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą.
3. Ponadto do zgłoszenia należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy do nieruchomości, w której prowadzona będzie inwestycja;
2) informację określającą: datę (planowanego) rozpoczęcia i planowanego zakończenia inwestycji
oraz powierzchnie gruntów i budynków, mające
być przedmiotem zwolnienia z podatku;
3) opis projektu inwestycyjnego z kosztorysem
inwestorskim wraz z zestawieniem planowanych kosztów kwalifikujących się do objęcia
pomocą oraz harmonogramem realizacji inwestycji (biznesplan);
4) ostatnie przyjęte i zatwierdzone sprawozdanie
finansowe, a w przypadku przedsiębiorcy działającego przez okres krótszy niż rok sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy.
§ 4. 1. Przedsiębiorca spełniający warunki do korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w § 1 - 3
obowiązany jest ustanowić na rzecz Gminy Żagań
o statusie miejskim hipotekę kaucyjną do kwoty
odpowiadającej wysokości zwolnienia z podatku,
wyliczonego wg stawek obowiązujących w pierwszym roku korzystania ze zwolnienia - na nieruchomości stanowiącej własność przedsiębiorcy, której
dotyczy zwolnienie z podatku od nieruchomości.
2. Hipotekę kaucyjną przedsiębiorca ustanawia
w formie oświadczenia złożonego notarialnie z wpisem do księgi wieczystej.
3. Hipoteka kaucyjna zabezpiecza ewentualne
przyszłe roszczenia gminy z tytułu utraty zwolnienia
podatkowego przez przedsiębiorcę.
4. Przedsiębiorca zobowiązany jest ustanowić
hipotekę kaucyjną w terminie 3 miesięcy, począwszy
od miesiąca, w którym nabył prawo do zwolnienia
z podatku.
§ 5. Po zakończeniu inwestycji przedsiębiorca
zobowiązany jest w terminie 14 dni przedłożyć organowi podatkowemu protokół odbioru oraz pozwolenie na użytkowanie obiektu uzyskane ze starostwa
powiatowego.
§ 6. Po upływie 12 m - cy od utworzenia i obsadzenia stanowisk pracy korzystający ze zwolnienia
przedkłada organowi podatkowemu imienną listę
zatrudnionych na nowo utworzonych stanowiskach
pracy z wyszczególnieniem wynagrodzeń składek
ZUS i składek na Fundusz Pracy obciążających pracodawcę oraz dokumentację sporządzoną dla ZUS
potwierdzającą stan zatrudnienia po utworzeniu
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nowych stanowisk pracy w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca.
§ 7. W przypadku korzystania ze zwolnienia podatnik będący osobą fizyczną zobowiązany jest do
sporządzenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, natomiast osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie posiadające
osobowości prawnej - do sporządzenia deklaracji na
podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem
ZNl/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości.
Podatnik zobowiązany jest również złożyć informację (deklarację), o której mowa wyżej również
w sytuacjach określonych w § 9 uchwały.
§ 8. 1. W okresie obowiązywania zwolnienia
z podatku od nieruchomości przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany w terminie do
15 stycznia każdego roku do udzielenia organowi
podatkowemu pisemnej informacji pozwalającej na
dokonanie oceny skuteczności i efektywności udzielonej pomocy w zakresie utworzenia nowych miejsc
pracy. W tym celu należy przedłożyć:
1) oświadczenie o utrzymaniu stanu zadeklarowanego zatrudnienia;
2) zestawienie stanu zatrudnienia za rok poprzedzający, wraz z uwierzytelnionymi kserokopiami deklaracji ZUS P DRA, ZUS P RCA z potwierdzeniem ich złożenia w ZUS oraz sprawozdania Z- 03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
3) koszty pracy nowozatrudnionych pracowników
poniesione za rok poprzedni;
4) informację o wielkości oraz o przeznaczeniu
pomocy publicznej uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł na realizację zadania
objętego pomocą na podstawie niniejszej
uchwały.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest ponadto do
niezwłocznego informowania organu podatkowego
o wszelkich zmianach powodujących utratę prawa
do zwolnienia m. in.: zmniejszenie poziomu zatrudnienia, postawienie w stan likwidacji przedsiębiorstwa, itp.
§ 9. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia
w przypadkach niedopełnienia warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia, tj.:
1) niedotrzymania zadeklarowanego zatrudnienia
przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku
zwolnienia w podatku od nieruchomości na
czas dłuższy - przez okres obowiązywania
zwolnienia podatkowego;
2) postawienia w stan likwidacji;

Poz. 1051

3) ogłoszenia upadłości podatnika;
4) naruszenia przez podatnika warunków określonych w niniejszej uchwale oraz wynikających
z rozporządzenia;
5) podania nieprawdziwych danych;
6) nie ustanowienia hipoteki kaucyjnej, o której
mowa w § 4.
2. W przypadku utraty prawa do zwolnienia
z podatku, kwoty udzielonych zwolnień stają się
zaległościami podatkowymi, w stosunku do których
mają zastosowanie przepisy: ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
§ 10. 1. Jeżeli łączna wartość pomocy dla jednego przedsiębiorcy, przysługująca w formie zwolnienia, a także w innych formach oraz z innych źródeł
przekroczy maksymalną intensywność pomocy regionalnej, przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku stanowiącego nadwyżkę pomocy ponad
dopuszczalną intensywność.
2. Zapłata podatku, o którym mowa w ust. 1
winna nastąpić w ciągu 30 dni od daty złożenia
przez przedsiębiorcę rocznego rozliczenia z udzielonej pomocy publicznej.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 13. Pomoc na warunkach określonych w niniejszej uchwale może być udzielana do dnia
31 grudnia 2013r.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
_________________________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1)

2)

dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 17 grudnia 1992r.);
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 30 lipca 1999r.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskie/ - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wydanie specjalne.
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Załącznik
do uchwały Nr XLII/112/09
Rady Miasta Żagań
z dnia 28 maja 2009r.

Formularz zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją
1. Oznaczenie przedsiębiorcy:
Nazwa………………………………………………………………………………………………………………………...
Siedziba………………………………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………………………………………………………………………………………….
REGON……………………………………………………………………………………………………………………….
symbol PKD i opis prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
adres korespondencyjny………………………………………………………………………………………………….
wielkość przedsiębiorcy1 (zaznaczyć krzyżykiem odpowiedni kwadrat)





mikroprzedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
inny

osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy…………………………………………………………….
telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………………………
Dane nowej inwestycji:
Rodzaj inwestycji…………………………………………………………………………………………………………...
Dane geodezyjne nieruchomości, na której realizowana będzie nowa inwestycja
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Data rozpoczęcia inwestycji………………………………………………………………………………………………
Planowana data zakończenia inwestycji……………………………………………………………………………….
Koszty inwestycji w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne związanych z realizacją nowej
inwestycji …………………………………………………………………………………………………………………..
3. Dane dotyczące utworzenia nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją:
Liczba osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie przed rozpoczęciem inwestycji2…………………………….
Planowana do utworzenia liczba nowych miejsc pracy……………………………………………………………..
Planowane koszty utworzenia nowych miejsc pracy3 w zł…………………………………………………………..
________________________________________________________________________
1

określona zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje
pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z 9 sierpnia 2008r.)
2

średnie zatrudnienie z ostatnich 12 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto realizację inwestycji

3

ustalony zgodnie z § 7 rozporządzenia
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4. Przedsiębiorca oświadcza, że spełnia warunki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od
środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2008r.
Nr 146, poz. 927) oraz uchwały rady miasta do skorzystania z pomocy regionalnej na tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
5. Przedsiębiorca wskazany w pkt 1 zobowiązuje się do informowania tutejszego organu podatkowego
o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na możliwość korzystania ze zwolnienia (w szczególności
o nie zakończeniu inwestycji w terminie) oraz do dostarczania wyjaśnień i dokumentów na każdym etapie
korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomości - na wezwanie organu.
6. Przedsiębiorca do wniosku załącza:
1) bieżącą deklarację składaną do GUS w zakresie zatrudnienia;
2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego/wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
3) zobowiązanie do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą inwestycji
ze środków własnych przedsiębiorcy4 - na druku Nr 1;
4) zobowiązanie do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia - na druku Nr 2;
5) oświadczenie złożone przez zbywcę nieruchomości - na druku Nr 3;
6) oświadczenie złożone przez nabywcę nieruchomości - na druku Nr 4;
7) oświadczenie, że podatnik nie prowadzi działalności w wyłączonych sektorach - na druku Nr 5;
8) oświadczenie o przeciętnym stanie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc,
w którym rozpoczęto realizację inwestycji waz z udokumentowaniem wykazanego stanu zatrudnienia na druku Nr 6;
9) oświadczenie o intensywności pomocy - na druku Nr 7;
10) oświadczenie podatnika o wielkości pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorcę na utworzenie
nowej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy (złożone na formularzu według wzoru określonego w rozporządzeniu RM z dnia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r.
w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy
- Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 413);
11) opis projektu inwestycyjnego wraz z zestawieniem planowanych nakładów inwestycyjnych oraz harmonogramem realizacji inwestycji (biznesplan);
12) tytuł prawny do nieruchomości, w odniesieniu do której podatnik ubiega się o ulgę (zwolnienie);
13) wyliczenie wielkości dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników;
14) wyliczenie kosztów inwestycji w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne związanych
z realizacją nowej inwestycji;
15) inne dokumenty (podać jakie)
…………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………..
data i podpis (pieczęć) wnioskodawcy)

_____________________________________________
4

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia
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Druk Nr 1

………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)

………………………………………………………
(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)

DEKLARACJA
W związku ze złożonym w dniu ………………………… zgłoszeniem zamiaru korzystania z pomocy publicznej
- w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z dnia
12 sierpnia 2008r. Nr 146, poz. 927) zobowiązuję się do pokrycia ze środków własnych co najmniej
25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w zgłoszeniu.

……………………………..

..………………………………………………...

miejscowość, data

Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy

Druk Nr 2

………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)

………………………………………………………
(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)

DEKLARACJA

W związku ze złożonym w dniu ……………………… zgłoszeniem zamiaru korzystania z pomocy regionalnej w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia
2008r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. z dnia 12 sierpnia 2008r. Nr 146,
poz. 927) oraz § 2 uchwały Nr XLII/112/09 Rady Miasta Żagań z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną
-

zobowiązuję się do utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy związanych z nową inwestycją co
najmniej przez 5 lat od dnia ich utworzenia.

……………………………..
miejscowość, data

……..……………………………………………
Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiębiorcy
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Druk Nr 3
Żagań, dnia ……………………….

………………………………………………………
Zbywca nieruchomości

………………………………………………………
………………………………………………………
Adres

OŚWIADCZENIE
złożone przez zbywcę przedsiębiorstwa
Oświadczam, że w odniesieniu do zbytych składników przedsiębiorstwa dla
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy - REGON, PESEL)

…………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania lub adres siedziby)

nie korzystano z pomocy publicznej.

…..…………………………………………………..
podpis (pieczątka) osoby zbywającej nieruchomość
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Druk Nr 4
Żagań, dnia ……………………….

………………………………………………………
Nabywca nieruchomości

………………………………………………………
………………………………………………………
Adres

OŚWIADCZENIE
złożone przez nabywcę nieruchomości

Oświadczam, że nabycie składników nieruchomości od
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy - REGON, PESEL)

…………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania lub adres siedziby)

nastąpiło na warunkach rynkowych.

…..…………………………………………………..
podpis (pieczątka) osoby nabywcy nieruchomości
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Druk Nr 5
Żagań, dnia ……………………….

………………………………………………………
Imię i nazwisko/Nazwa Firmy

………………………………………………………
………………………………………………………
Adres

OŚWIADCZENIE
W związku ze złożonym w dniu ……………………….. zgłoszeniem zamiaru korzystania z pomocy publicznej
na podstawie uchwały ………………………………………………………………………………………..
oświadczam, co następuje:
-

prowadzę/nie prowadzę działalności w sektorach: rybołówstwa i akwakultury, budownictwa okrętowego, hutnictwa żelaza i stali, górnictwa węgla oraz włókien syntetycznych,

-

prowadzę/nie prowadzę działalności w sektorze rolnictwa związanej z produkcją pierwotną produktów
wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

-

prowadzę/nie prowadzę działalności związanej z wytwarzaniem i obrotem produktami mającymi imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji
(EWG) Nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem
i przetworami mlecznymi (Dz. Urz. WE L 182 z 3 lipca 1987r. str. 36 z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 247 z późn. zm.);

-

prowadzę/nie prowadzę działalność związaną z wywozem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana
z ilością wywożonych produktów, z tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi
wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,

-

prowadzę/nie prowadzę działalności uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej względem towarów przywożonych.

*niewłaściwe skreślić

……………………………………………………….
podpis (pieczątka) osoby składającej oświadczenie
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Druk Nr 6

………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)

………………………………………………………
(adres zamieszkania/siedziba przedsiębiorcy)

OŚWIADCZENIE

W związku ze złożonym dniu ………………….. zgłoszeniem zamiaru korzystania z pomocy regionalnej
- w wykonaniu obowiązku wynikającego z uchwały Rady Miasta Żagań Nr XLII/112/09 z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność
gospodarczą na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją stanowiących regionalną
pomoc inwestycyjną
świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy
z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze zm.)
oświadczam, że
-

średnie zatrudnienie z 12 m - cy poprzedzających utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie
działającym na terenie Miasta Żagań, w przeliczeniu na pełne etaty, tj. na dzień ……………… wyniosło
……..… etatów,

-

średnie zatrudnienie z 12 m - cy po utworzeniu nowych stanowisk pracy wyniesie w przedsiębiorstwie
działającym na terenie Miasta Żagań, w przeliczeniu na pełne etaty, tj. na dzień ……………... wyniesie
………… etatów.

……………………………..
miejscowość, data

..………………………………………………...
Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej

do reprezentowania przedsiębiorcy
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Druk Nr 7
Żagań, dnia …………………………..

………………………………………………………
Imię i nazwisko

………………………………………………………
Adres

OŚWIADCZENIE
W związku ze złożonym w dniu …………………… zgłoszeniem zamiaru korzystania z pomocy publicznej na
podstawie uchwały …………………………………………………………………………….
Oświadczam, że planuje się:
-

Koszty realizacji inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą w kwocie 1

………………...

-

Wartość pomocy (zwolnienia)

.………………..

-

Intensywność pomocy

……………......

……………………………………………………....
podpis (pieczątka) osoby składającej oświadczenie

_____________________________________________________________________
1

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą podatnik może przyjąć:
1)
2)

10 5 1

koszty inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji, o których mowa w § 6 rozporządzenia lub
koszty utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji, o których mowa w § 7 rozporządzenia.
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UCHWAŁA NR XLII/113/09
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 28 maja 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/15/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie cen biletów za przejazdy
autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów,
sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania zwierząt i rzeczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001r. o cenach (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 97, poz. 1050 z późniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę XXII/15/08 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie cen biletów za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej, określenia osób
uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów, sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu
przewozu osób oraz zabierania zwierząt i rzeczy
w sposób następujący: zmianie ulega § 1 i otrzymuje brzmienie:

Bilety jednorazowe
Trasa przejazdu
miasto - miasto (jedna trasa)

Bilet jednorazowy normalny
2,00zł

Bilet jednorazowy ulgowy
1,00zł

Bilety miesięczne
Trasa przejazdu
miasto - miasto (jedna trasa)

Bilet jednorazowy normalny
2,00zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań oraz Prezesowi Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Żaganiu.

Bilet jednorazowy ulgowy
1,00zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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UCHWAŁA NR XXVII/196/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 9 czerwca 2009r.
w sprawie ustanowienia pomników przyrody ożywionej występujących na terenie leśnym Nadleśnictwa
Szprotawa

Na podstawie art.44 ust.1 i 2 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co
następuje:

§ 1.1. Ustanawia się pomniki przyrody ożywionej
na terenie leśnym będącym w zarządzie Lasy Państwowe Nadleśnictwa Szprotawa ul. Żagańska 6 68300 Szprotawa:
- – 1 dąb szypułkowy – wiek ok.150 lat Nr działki
731 obręb Jelenin
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- – wiąz szypułkowy – wiek ok.140 lat Nr działki
728 obręb Jelenin
2. Ustanowić nadzór nad pomnikami przyrody
ożywionej dla Lasów Państwowych Nadleśnictwa
Szprotawa.
§ 2. W stosunku do ustanowionych pomników
przyrody ożywionej wprowadza się następujące
zakazy:
1) niszczenia,
obiektów,

uszkadzania

lub

przekształcania

Poz. 1053, 1054

4) dokonywania zmian stosunków wodnych mogących mieć wpływ na żywotność obiektów
chronionych,
5) umieszczania tablic reklamowych za wyjątkiem
tablic z napisem „pomnik przyrody”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
3) wylewania nieczystości,

Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR XXVII/155/09
RADY MIASTA BABIMOST
z dnia 8 czerwca 2009r.
w sprawie sprawienia pogrzebu przez gminę i zasad zwrotu wydatków

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15, art. 44, art. 96
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy
społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2008r. Nr 115,
poz. 728 z późniejszymi zmianami), art. 10 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (jednolity tekst Dz. U. z 2000r.
Nr 23, poz. 295 z późniejszymi zmianami) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Sprawienie pogrzebu przez Gminę Babimost
przysługuje osobom zmarłym, które zamieszkiwały
lub przebywały na terenie Gminy Babimost jeśli nie
posiadały osób zobowiązanych do alimentacji,
względnie osoby zobowiązane nie mają możliwości
ich pochowania.
§ 2. Sprawienie pogrzebu należy dokonać zgodnie z wyznaniem zmarłego, po otrzymaniu aktu zgonu właściwego Urzędu Stanu Cywilnego.
§ 3. Ustala się, że sprawienie pogrzebu powinno
obejmować niezbędne czynności z tym związane,
a w szczególności:
1) przygotowanie zwłok do pochówku;
2) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia;
3) zakup trumny, krzyża, tabliczki;
4) transport zwłok do miejsca pochówku;
5) dokonanie pochówku (ofiara za pogrzeb);
6) opłata za miejsce na cmentarzu;
7) złożenie zwłok w grobie ziemnym.
10 5 4

§ 4. 1. Usługę pogrzebową wykonuje się na
cmentarzu w miejscu zamieszkiwania zmarłego na
terenie gminy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Sprawienie pogrzebu dla osoby bezdomnej
bez względu na ostatnie miejsce zamieszkiwania
oraz osoby nikomu nie znanej (N.N.) następuje na
cmentarzu wskazanym przez Kierownika Ośrodka
Pomocy Społecznej w Babimoście.
§ 5. 1. Wydatki poniesione przez gminę na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi:
1)

z zasiłku pogrzebowego, o ile taki zasiłek przysługuje z ubezpieczenia społecznego;

2)

w całości z masy spadkowej, a jeżeli masa
spadkowa nie zabezpiecza zwrotu całości wydatków to w części, do pełnej wysokości masy
spadkowej.

2. W przypadku sprawienia pogrzebu dla osoby
bezdomnej, bez uprawnień do zasiłku pogrzebowego oraz osoby N.N. koszty pogrzebu pokrywa
w całości gmina.
6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
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UCHWAŁA NR XXVII/156/09
RADY MIASTA BABIMOST
z dnia 8 czerwca 2009r.
w sprawie wzniesienia obelisku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Dla upamiętnienia mieszkańców narodowości niemieckiej mieszkających w przeszłości
w Babimoście, postanawia się wznieść obelisk na
części działki Nr 302 stanowiącej własność gminy.

2. Treść tablicy pamiątkowej, która zostanie
umieszczona na obelisku określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henry Paciejewski

Załącznik
do uchwały Nr XXVII/156/09
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 8 czerwca 2009r.
Park Miejski
były cmentarz ewangelicki
Byłym mieszkańcom,
pochowanym w tym miejscu,
którzy współtworzyli pomyślność i rozwój Miasta Babimost
w dowód pamięci i wdzięczności
Burmistrz i Rada Miejska
Babimost, czerwiec 2009

Stadtpark
ehemaliger evangelischer Friedhof
In Gedenken an die hier ruhenden Einwohner,
die zum Wohl und zur Entwicklung
der Stadt Babimost beigetragen haben.
Ais Zeichen der Anerkennung und der Dankbarkeit
Burgermeister
und der Stadtrat
10 55
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UCHWAŁA NR XLVIII/624/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 9 i art. 18 ust. 2
pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 tekst
jednolity z późn. zm. ), w związku z art. 81 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
tekst jednolity z późn. zm. ), uchwala się, co następuje:

zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym
na terenie Miasta Zielona Góra, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę
wniosku o udzielenie dotacji lub w roku następującym po roku złożenia tego wniosku.

Rozdział 1

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych
do rejestru zabytków, położonych na terenie Miasta
Zielona Góra.
2. Zasady określone w niniejszej uchwale stosuje się odpowiednio do dotacji celowych na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy częściach zabytków, w tym elewacjach kamienic – zabytków baroku, klasycyzmu, eklektyzmu
i secesji - stanowiących elementy wpisanego do
rejestru zabytków układu urbanistycznego lub zespołu budowlanego.
3. Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych
określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz rozporządzeń
wydanych na podstawie tej ustawy.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć dotacje celową na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków, położonym na terenie Miasta Zielona Góra;
2) beneficjencie dotacji - należy przez to rozumieć
podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację z budżetu Miasta Zielona
Góra;
3) pracach i robotach budowlanych - należy przez
to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane;
4) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć
Prezydenta Miasta Zielona Góra.
§ 3. 1. Z budżetu Miasta Zielona Góra może być
udzielona dotacja na prace i roboty budowlane przy

2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne
na:

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich
i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego
z przepisami Prawa budowlanego;

zgodnie

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji
wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych
zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej
dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza
50 % oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych
odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części
składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
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16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
przy zabytku wpisanym do rejestru, o których
mowa w pkt. 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciw włamaniowej
oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
§ 4. Dotacja może być udzielona wyłącznie
podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikający
z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiązaniowego.
§ 5. Dotacja może być udzielona w wysokości:
1) do 50% nakładów koniecznych, o których mowa w § 3 ust. 2, na wykonanie prac lub robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru;
2) do 100% nakładów koniecznych, o których
mowa w § 3 ust. 2, na wykonanie prac lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do
rejestru, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo
wymaga przeprowadzenia złożonych pod
względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych;
3) do 100% nakładów koniecznych, o których
mowa w § 3 ust. 2, w przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac lub robót budowlanych.
§ 6. Dotacja nie może zostać udzielona, jeżeli:
1) nakłady konieczne, o których mowa w § 3 ust. 2,
w 100% są finansowane z dotacji pochodzących
z innych źródeł;
2) jeżeli łączna kwota dotacji udzielonych przez
Miasto i inne uprawnione podmioty przekroczyłaby 100 % nakładów koniecznych na te prace
lub roboty.
Rozdział 2
Rozpatrywanie wniosków, umowa o dotację,
tryb przeprowadzania kontroli.
§ 7. 1. Podmioty ubiegające się o udzielenie dotacji składają wnioski o dotację do Prezydenta Miasta:
1) w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok wykonania zaplanowanych prac;
2) w innym terminie ogłoszonym przez Prezydenta Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej
z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem.

Poz. 1056

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2) rodzaj prac;
3) określenie całkowitych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem źródeł finansowania;
4) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się
wnioskodawca;
5) oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu
zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę wykonanych prac;
6) oświadczenie wnioskodawcy o pozyskaniu
i ubieganiu się o środki publiczne od innych
podmiotów na realizację zadania objętego
wnioskiem.
2. Wzór wniosku jest określony w załączniku
Nr 1 do uchwały.
3. Do wniosku należy załączyć:
1) decyzję o wpisie do rejestru zabytku, którego
dotyczą prace lub roboty;
2) dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem;
3) harmonogram realizacji prac;
4) szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych
prac wraz z przedmiarem robót lub kosztorys
inwestorski
w
przypadku
wnioskowania
o udzielanie dotacji na przeprowadzenie prac,
których wykonawca powinien być wyłoniony
na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
5) decyzję właściwego organu ochrony zabytków
zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót
oraz projektem i pozwoleniem na budowę, gdy
wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku
nieruchomym lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 załączane w kopiach winny być potwierdzone przez
wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.
§ 9. 1. Wnioskodawca, który jest przedsiębiorcą,
do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć
informację o pomocy publicznej otrzymanej przed
dniem złożenia wniosku - sporządzoną w zakresie
i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 roku,
Nr 59, poz. 404 tekst jednolity z późn. zm.)3.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, nie mają
zastosowania w przypadku ubiegania się o dotację
przeznaczoną na prace lub roboty budowlane przy
zabytku, którego stan zachowania wymaga niezwłocznego podjęcia tych prac lub robót.

2. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane na rzecz podmiotu, o którym mowa
w ust. 1 dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dochowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielanie
pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

§ 8. 1. Wniosek o dotację powinien zawierać
w szczególności:

§ 10. Ocena wniosków o przyznanie dotacji nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
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1) wartość historyczną oraz stan techniczny zabytku;

Poz. 1056

1) opis planowanych prac i termin ich realizacji;

2) promowanie kultury oraz historii Miasta;

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb
jej płatności;

3) wzbogacenie oferty turystycznej i kulturalnej
Miasta;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do
dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) w przypadku, udzielania dotacji na część zabytku wpisanego do rejestru wpływ stanu zachowania tej części na wygląd i atrakcyjność jego
całości (w szczególności elewacji kamienic stanowiących elementy wpisanego do rejestru zabytków układu urbanistycznego lub zespołu
budowlanego na ten układ bądź zespół);

4) tryb kontroli wykonania umowy;

5) możliwości finansowe gminy;
6) sytuację finansową i majątkową wnioskodawcy;
7) udział środków własnych podmiotu ubiegającego się o dotację;
8) ocenę zadań wykonywanych przy udziale lub
z wyłącznym udziałem środków publicznych
w okresie poprzednim (jeśli wnioskodawca takie wykonywał) ze szczególnym uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji
oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
§ 11.
1. Prezydent Miasta do oceny wniosków o dotacje powołuje zarządzeniem komisję liczącą od 3 do 5 członków, która w szczególności:
1) dokona sprawdzenia wniosków o udzielenie
dotacji pod względem formalnym;
2) oceni wnioski w oparciu o kryteria, o których
mowa w § 10 uchwały;
3) przedłoży Prezydentowi Miasta wykaz podmiotów wraz z propozycją udzielenia dotacji oraz
jej wysokości.
2. Komisja w swoich pracach kieruje się zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
§ 12. 1. Prezydent Miasta wezwie wnioskodawców aby w zakreślonym przez niego terminie uzupełnili wnioski, w odniesieniu, do których komisja
stwierdziła braki formalne.
2. Wnioski nie uzupełnione w terminie nie będą
podlegały ocenie, o której mowa w § 11 ust.1 pkt. 2
uchwały.
§ 13. 1. Dotację przyznaje Rada Miasta na wniosek Prezydenta Miasta.
2. W uchwale w sprawie udzielenia dotacji
określa się beneficjenta dotacji, prace lub roboty, na
wykonanie których przyznano dotację oraz wysokość przyznanej dotacji.
§ 14. Prezydent Miasta na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta Zielona Góra oraz w Biuletynie Informacji Publicznej podaje informację o przyznanych w danym roku dotacjach:
§ 15. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy określającej w szczególności:

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji;
6) sposób i termin zwrotu dotacji niewykorzystanej, z tym że termin ten nie może być dłuższy
niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.
2. Szczegółową treść umowy ustala Prezydent
Miasta.
§ 16. Kontrola, o której mowa w § 15 pkt 4
przeprowadzana jest przez osoby upoważnione
przez Prezydenta Miasta i obejmuje:
1) sprawdzenie przebiegu realizacji dotowanego
zadania pod kątem zgodności z przepisami
prawa i zawartą umową;
2) sprawdzenie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości.
§ 17. Warunkiem rozliczenia całości dotacji lub
jej części jest protokolarny odbiór wykonanych prac
lub robót budowlanych, dokonany przez beneficjenta dotacji, osoby upoważnione przez Prezydenta
Miasta Zielona Góra oraz właściwego konserwatora
zabytków.
§ 18. 1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent
w sposób i w terminach określonych w umowie
składa Prezydentowi Miasta sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 określa.
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady finansowane z innych
środków;
2) zestawienie rachunków, faktur dołączonych do
sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze
wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku,
faktury, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz
z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek, fakturę.
3. Wzór sprawozdania z rozliczenia udzielonej
dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/624/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 czerwca 2009 r.

WNIOSEK
o udzielenie ze środków Miasta Zielona Góra dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

I.

Dane podmiotu ubiegającego się o dotację (wnioskodawcy):

1)

imię, nazwisko/pełna nazwa jednostki organizacyjnej: ....................................................................
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………...

2)

forma organizacyjno-prawna ..........................................................................................................
........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………...

3)

data rejestracji/nr właściwego rejestru (jeżeli podmiot podlega rejestracji):

...................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….
4)
nazwiska i imiona oraz funkcje osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy:
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
5)

dokładny adres: ..............................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………….
6)

telefon: ........................................./fax ............................................................................................

7)

nazwa banku i numer rachunku: .....................................................................................................
........................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….…..

II.

Dane zabytku:

1)

Opis zabytku (np. kamienica, kościół).............................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….
2)

określenie położenia zabytku (adres): ............................................................................................
.......................................................................................................................................................

3)
w przypadku nieruchomości lub ich części wskazanie numeru księgi wieczystej:
...................................................................................................................................................................
4)

numer wpisu w księdze rejestru zabytków .....................................................................................

(jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy części zabytku należy podać numer rejestru, pod
jakim wpisany został ten zabytek)
5)
pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauracyjnych lub robót budowlanych
przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków (organ, data, nr pozwolenia)
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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6)
określenie stanu technicznego zabytku, jego wartości historycznej oraz wpływu zabytku na promowanie kultury, historii Miasta, wzbogacenie jego oferty turystycznej i kulturalnej.
....................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………...……..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
III.

Szczegółowe informacje o pracach lub robotach:

1)

Zakres rzeczowy prac lub robót

....................................................................................................................................................................
2)

Przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia prac objętych wnioskiem
.........................................................................................................................................................

3)

Uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót: ..........................................................
.........................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….

IV.

Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych:

Całkowity koszt (w zł): ..............................................................................................................................
-

w tym wnioskowana wielkość dotacji (w zł): ................................................................................

-

w tym wielkość środków własnych ( w zł): ...................................................................................

-

w tym inne źródła (należy wskazać) (w zł): ..................................................................................

V.

Harmonogram prac wraz ze wskazaniem źródeł finansowania (w zł)

Lp.

Rodzaj prac
lub robót

X

Ogółem

Przewidywany okres
wykonywania prac

Przewidywany koszt wykonywania prac lub robót

Źródło(źródła) finansowania prac i robót

Jeżeli finansowanie danej pozycji następuje z kilku źródeł, należy wskazać kwoty finansowania z każdego
źródła oddzielnie.

VI.
Oświadczenie wnioskodawcy o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku (części zabytku) oraz o wystąpieniu o takie środki od innych podmiotów
.................................................................................................................

VII.
Oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi
prawidłową obsługę wykonanych prac;
............................................................................................................................................................
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VIII.
Wykaz prac lub robót budowlanych wykonywanych przy danym zabytku w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem .łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródła
otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych:
.

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

IX.

Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy ocenie wniosku:

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

X.

Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosku:

1) decyzja o wpisie do rejestru zabytku, którego dotyczą prace lub roboty;
2) dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku;
3) szczegółowy kosztorys ofertowy planowanych prac wraz z przedmiarem robót lub kosztorys inwestorski
w przypadku wnioskowania o udzielanie dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien
być wyłoniony na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych.
4) decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót wraz
z projektem i pozwoleniem na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym
lub programem prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym
(Dokumenty, o których mowa w pkt X załączane w kopiach winny być potwierdzone przez wnioskodawcę za
zgodność z oryginałem).

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/624/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 16 czerwca 2009r.
SPRAWOZDANIE
z wykorzystania dotacji udzielonej ze środków Miasta Zielona Góra na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Dotyczy umowy z dnia…………………………Nr………………………..

I. Dane podmiotu rozliczającego dotację
1. imię, nazwisko/nazwa jednostki organizacyjnej..…………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………
2. forma prawna:…………………………………………………………………………………………………...
3. data rejestracji/ Nr właściwego rejestru:……………………………………………………………………...
4. dokładny adres: …………………………………………………………ul. …………………………………..
gmina………………………………powiat…………………………….województwo………………………….
5. tel. …………………………………….. fax. …………………………………………………………………...
6. nazwa banku i nazwa rachunku: ……………………………………………………………………………..
7. nazwiska i imiona osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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II. Dane zabytku
1. Opis zabytku (np. kamienica, kościół) ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
2. Określenie położenia zabytku (adres) ……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
3. W przypadku nieruchomości lub ich części wskazanie numeru księgi wieczystej………………………
4. Numer wpisu w księdze rejestru zabytków…………………………………………………………………..

III. Szczegółowe informacje o wykonanych pracach lub robotach, ewentualnie przyczynach ich niewykonania
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………....……………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………….
IV. Rozliczenie kosztu realizacji zadania
całkowity koszt (w zł): …………………………………………………………………………………………….
- w tym z dotacji (w zł): ………………………………………………………………………………….
- w tym ze środków własnych (w zł): …………………………………………………………………..
- w tym z innych źródeł (należy wskazać) (w zł): …………………………………………………….

V. Zestawienie rachunków i faktur finansowanych z przyznanej dotacji

Lp. Nr dokumentu księgowego

Nr pozycji księ- Data
gowej

Nazwa wydatku

Kwota (w W tym ze środków pochodzązł)
cych z dotacji

VI. Załączniki do sprawozdania:
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie rachunków i faktur dotyczących realizacji zadania;
2. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia protokołu odbioru wykonanych prac lub robót budowlanych.
…………………………….
(pieczęć wnioskodawcy)

10 5 6

…………………………….……………………………….
podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy
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UCHWAŁA NR XXVI/156/09
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 18 czerwca 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy

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, ze zmianami:
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Pszczew
uchwala, co następuje:

§ 1. Ulicy położonej na działkach Nr 698 i części
działki Nr 711/2 w obrębie ewidencyjnym Pszczew
- nadaje się nazwę „Ulica Strażacka”.
§ 2. Położenie ulicy przedstawiono na mapie
stanowiącej załącznik graficzny Nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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do uchwały Nr XXVI/156/09
Rady Gminy Pszczew
z dnia 18 czerwca 2009r.
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UCHWAŁA NR XXX/102/09
RADY MIASTA ŻARY
z dnia 18 czerwca 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Ulicy położonej w rejonie ulicy Osadniczej
w Żarach, oznaczonej działkami Nr: 96/4, 95/6 i 96/5,
obręb 5 nadaje się nazwę - ul. Na Wzgórzu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

10 5 8

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

1059
10 5 9

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.II.AJAR.0911-2-15(2)/09
z dnia 13 maja 2009r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam
nieważność doręczonej w dniu 14 kwietnia 2009r.
uchwały Nr XXXV/197/09 Rady Gminy Santok z dnia
9 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia regulaminu
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Santok.
Uzasadnienie
W dniu 9 kwietnia 2009r. Rada Gminy Santok podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Santok.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, iż przedmiotowa uchwała istotnie narusza art. 30
ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.).
Zgodnie z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela organ
prowadzący szkołę będący jednostką samorządu
terytorialnego określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, w drodze regulaminu:
1)

wysokość stawek dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki
pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania
tych dodatków, z zastrzeżeniem art. 33 i 34;

2)

szczegółowy sposób obliczania i wypłacania

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i za godziny doraźnych zastępstw, z zastrzeżeniem art. 35 ust. 3;
3)

wysokość i warunki wypłacania nagród i innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54, o ile nie zostały one
określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Przepis powyższy wskazuje nie tylko zagadnienia
powierzone organom prowadzącym do uregulowania w formie uchwały, ale określa jednocześnie granice kompetencji prawotwórczej przyznanej w tym
zakresie organowi prowadzącemu. Aczkolwiek
ustawodawca zdecydował się w konkretnym przypadku na otwarty katalog zagadnień powierzonych
do unormowania, to jednak wyznaczył on również
czytelną granicę powierzanej kompetencji, wskazując, w ramach art. 30 ust. 6 pkt 3 Karty Nauczyciela,
iż regulamin wynagradzania określa wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, o ile nie zostały one określone
w ustawie lub odrębnych przepisach. Tym samym
organ prowadzący nie może w ramach regulaminu
wynagradzania normować wysokości i warunków
wypłacania nauczycielom świadczeń wynikających
ze stosunku pracy, o ile zostały one unormowane
w ustawie lub przepisach odrębnych. Oznacza to, że
w uchwale, która jest aktem prawa miejscowego nie
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wolno zamieszczać postanowień, które wykraczają
poza treść art. 30 ust. 6 ustawy.
Zawarte w Dziale II „Dodatki”, rozdziale 1 pt. „Dodatek motywacyjny” uchwały zapisy dotyczące przyznawania dodatku motywacyjnego nie wypełniają
delegacji ustawowej, gdyż zgodnie z normą wynikającą z art. 30 ust. 6 pkt 1 KN organ prowadzący,
w ramach regulaminu ustala wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatku motywacyjnego. Rada Gminy Santok mocą § 3 przedmiotowego regulaminu ustaliła jedynie wysokość stawek dodatku motywacyjnego pomijając jednocześnie obowiązek ustalenia szczegółowych warunków
przyznawania tego dodatku. Nie określając zasad
przyznawania dodatku motywacyjnego rada nie
wykonała dyspozycji ustawodawcy, nałożonej na nią
art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela. Należy
podkreślić, że regulacja zawarta w § 6 rozporządzenia 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 ze zm.) określa katalog ogólnych warunków
przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, a do obowiązku rady gminy należy ustalenie
szczegółowych warunków przyznawania tego dodatku. Aby wypełnić delegację wynikającą z art. 30
ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela, w uchwalonym regulaminie wynagradzania nauczycieli powinny znaleźć
się zapisy dotyczące zarówno wysokości jak i warunków wypłacania składników wynagrodzenia,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, a zatem również dodatku motywacyjnego. Kwestie dotyczące sprecyzowania kryteriów i trybu przyznawania dodatku
motywacyjnego dla nauczycieli powinny być zatem
przedmiotem uchwały podjętej na podstawie art. 30
ust. 6 KN, z którego wynika delegacja dla rady do
ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Niedopełnienie powyższego obowiązku stanowi
istotne naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności kwestionowanej uchwały w całości.
Mocą § 5 ust. 5, § 8 i § 16 uchwały wskazane zostały
przypadki, w których nauczyciel traci, bądź nie przysługuje mu prawo do przyznanego dodatku funkcyjnego, dodatku za warunki pracy oraz do wynagrodzenia. Ustawodawca wyraźnie wskazał w art. 30
ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela, że organ prowadzący
ustala wysokość stawek dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków. Organ stanowiący może zatem
określić przesłanki uprawniające do dodatku funkcyjnego i dodatku za warunki pracy ale nie posiada
kompetencji do określenia okoliczności, w których te
dodatki będą cofnięte lub obniżone, bądź kiedy nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie. Dodatek funkcyjny oraz dodatek za warunki pracy jeśli
zostaną przyznane, to są integralną częścią wynagrodzenia nauczyciela, na co wskazuje przepis
art. 30 ust. 1 KN i przysługuje nauczycielowi wraz
z wynagrodzeniem zasadniczym. Ponadto jak już
wyżej wskazano przyznany dodatek funkcyjny (dodatek za warunki pracy) jest składnikiem wynagro-
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dzenia i staje się istotnym elementem umowy
o pracę. Zmiany wynagrodzenia na niekorzyść pracownika wymagają wypowiedzenia warunków płacy. Zdaniem organu nadzoru w kompetencji art. 30
ust. 6 KN do ustalania szczegółowych warunków
przyznawania dodatków nie mieści się możliwość
odbierania elementów wynagrodzenia przyznanego
ustawą. Należy wskazać, iż w przypadku składników
wynagrodzenia nauczycieli takich jak: dodatek funkcyjny oraz za warunki pracy, upoważnienie do wydania przez organ prowadzący szkołę regulaminu
dotyczy takich kwestii jak określenie wysokości stawek tych dodatków oraz szczegółowych warunków
ich przyznawania (art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela). Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że
rada gminy ma określić wysokość dodatków oraz
warunki ich przyznawania. Wszelkie inne regulacje
dotyczące tychże dodatków wykraczają poza przyznane w/w przepisem prawa kompetencje. W określeniu z art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela „szczegółowe warunki przyznawania dodatków” nie mieści się kompetencja organu prowadzącego szkołę do
wskazywania sytuacji, w których dodatki, o jakich
mowa w ust. 1 pkt 2 art. 30 Karty Nauczyciela, nie
będą przysługiwały, bądź zostaną obniżone. Regulamin wynagradzania nauczycieli ma charakter
przepisu wykonawczego i musi bezwzględnie odpowiadać wymogom wewnętrznej zgodności systemu źródeł prawa, w tym między innymi wynikających z art. 94 Konstytucji RP oraz art. 9 kodeksu pracy. Zgodnie z postanowieniami Konstytucji organy
samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa
miejscowego wyłącznie na podstawie i w granicach
upoważnień zawartych w ustawie. Rada gminy nie
może więc wykraczać poza zakres spraw przekazanych do uregulowania w akcie normatywnym.
Również regulacje zawarte w § 13 uchwały nie znajdują uzasadnienia w obowiązującym prawie, gdyż
zgodnie z normą wynikającą z art. 30 ust. 6 pkt 2 KN
organ prowadzący, w ramach regulaminu ustala
jedynie szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw. Zatem prawodawca
nie przyznał radzie gminy kompetencji do wprowadzenia w drodze uchwały zasad przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw. Skoro ustawodawca nie
przyznał kompetencji do wprowadzenia szczegółowej regulacji w drodze uchwały rady, to należy
uznać, że mają tu zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela oraz odpowiednio Kodeksu pracy. Przepis
art. 30 ust. 6 pkt 2 Karty Nauczyciela upoważnia organ prowadzący szkołą do ustalenia w ramach regulaminu jedynie szczegółowych warunków obliczania
i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Mieści się
w nim tylko delegacja do ustalania warunków i wypłacania (wydawania) należnych kwot, a nie upoważnienie do decydowania, kiedy nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe (wyrok
WSA z dnia 26 kwietnia 2006r. WSA Wr 274/05,
OwSS 2006/3/79). W związku z powyższym należy
stwierdzić, że nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za każdą zrealizowaną godzinę ponadwymia-
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rową, natomiast w przypadku godzin niezrealizowanych wynagrodzenie przysługuje wyłącznie na mocy
przepisów prawa pracy, do których nie należy regulamin uchwalony przez radę gminy.
Określony przez Radę Gminy Santok w § 13 uchwały
sposób obliczania wynagrodzenia nauczyciela za
godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których
przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności
w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia spowodowałby w ocenie organu nadzoru, iż w niektórych
tygodniach nauczyciel nie otrzymałby wynagrodzenia za przydzielone mu i niezrealizowane godziny
ponadwymiarowe, chociaż prawo do takiego wynagrodzenia wynika z przepisów prawa pracy. Jako
przykład można podać chorobę nauczyciela, spowodowaną na przykład wypadkiem w drodze do pracy.
Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy za czas
niezdolności pracownika do pracy wskutek wypadku
w drodze do pracy albo choroby w okresie ciąży,
pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. W tym przypadku pracownik mimo usprawiedliwionej nieobecności otrzymuje pełne wynagrodzenia, o którym mowa w art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela. Nauczyciel ma także prawo do pełnego
wynagrodzenia w przypadku urlopu wypoczynkowego, urlopu szkoleniowego czy wykonywaniu doraźnej
czynności w związku z pełnieniem przez nauczyciela
funkcji związkowej poza zakładem pracy. Istnienie
w prawie obowiązującym uregulowania szeregu
takich sytuacji wskazuje na to, iż ustawodawca nie
przewidział kompetencji dla organów stanowiących
jednostek samorządu terytorialnego do ustalania
zasad przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, co
wynika z przepisu art. 30 ust. 6, który wyraźnie
wskazuje, jakie kwestie regulamin wynagradzania
nauczycieli ma normować. Ponadto należy zwrócić
uwagę, że jeśli nauczyciel zgodnie z przepisami Kar10 5 9
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ty Nauczyciela i przepisami prawa pracy zachowuje
prawo do wynagrodzenia, to przysługuje mu ono za
każdą godzinę zajęć przydzieloną nauczycielowi powyżej obowiązkowego wymiaru godzin, a nie tylko
za liczbę godzin przypadającą ponad obliczaną, według § 13 uchwały, podstawę obowiązkowego wymiaru zajęć, pomniejszonego odpowiednio o 1/5 lub
1/4 tego wymiaru za każdy dzień nieobecności lub
dzień ustawowo wolny od pracy. Natomiast w przypadku godzin niezrealizowanych wynagrodzenia
przysługuje wyłącznie na mocy przepisów prawa
pracy. Podobne stanowisko przyjął Wojewódzki Sąd
Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia
26 kwietnia 2006r. (sygn. akt IV SA/Wr 274/05,
OwSS 2006/3/79), w którym stwierdził, że sposób
obliczania wynagrodzenia nauczyciela za godziny
ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy
nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy, oraz
w tygodniach w których zajęcia rozpoczynają się lub
kończą w środku tygodnia, narusza prawo, jeśli
spowodowałby, iż w niektórych tygodniach nauczyciel nie otrzymałby wynagrodzenia za przydzielone
mu i niewykonane godziny ponadwymiarowe, chociaż prawo do takiego wynagrodzenia wynika
z przepisów prawa pracy.
Z powyższych względów należało orzec jak na wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, w terminie 30 dni
od daty doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.
Z upoważnienia
Wojewody Lubuskiego
Dyrektor
Wydziału i Kontroli
Teresa Kaczmarek

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 77

– 4058 –

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