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UCHWAŁA NR XXXII/224/09
RADY MIASTA I GMINY MAŁOMICE
z dnia 27 kwietnia 2009r.
w sprawie uznania za pomniki przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 44 ust. 1
i 2 i art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za pomniki przyrody niżej wymienione drzewa:
1) dąb szypułkowy o obwodzie pnia 415cm i wysokości 25m rosnący na działce Nr 815 w Śliwniku Gmina Małomice;
2) buk zwyczajny o obwodzie pnia 370cm i wysokości 28m rosnący na działce Nr 447 w Chichy
Gmina Małomice.
§ 2. W stosunku do wymienionych powyżej pomników przyrody wprowadza się następujące zakazy:
1) niszczenia, uszkodzenia
obiektu lub obszaru,

lub

przekształcenia

2) uszkodzenia i zanieczyszczenia gleby.
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§ 3. Celem ochrony jest:
1) kształtowanie właściwych postaw człowieka
wobec przyrody przez edukację;
2) wyłączenie z gospodarki leśnej i objęcie ochroną prawną drzew posiadających znaczne walory przyrodnicze, estetyczne i kulturowe w celu
ich niezakłóconego wzrostu i rozwoju;
3) informowanie i promocję w dziedzinie ochrony
przyrody.
§ 4. Bezpośredni nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Nadleśnictwo Szprotawa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Małomic.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Cichanowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81
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UCHWAŁA NR XXXI/234/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 9 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/218/09 Rady Gminy Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole
szkół prowadzonych przez gminę Deszczno
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7, art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu z dnia
31.01.2005r. w sprawie wysokości minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,
ogólne warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2005 Nr 22
poz. 181 z późn. zm.) po uzgodnieniu ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada Gminy
uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/218/09 Rady Gminy
Deszczno z dnia 3 kwietnia 2009 roku w sprawie
ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli

w szkołach podstawowych, przedszkolach oraz zespole szkół prowadzonych przez gminę Deszczno:
1. Uchyla się § 2.
2. Uchyla się w § 7 pkt 3 zapis „dyrektora szkoły
i jakości pracy”.
3. Uchyla się w § 8 pkt 1b zapis „a w szczególności”,
4. Uchyla się w § 8 pkt 1c zapis „i 3”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z-ca Przewodniczącego Rady:
mgr Janina Sałatka
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UCHWAŁA NR XXXI/235/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 9 czerwca 2009r.
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Deszcznie
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze
zm.) Rada Gminy Deszczno uchwala, co następuje:
§ 1. W związku z otrzymaną pozytywna opinią
Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Deszcznie z dniem 31 sierpnia 2010r.
likwiduje się w/w liceum.
§ 2. W przypadku braku promocji ucznia szkoły
po dniu 31 sierpnia 2010 roku organ prowadzący
zapewni edukację w liceum ogólnokształcącym
w Gorzowie Wlkp.
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§ 3. Dokumentację przebiegu nauczania przejmuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. będące
organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
§ 4. Dokumentację szkoły, z wyjątkiem wymienionej w § 3 przejmuje organ prowadzący szkołę.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z-ca Przewodniczącego Rady:
mgr Janina Sałatka
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UCHWAŁA NR XXXII/371/09
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych dróg publicznych i ustalenia ich przebiegu
Na postawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii
Zarządu Powiatu Zielonogórskiego uchwala się, co
następuje:
§ 1.1. Zalicza się do kategorii gminnych dróg
publicznych, następujące drogi położone w Gminie
Sulechów w miejscowości Kalsk:
1) drogę położoną na działkach oznaczonych geodezyjnie w ewidencji gruntów numerami:
246/5, 249/3, 249/2, 249/7, 249/6;

2) drogę położoną na działkach oznaczonych geodezyjnie w ewidencji gruntów numerami:
246/4, 246/2, 246/9, 246/3.
2. Ustala się przebieg gminnych dróg publicznych, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
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UCHWAŁA NR XXXII/376/09
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Sulechów
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady udzielania i rozmiaru
obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze

1.

Dyrektor

Wielkość placówki
oświatowej - ilość oddziałów
4 i więcej oddziałów

2.

Dyrektor

Od 6 do 11 oddziałów

3.

Dyrektor

Od 12 do 24 oddziałów

4.

Dyrektor

25 i więcej oddziałów

5.

Wicedyrektor

Na każde 12 oddziałów
przysługuje etat wicedyrektora

Lp.

Stanowisko
kierownicze

Rozmiar obniżek uzależniony jest od typu i wielkości placówki oświatowej oraz od warunków pracy
w sposób określony w tabeli:

Typ placówki
oświatowej
Przedszkole
Szkoła podstawowa, gimnazjum
Szkoła podstawowa, gimnazjum
Szkoła podstawowa, gimnazjum,
zespół szkół
Szkoła podstawowa, gimnazjum,
zespół szkół

2. Udzielenie obniżek następuje na okres danego roku szkolnego.
§ 2. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dla pedagogów, psychologów i logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących
zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia
i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych
w wymiarze 25 godzin tygodniowo.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/211/2004 Rady
Miejskiej w Sulechowie z dnia 30 listopada 2004r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
10 93

godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela dyrektorom i wicedyrektorom.

Rozmiar tygodniowej obniżki
godzin

Warunki pracy
Czynne ponad 5 godzin
dziennie
Szkoła na terenie wiejskim i w mieście
Szkoła w mieście z wicedyrektorem
Szkoła w mieście z wicedyrektorami

19
12
14

15
Szkoła w mieście
9

wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów
i logopedów oraz doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych w placówkach oświatowych prowadzonych
przez Gminę Sulechów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2005r. Nr 17, poz. 299).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81
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UCHWAŁA NR XXXII/380/09
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 16 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości
stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze miasta
Sulechów
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 1, 2, 3,
4, 5 i art. 13f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/91/07 Rady Miejskiej
w Sulechowie z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia
wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za
parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze
miasta Sulechów (Dziennik Urzędowy Województwa
Lubuskiego Nr 71, poz. 1014) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 uchyla się pkt 3;
2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadkach określonych w § 6 pkt 1 wystawione zostanie wezwanie do wniesienia
opłaty dodatkowej”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
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UCHWAŁA NR XXXIV/254/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 17 czerwca 2009r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa
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)
Rada Gminy Kłodawa uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy Mazurska - dla działki
o numerze ewidencyjnym 88/5 w miejscowości Kłodawa, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 81
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Załącznik
do uchwały Nr XXXIV/254/09
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 17 czerwca 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXIV/259/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 17 czerwca 2009r.
w sprawie uznania dwóch obiektów położonych na terenie Gminy Kłodawa jako użytki ekologiczne
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 42 ust. 1, art. 44
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zmianami), zgodnie z wnioskiem RDLP Szczecin Nadleśnictwo Kłodawa ul. Gorzowska 31, 66-415 Kłodawa, załączoną
Waloryzacją przyrodniczą i dokumentacją projektową rezerwatu przyrody „Torfowisko Górne i Dolne”
(opracowaną w 2006r. przez Barlinecko - Gorzowski
Park Krajobrazowy Zespół Parków Krajobrazowych
Województwa Lubuskiego) oraz pozytywną opinią
Zespołu Parków Krajobrazowych ul. Jagiellończyka
w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzkiego Konserwatora
Przyrody odnośnie ustanowienia obszarów „Torfowisko Górne” i „Torfowisko Dolne” jako użytków
ekologicznych Rada Gminy Kłodawa uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustanawia się użytkiem ekologicznym teren
pn. „Torfowisko Górne” o powierzchni 3,37ha położony w obrębie geodezyjnym Santocko Gmina Kłodawa dz. o Nr ewid. 730 (oddział leśny Nr 283 g
o pow. 1,88ha) i dz. o Nr ewid. 731 (oddział leśny
284 f o pow. 1,49ha).
§ 2. Ustanawia się użytkiem ekologicznym teren
pn. „Torfowisko Dolne” o powierzchni 3,62ha położony w obrębie geodezyjnym Santocko Gmina Kłodawa dz. o Nr ewid. 730 (oddział leśny Nr 283 k
o pow. 0,51ha), dz. o Nr ewid. 738 (oddział leśny
Nr 319 c o pow. 1,85ha), dz. o Nr ewid. 739 (oddział
leśny Nr 320 a o powierzchni 1,26ha).

poddanie pod ochronę, a tym samym zachowanie
dla obecnego i przyszłych pokoleń unikalnego na
obszarze Gminy Kłodawa naturalnego siedliska
przyrodniczego. Występuje tam 35 gatunków rzadkich, ginących, znajdujących się pod ścisłą i częściową ochroną roślin naczyniowych, mszaków,
porostów takich jak: turzyca bagienna, rosiczka
okrągłolistna, a także 14 gatunków torfowca. Na
terenie torfowisk występuje ponadto 37 gatunków
zwierząt chronionych takich jak: bielik, żuraw, kobuz,
łabędź niemy, gęś gęgawa, zaskroniec, jaszczurka
żyworodna. Ustanowienie tej formy ochrony przyrody przyczyni się do pogłębiania wiedzy i dbałości
o naturalne środowisko człowieka oraz nauczy szacunku dla otaczającej nas przyrody. Będzie ona
również pomocna w pogłębianiu wiedzy młodzieży
szkolnej.
§ 4. Wykonanie zadań wynikających z ustanowienia użytkami ekologicznymi terenu pn. „Torfowisko Górne” i „Torfowisko Dolne” powierza się RDLP
Szczecin Nadleśnictwo Kłodawa ul. Gorzowska 31,
66-415 Kłodawa.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXX/217/09 Rady
Gminy Kłodawa z dnia 25 lutego 2009r.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan

§ 3. Celem ustanowienia użytków ekologicznych
pn. „Torfowisko Górne” i „Torfowisko Dolne” jest
10 96
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UCHWAŁA NR XXXIV/260/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 17 czerwca 2009r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
w związku z art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 7 i art. 91d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o zmianie ustawy
- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 1) oraz

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 wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
z 2005r. Nr 22, poz. 181) po uzgodnieniu ze związ-
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kami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się, co następuje:

i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach zawodowych, olimpiadach itp.,

Rozdział 1

-

umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy
z ich rodzicami, opiekunami prawnymi jak
również pedagogiem szkolnym, czynne
i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom,

-

pełne rozeznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki,

Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin wynagradzania nauczycieli określa:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki
przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz
za warunki pracy;
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraźnych zastępstw.

b)

przygotowanie i prowadzenie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania,

c)

jakość świadczonej pracy, w tym związanej
z powierzonymi dodatkowymi zadaniami lub
zajęciami:

Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 2. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat zgodnie z postanowieniem art. 33 ustawy
Karta Nauczyciela.

-

systematyczne i efektywne przygotowanie
się do przydzielonych obowiązków,

Rozdział 3

-

podnoszenie umiejętności zawodowych,

Dodatek motywacyjny

-

wzbogacenie własnego warsztatu pracy,

§ 3. 1. Nauczycielom, niezależnie od stopnia
awansu oraz sposobu nawiązywania stosunku pracy
może być przyznany dodatek motywacyjny, z zastrzeżeniem pkt 2.

-

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

-

prawidłowe prowadzenie dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,

-

rzetelne i terminowe wywiązywanie się
z poleceń służbowych,

-

przestrzeganie dyscypliny pracy,

2. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje się na czas określony nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
3. Warunkiem nabycia prawa do dodatku motywacyjnego jest przepracowanie w danej placówce
minimum 6 miesięcy.

d)

§ 4. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne wynosi minimum
1% w odniesieniu do puli funduszu płac.
2. Wysokość dodatku motywacyjnego wynosi
odpowiednio:
-

od 10% dla nauczycieli w odniesieniu do
wynagrodzenia zasadniczego,

-

od 5% dla dyrektora w odniesieniu do
wynagrodzenia zasadniczego.

§ 5. 1. Wysokość dodatku motywacyjnego zależna jest od efektów pracy nauczyciela (dyrektora
szkoły) i jakości pracy szkoły.

zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
Karty Nauczyciela:
-

udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

-

udział w komisjach przedmiotowych i innych,

-

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

-

aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły,

e)

realizowanie w szkole zadań edukacyjnych,
wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej
polityce oświatowej:

2. Przy ustalaniu dodatku motywacyjnego bierze
się pod uwagę:
1) dla nauczycieli:
a)

uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
za:
-

uzyskiwanie przez uczniów z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów

-

realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększających udział i rolę szkoły
w środowisku lokalnym,

-

współdziałanie z organem prowadzącym,
realizacja zaleceń i wniosków w zakresie
prowadzonych zadań edukacyjnych i wychowawczych;
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2) dyrektorowi przyznaje się dodatek motywacyjny w zależności od osiąganych wyników pracy
wymienionych w pkt 1 oraz za:
a)

§ 7. Dodatek motywacyjny wchodzi do podstawy
wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków
z funduszu ubezpieczeń społecznych.

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

b)

jakość świadczonej pracy na powierzonym
stanowisku:
-

celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych szkoły,

-

pozyskiwanie środków pozabudżetowych,

-

racjonalne wykorzystanie majątku szkoły,

-

podejmowanie działań zapewniających
utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do
realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych,

c)

racjonalną politykę personalną,
sprawowanie
w tym:

nadzoru

pedagogicznego,

-

terminowość wykonywania zadań własnych i zleconych przez organ prowadzący,

-

znajomość i przestrzeganie prawa oświatowego działalności kierowniczej oraz
prowadzenia dokumentacji szkolnej,

-

opiekę nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie,

-

zachęcanie do innowacji,

-

motywowanie do doskonalenia zawodowego,

d)

obecność szkoły w środowisku lokalnym,
udział w imprezach, konkursach,

e)

współdziałanie z organem prowadzącym
w zakresie realizacji zadań edukacyjnych
i wychowawczych oraz realizację wniosków
i zaleceń organu prowadzącego,

f)

dbałość o klimat wychowawczy szkoły poprzez rozwiązywanie problemów wychowawczych, podejmowanie efektywnych działań
profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,

g)

podejmowanie innych działań mających na
celu promowanie szkoły.

§ 6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz decyzję o jego przyznaniu podejmuje
dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora wójt,
uwzględniając poziom spełniania warunków o których mowa w § 5 pkt 2 ust. 2.

Poz. 1097

Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 8. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo
inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny:
1) dyrektorowi
60 - 80%;

-

w

wysokości

co

najmniej

2) wicedyrektorowi - w wysokości co najmniej
40 - 80%;
3) dyrektorowi przedszkola - w wysokości co najmniej 40 - 80%
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego brutto.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie. W tych przypadkach prawo do
dodatku powstaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu nieobecności dyrektora lub zastępcy z przyczyn innych niż
urlop wypoczynkowy.
§ 9. 1. Nauczycielom realizującym dodatkowe
zadania oraz zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny,
z tym, że nauczycielowi któremu powierzono:
1) wychowawstwo klasy - w wysokości 5%;
2) wychowawstwo w przedszkolu - w wysokości
5%;
3) funkcję opiekuna stażu - w wysokości 3%
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego brutto.
§ 10. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, (o którym mowa w § 7 ust. 1) powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego,
a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia
miesiąca - od tego dnia.
2. Otrzymywanie dodatku o którym mowa w § 8
ust. 1 i 2, nie wyłącza prawa do otrzymywania dodatku za realizację dodatkowych zadań oraz zajęć
zgodnie z trybem przyznawania nagród dla nauczycieli i innych dodatków uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr XVIII/115/07 z dnia 28 grudnia 2008r.
§ 11. Dodatki funkcyjne dla nauczycieli przyznaje
dyrektor szkoły, a dla dyrektorów szkół i przedszkoli
- wójt.
§ 12. Dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy
wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków
z funduszu ubezpieczeń społecznych.
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§ 13. Dodatek nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
stanu nieczynnego i urlopu dla poratowania zdrowia
oraz w okresie za który nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu w którym nauczyciel
zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków
do których został przypisany ten dodatek.
Rozdział 5
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 14. 1. Przez godzinę ponadwymiarową rozumie
się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wyrównawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
2. Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie
się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według
stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,
z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
§ 15. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa w § 12 i doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane, natomiast w przypadku godzin niezrealizowanych wynagrodzenie przysługuje wyłącznie na mocy przepisów prawa pracy.
§ 16. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wchodzi do
podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby
i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.
Rozdział 6
Dodatek mieszkaniowy
§ 17. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym
wymiarze obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, uzależniona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie - 40,00zł;
2) przy dwóch osobach w rodzinie - 50,00zł;
3) przy trzech osobach w rodzinie - 60,00zł;
4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie
- 70,00zł.

Poz. 1097

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci.
4. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela. Nauczycielski dodatek
mieszkaniowy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
wójt.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego;
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek
o jego przyznanie.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonania pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
ta była zawarta;
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
Rozdział 7
Dodatek za warunki pracy
§ 18. Nauczycielowi przysługuje dodatek:
1) za pracę w warunkach trudnych;
2) za pracę w warunkach uciążliwych.
§ 19. Za pracę w warunkach trudnych uznaje się
prowadzenie zajęć, o których mowa w § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 22, poz. 181).
§ 20. Za pracę w warunkach uciążliwych uznaje
się prowadzenie zajęć, o których mowa w § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 stycznia 2005r. (Dz. U. z 2005r. Nr 22,
poz. 181).
§ 21. Dodatek za pracę w trudnych warunkach
przysługuje:
1) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą
upośledzoną umysłowo w stopniu głębokim
- w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą
przepracowaną godzinę;
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2) nauczycielowi prowadzącemu indywidualne nauczanie dzieci zakwalifikowanych do kształcenia
specjalnego - w wysokości 20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę.
§ 22. Dodatek za pracę w warunkach uciążliwych
przysługuje nauczycielom prowadzącym zajęcia
z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności - w wysokości
20% stawki godzinowej za każdą przepracowaną
godzinę.
§ 23. Dodatek za warunki pracy z tytułu pracy
w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach
wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia za
czas choroby i zasiłków z funduszu ubezpieczeń społecznych.
§ 24. W razie zbiegu tytułów do dodatków za
trudne warunki pracy i uciążliwe warunki pracy
przysługuje nauczycielowi prawo do obu dodatków.

Poz. 1097, 1098
Rozdział 8
Przepisy końcowe

§ 25. Nauczycielom zatrudnionym w pełnym
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.
§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 29. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa
Nr XXXI/241/09 z dnia 1 kwietnia 2009r.
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia
1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan
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UCHWAŁA NR XXXIV/263/09
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 17 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Kłodawa
Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
oraz na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz na podstawie
ustawy z 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się odpłatność za świadczenie
przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę
Kłodawa przekraczające podstawę programową
wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
przedszkolnego w wysokości:
a)

10% za pierwsze dziecko uczęszczające do
przedszkola,

b)

8% za drugie dziecko uczęszczające do
przedszkola,

c)

6% za trzecie dziecko i każde następne dziecko uczęszczające do przedszkola

najniższego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego
corocznie przez Główny Urząd Statystyczny.
2. Opłata przeznaczona jest na zakup pomocy dydaktycznych i art. szkolnych przeznaczonych do bezpośredniego wykorzystania na zajęciach przez wychowanków, pokrycie wycieczek programowych
oraz dodatkowych zajęć edukacyjno - rekreacyjnych
i wychowawczych ujętych w planie pracy przedszkola, w tym przedstawień teatralnych organizowanych
w przedszkolu, wyjazdy do kina, muzeum, zajęć plastycznych jak również na pokrycie kosztów związanych z pobytem dziecka w przedszkolu powyżej
5 godzin.
3. Opłata o której mowa w pkt 1 nie obejmuje
kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć nauki języków obcych i rytmiki.
4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zapisu do lub wypisu dziecka z przedszkola
w trakcie miesiąca, opłata określona w pkt 1 nie
podlega zwrotowi.
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§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłodawa
Nr XXVII/273/05 z dnia 7 grudnia 2005r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Poz. 1098, 1099, 1100

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Legan

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

10 98

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

1099
10 99

UCHWAŁA NR XXXV/344/09
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 17 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów,
logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Słubice
Na podstawie art. 91d pkt 1 oraz art. 42 ust. 7 pkt 3
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada
Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:
§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Słubice
wynosi po 25 godzin zajęć tygodniowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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UCHWAŁA NR XXXV/345/09
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 17 czerwca 2009r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych
i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego
i ministrowie
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) Rada Miejska w Słubicach uchwala, co
następuje:
§ 1. Uprawnionymi do otrzymania dotacji na zasadach określonych w niniejszej uchwale są:
1) niepubliczne szkoły podstawowe i gimnazja
o uprawnieniach szkół publicznych;

2) niepubliczne przedszkola;
3) osoby prowadzące niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 14a
ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
ze zmianami);
4) niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe,
które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
działające na terenie Gminy Słubice.
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§ 2. 1. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku przez osobę prowadzącą lub osobę
zamierzającą prowadzić jednostkę do 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, przysługuje na każdego ucznia w wysokości
100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Słubice.
§ 4. 1. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
przysługuje na każdego ucznia w wysokości
75% ustalonych w budżecie Gminy Słubice wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Dotacja na każdego ucznia niepełnosprawnego,
uczęszczającego do przedszkola niepublicznego,
przysługuje w wysokości 100% kwoty przewidzianej
na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Słubice.
3. Dotacja na każdego ucznia objętego niepubliczną formą wychowania przedszkolnego, o której
mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 14a ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami), przysługuje w wysokości 40% wydatków
bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Słubice.
§ 5. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli
i szkół podstawowych, które prowadzą wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka, przysługuje na każde dziecko w wysokości 100% kwoty przewidzianej
na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem
rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymanej przez Gminę Słubice.
§ 6. 1. Dotacje, o których mowa w § 3 i 4 przekazywane są w 12 miesięcznych ratach, nie później niż
do ostatniego dnia danego miesiąca na rachunek
bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa
w § 2 ust. 1.
2. W przypadku nie uchwalenia budżetu do końca poprzedniego roku budżetowego, w I kwartale
roku dotacja traktowana jest, jako rata zaliczkowa
w wysokości kwoty ustalonej na 1 ucznia na podstawie budżetu roku poprzedzającego rok dzielenia
dotacji. Korekty tak ustalonej dotacji za I kwartał
roku dokonuje się do końca II kwartału danego roku
budżetowego.
3. W przypadku uchwalenia budżetu na dany rok
budżetowy, kwota dotacji aktualizowana jest na bieżąco, w oparciu o zmiany w wydatkach bieżących
ponoszonych na 1 ucznia w szkołach i placówkach
publicznych prowadzonych przez Gminę Słubice.
4. Wysokość miesięcznej dotacji oblicza się na
podstawie liczby uczniów zawartej w informacji,
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sporządzonej według wzoru stanowiącego załącznik
Nr 2 do uchwały, przedkładanej do 5 dnia każdego
miesiąca.
5. Rozliczenie z wykorzystania dotacji za dany
miesiąc, zawierające również informację o uczniach
niebędących mieszkańcami Gminy Słubice, składa
się na wzorze stanowiącym załącznik Nr 3 do
uchwały:
1) za miesiące od stycznia do listopada do 5 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego
dotyczy rozliczenie;
2) za grudzień do 22 grudnia.
6. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 5 należy
załączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem,
kserokopie dowodów zakupów, potwierdzających
poniesione, w rozliczanym miesiącu, wydatki na
bieżącą działalność szkoły lub placówki niepublicznej.
7. Dowody zakupów, o których mowa w ust. 6
powinny być opisane na każdej stronie dokumentu
w następujący sposób: „Wydatek sfinansowany ze
środków Gminy Słubice, jako dotacja podmiotowa
na
działalność
szkoły/placówki
niepublicznej
w ……… %.”
8. Informację oraz rozliczenie, o których jest
mowa w ust. 4 i 5 składa się w Zespole Administracyjnym Oświaty w Słubicach, Pl. Bohaterów 13.
9. Brak rozliczenia dotacji zgodnie z załącznikiem
Nr 3 stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty
kolejnych rat dotacji.
10. Kwota nadpłaconej lub niedoszacowanej dotacji miesięcznej będzie uregulowana w dotacji udzielonej na następny miesiąc.
§ 7. 1. Prawidłowość wykorzystania otrzymanej
dotacji przez szkoły i placówki, o których mowa
w § 1, może być kontrolowana przez Burmistrza
Słubic.
2. Kontrola dokonywana jest przez osoby pisemnie do tego upoważnione przez Burmistrza Słubic.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być
przeprowadzana:
1) na miejscu w szkole i placówce niepublicznej
2 razy w ciągu roku, ale nie częściej niż raz na
pół roku;
2) doraźnie w szkole i placówce niepublicznej,
o ile zajdzie uzasadniona potrzeba;
3) na bieżąco przez analizę i weryfikację kserokopii dowodów zakupów, załączanych do druku
rozliczenia dotacji za dany miesiąc, o których
mowa w § 6 ust. 6.
4. O terminie i zakresie kontroli, o której mowa
w ust. 3 pkt 1 i 2 Burmistrz Słubic powiadamia szkołę i placówkę niepubliczną, o której mowa w § 1,
najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem jej
rozpoczęcia.
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5. Z dokonanej kontroli sporządza się protokół
w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla organu prowadzącego szkołę lub placówkę niepubliczną, drugi dla organu przeprowadzającego kontrolę.
6. Na podstawie protokołu kontroli, o którym
mowa w ust. 5, sporządza się wnioski i zalecenia
pokontrolne, w których określa się termin ich wykonania.
7. Nieprawidłowe wykorzystanie dotacji będzie
skutkować zwrotem nieprawidłowo wykorzystanych
środków i możliwością wstrzymania dotacji.
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§ 9. Traci moc uchwała Nr XXII/201/08 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 18 czerwca 2008r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Słubice przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2 lipca 2008r. Nr 69, poz. 4835).
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/345/09
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 17 czerwca 2009r.

Oznaczenie organu prowadzącego
(adres/siedziba)

……………..…….....dnia……………..…….
(miejscowość)

Wniosek o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji na rok …………..…………………………………………………………………………….
dla ……………………………………………………….……………….…………………......………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego)

Prowadzonej/prowadzonego przez ……….………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………...…………………………………………………
Data i numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez
Gminę Słubice …………….................................................................................................................................
1. Planowana liczba uczniów ogółem* ……………………………………………………………………………………...
2. Planowana liczba uczniów z terenu Gminy Słubice ……...............................................................................
w tym: liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………………………………………………………………..
liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka …………………………………........
3. Planowana liczba uczniów spoza Gminy Słubice ………………………………………………………………….......
Nazwy gmin ..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
w tym: liczba uczniów niepełnosprawnych …………………………………………………………………….......…..
liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka ………………….......……………….
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4. Nazwa i adres banku oraz nr rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację ……….......…………..
……………………………………………………………………………………………………………………….......…………
………………………………………………………………………………………………………………………….......………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania organu prowadzącego)

*w przypadku przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego należy uwzględnić jedynie dzieci w wieku przedszkolnym (2,5 - 6 lat)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXV/345/09
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 17 czerwca 2009r.

Oznaczenie organu prowadzącego
(adres/siedziba)

………..………..………..dnia……………….
(miejscowość)

Informacja o liczbie uczniów
Nazwa i adres niepublicznej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego …………........…...
…………………………………………………………………………………………………………………………........……..
……………………………………………………………………………………………………………………………........…..
Liczba uczniów ....................................................... w m- cu ....................................... rozliczeniowym.

………………………………………………..
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXV/345/09
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 17 czerwca 2009r.

Oznaczenie organu prowadzącego

……………………..…...dnia…………….….

(adres/siedziba)

(miejscowość)

Rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Słubice

Nazwa i adres niepublicznej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego ……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………….
I. Rozliczenie za miesiąc…………………………………………………………………………………………………..
1. Liczba uczniów według stanu na dzień 20 danego miesiąca ……………….…………………………………..
2. Otrzymana kwota dotacji za miesiąc ……………………………………….……………………………………….
3. Wartość dotacji dla liczby uczniów, jak w punkcie 1…………………………………………………….………..
4. Wysokość nadpłaty/niedopłaty* ……………………….………………………………..……………………..……
* niepotrzebne skreślić

II. Informacja o uczniach uczęszczających do niepublicznej szkoły, przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego, niebędących mieszkańcami Gminy Słubice w miesiącu ………………………………..

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Adres zamieszkania

Nazwa gminy, której
mieszkańcem jest uczeń

III. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z prawdą oświadczam, że przedłożone przeze mnie powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……..…………………………………………
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do
reprezentowania organu prowadzącego)
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UCHWAŁA NR XLIX/626/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ulicy położonej w Zielonej Górze pomiędzy ulicami Budowlaną i Zawiszy Czarnego, przebiegającej przez działki oznaczone numerami ewidencyjnymi: 64/4 i 61/3 w obrębie Nr 36, nadaje się
nazwę: „Urocza”.
2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawia mapa stanowiąca załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński
_________________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, z 2006r. Nr 17, poz. 128
i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974
i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458.
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Załącznik
do uchwały Nr XLIX/626/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 czerwca 2009r.
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DECYZJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4210-22(7)/2009/324/VIII/BO
z dnia 15 lipca 2009r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 3, poz. 11 i Nr 69,
poz. 586) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r.
Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162,
poz. 1692, z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008r. Nr 229, poz. 1539)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 maja 2009r. ECO
Żagań Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000056631;
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 924-00044-79
zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem
energetycznym
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji;
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła
na okres do dnia 31 sierpnia 2010r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek ECO Żagań Sp.
z o.o. z siedzibą w Żaganiu, posiadającej koncesje
udzielone w dniu 16 listopada 1998r. przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej Prezesem URE na wytwarzanie ciepła Nr WCC/619/
324/U/3/98/DN (zmienioną decyzjami z dnia 16 października 2001r. Nr WCC/619A/324/W/3/2001/RW,
z dnia 29 grudnia 2004r. Nr WCC/619B/324/
W/OSZ/2004/BS, z dnia 15 lutego 2006r. Nr WCC/
619C/324/W/OSZ/2006/BK, z dnia 14 listopada 2006r.
Nr WCC/619D/324/W/OSZ/2006/BK, z dnia 6 września
2007r. Nr WCC/619-ZTO/ 324/W/OSZ/2007/RN, z dnia
26 czerwca 2008r. Nr WCC/619-ZTO-A/324/W/OSZ/
2008/MB oraz z dnia 23 października 2008r.
Nr WCC/619-ZTO-B/324/W/OSZ/2008/MB) oraz na
przesyłanie
i
dystrybucję
ciepła
Nr
PCC/
646/324/U/3/98/DN (zmienioną decyzjami z dnia
14 lipca 1999r. Nr PCC/646/S/324/U/3/99, z dnia
29 grudnia 2004r. Nr PCC/646A/324/W/OSZ/2004/BS,

z dnia 14 listopada 2006r. Nr PCC/646B/324/
W/OSZ/2006/BK oraz z dnia 6 września 2007r.
Nr PCC/646-ZTO/324/W/OSZ/2007/RN), w dniu
1 czerwca 2009r. zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla
ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia
5 czerwca 2009r. oraz z dnia 23 czerwca 2009r. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniu 19 czerwca
2009r. oraz w dniu 1 lipca 2009r.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesem URE.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5
ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
9 października 2006r. w sprawie szczegółowych zasad
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu
dostarczania ciepła (Dz. U. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części decyzji rozporządzeniem taryfowym.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy
na podstawie porównywalnych jednostkowych
kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym
pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).
Okres obowiązywania taryfy został określony do
dnia 31 sierpnia 2010r. co umożliwi weryfikację
kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen
i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów - za moim pośred-
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nictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

-

taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków
ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę
i wprowadzany, jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym
ustawą,

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

-

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca
- ECO Żagań Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu,
prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,

-

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

-

grupa taryfowa - grupa odbiorców korzystających z usług związanych z zapotrzebowaniem
w ciepło, z którymi rozliczenie są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania,

-

źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

-

lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie
źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje
odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

-

sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów
cieplnych,

-

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

-

zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub
źródło ciepła,

-

przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

-

węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,

-

grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

-

obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

-

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

Odwołanie należy przesłać na adres PółnocnoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie
ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do
ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne
wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej
niż po upływie 14 dni i nie później niż do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno - Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa

Załącznik
do decyzji Prezesa URE
Nr OSZ-4210-22(7)/2009/324/VIII/BO
z dnia 15 lipca 2009r.
Taryfa dla ciepła
I. Objaśnienia pojęć stosowanych w taryfie
-

ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.
- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89,
poz. 625 ze zmianami),

-

rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006r. Nr 193,
poz. 1423),

-

rozporządzenie o funkcjonowaniu systemów
ciepłowniczych - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007r. Nr 16,
poz. 92),
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-

moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w jednostce czasu,
warunki obliczeniowe:
a)

b)
-
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obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej,
w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,
normatywna temperatura ciepłej wody,

zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc
cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a)

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

b)

utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c)

prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.
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z dnia 29 grudnia
324/W/OSZ/2004/BS,

-

wytwarzanie ciepła z dnia 16 listopada 1998r.
Nr WCC/619/324/U/3/98/DN ze zmianami:
z dnia 16 października 2001r. Nr WCC/619A/
324/W/3/2001/RW,
z dnia 29 grudnia
324/W/OSZ/2004/BS,

2004r.

z
dnia
15
lutego
WCC/619C/324/W/OSZ/2006/BK,

Nr

WCC/619B/

2006r.

Nr

z dnia 14 listopada 2006r. Nr WCC/619D/
324/W/OSZ/2006/BK,
z dnia 6 września 2007r.
ZTO/324/W/OSZ/2007/RN,

Nr

WCC/619-

-

przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 16 listopada 1998r. Nr PCC/646/324/U/98/DN ze zmianami:
z dnia 14 lipca 1999r. Nr PCC/646/S/324/U/3/99,

PCC/646A/

z dnia 6 września 2007r. Nr PCC/646-ZTO/
324/W/OSZ/2007/RN.
III. Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe
W niniejszej taryfie wyodrębnia się grupy odbiorców ciepła w zależności od poziomu uzasadnionych
ponoszonych kosztów według następujących kryteriów: rodzaju źródła ciepła, miejsca dostarczania
ciepła i związanego z nim zakresu usług przesyłowych oraz wielkości zamówionej mocy cieplnej,
zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego.
1. Odbiorcy zaopatrywani w ciepło ze źródeł lokalnych
1.1. Odbiorcy zaopatrywani w ciepło ze źródeł opalanych gazem ziemnym zaazotowanym:
a)

AGZ.1 - odbiorcy zaopatrywani w ciepło ze
źródeł zlokalizowanych w Żaganiu przy Placu Słowiańskim 17, ul. Przyjaciół Żołnierza
11, ul. Pomorskiej 9, ul. Kożuchowskiej 7,
ul. Piłsudskiego 5 - 7,

b)

AGZ.2 - odbiorcy zaopatrywani w ciepło ze
źródeł zlokalizowanych w Żaganiu przy
ul. Rynek 20, ul. Pomorskiej 5, ul. Dworcowej 9, ul. Dworcowej 29,

c)

AGZ.3 - odbiorcy zaopatrywani w ciepło ze
źródeł zlokalizowanych w Żaganiu przy
ul. Buczka 20, ul. II Armii WP 7a, ul. Keplera
48.

1.2. Odbiorcy zaopatrywani w ciepło ze źródeł opalanych węglem kamiennym:
a)

AW.2 - odbiorcy zaopatrywani w ciepło ze
źródła zlokalizowanego w Żaganiu przy Placu Wolności 6.

2. Odbiorcy zaopatrywani w ciepło przez sieci ciepłownicze (źródło ciepła sprzedawcy zlokalizowane
w Żaganiu przy ul. M. Konopnickiej 18a)
a)

B-1 Odbiorcy zaopatrywani w ciepło za
pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy,

b)

B-3i Odbiorcy zaopatrywani w ciepło za
pośrednictwem sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych sprzedawcy,

c)

B-3g Odbiorcy zaopatrywani w ciepło za
pośrednictwem sieci ciepłowniczej i grupowych węzłów cieplnych sprzedawcy,

d)

B-4 Odbiorcy zaopatrywani w ciepło za
pośrednictwem sieci ciepłowniczej, grupowych węzłów cieplnych oraz zewnętrznych instalacji odbiorczych sprzedawcy.

z dnia 26 czerwca 2008r. Nr WCC/619-ZTOA/324/W/OSZ/2008/MB oraz
z dnia 23 października 2008r. Nr WCC/619-ZTOB/324/W/OSZ/2008/MB,

Nr

z dnia 14 listopada 2006r. Nr PCC/646B/
324/W/OSZ/2006/BK oraz

II. Zakres działalności gospodarczej związanej
z zaopatrzeniem w ciepło
ECO Żagań Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, na podstawie udzielonych przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na:

2004r.
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IV. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat za
ciepło

Poz. 1102

1. Odbiorcy zaopatrywani w ciepło ze źródeł lokalnych

Grupa taryfowa AGZ.1
Wyszczególnienie

Jednostki

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Wysokość stawek opłat
netto
brutto*
7 714,74
9 411,98
45,00
54,90

Grupa taryfowa AGZ.2
Wyszczególnienie

Jednostki

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Wysokość stawek opłat
netto
brutto*
7 310,13
8 918,36
44,15
53,86

Grupa taryfowa AGZ.3
Wyszczególnienie

Jednostki

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną
Stawka opłaty za ciepło

zł/MW
zł/GJ

Wysokość stawek opłat
netto
brutto*
5 817,50
7 097,35
43,72
53,34

Grupa taryfowa AW.2
Wyszczególnienie

Jednostki

Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

Wysokość stawek opłat
brutto*
netto
10 394,34
50,72

12 681,09
61,88

*stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

2. Odbiorcy zaopatrywani w ciepło przez sieci ciepłownicze
Grupa taryfowa B-1
Wyszczególnienie
1
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostki
2
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość cen i stawek opłat
netto
brutto*
3
4
84 516,24
103 109,81
7 043,02
8 592,48
23,61
28,80
8,33
10,16
19 878,72
24 252,04
1 656,56
2 021,00
5,93
7,23
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Grupa taryfowa B-3i
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość cen i stawek opłat
netto
brutto*
84 516,24
103 109,81
7 043,02
8 592,48
23,61
28,80
8,33
10,16
34 214,52
41 741,71
2 851,21
3 478,48
9,46
11,54

Grupa taryfowa B-3g
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość cen i stawek opłat
netto
brutto*
84 516,24
103 109,81
7 043,02
8 592,48
23,61
28,80
8,33
10,16
24 356,40
29 714,81
2 029,70
2 476,23
9,31
11,36

Grupa taryfowa B-4
Wyszczególnienie
Cena za zamówioną moc cieplną
Cena ciepła
Cena nośnika ciepła
Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe
Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

Jednostki
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ
zł/m3
zł/MW/rok
rata miesięczna
zł/GJ

Wysokość cen i stawek opłat
netto
brutto*
84 516,24
103 109,81
7 043,02
8 592,48
23,61
28,80
8,33
10,16
26 066,04
31 800,57
2 172,17
2 650,05
12,88
15,71

*ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

3. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej
Taryfa nie zawiera stawek opłat za przyłączenie do
sieci, ponieważ nie planuje się przyłączania nowych
odbiorców. Jeżeli wystąpi taka potrzeba, przedsiębiorstwo dokona niezbędnej zmiany taryfy i wystąpi
o jej zatwierdzenie.
V. Sposób obliczania opłat
Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną,
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną lub stawki opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.
Opłata za ciepło, pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów
wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub do
zewnętrznych instalacji odbiorczych, albo w innych
miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń
i instalacji określonych w umowach oraz ceny ciepła
lub stawki opłaty za ciepło dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła, pobierana za każdy miesiąc,
w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi
iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełnienia ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie odczytów
wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika
ciepła dla danej grupy taryfowej.
Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe,
pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty
stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
Opłata zmienna za usługi przesyłowe, pobierana za
każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej
na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, zainstalowanego na przyłączu
do węzła cieplnego lub do zewnętrznych instalacji
odbiorczych, albo w innych miejscach rozgraniczenia
eksploatacji urządzeń i instalacji określonych
w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi
przesyłowe dla danej grupy taryfowej.
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VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat
Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują
przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi
odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
W przypadkach:
-

uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych
wskazań układu pomiarowo - rozliczeniowego,

-

niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez strony warunków umowy sprzedaży ciepła,

-

udzielania bonifikat przysługujących odbiorcy,

Poz. 1102
nielegalnego pobierania ciepła,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat
Taryfa, po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jest kierowana do ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
O każdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca
powiadomi odbiorców pisemnie, co najmniej 14 dni
przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie
wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do
45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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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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