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UCHWAŁA NR XXVI/135/2009
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 18 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Niegosławice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 30 ust. 6 i 6a,
art. 49 ust. 2 i art. 54 ust. 3 i 7; w związku z art. 91d
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) oraz przepisów 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. Nr 22,
poz. 181 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Regulaminie określającym wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 5 skreśla się:
1) w ust. 1 zapis o treści: „jakością świadczonej
pracy”;
2) w ust. 2 pkt 2 i 3 zapis o treści: „m. in.”;
3) w ust. 2 pkt 4 zapis: „a w szczególności”;
4) ust. 2 pkt 5 „a”, „d”, „e”, „f”, „g”;
5) w ust 3 pkt 4 i 6.
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wodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonej w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej 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. Nr 22 poz. 181 z późn.
zm.);
b) dla wicedyrektorów szkół: do 30 % minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym, określonej w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej 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. Nr 22 poz. 181 z późn.
zm.).”
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Niniejsze zmiany regulaminu uzgodnione
zostały z zakładową organizację związkową w trybie
art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela.

2. W § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Niegosławice.

„2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów ustala się w zależności od
zakresu (rozmiaru) powierzonych obowiązków
w wysokości:

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009r.

a) dla dyrektorów szkół: do 50 % minimalnej
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty posiadającego tytuł za-

Przewodniczący Rady
Leszek Kocik
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UCHWAŁA NR XXVI/137/2009
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 18 czerwca 2009r.
w sprawie rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów
i wicedyrektorów szkół
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 42 ust. 7
pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dyrektorom i wicedyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niegosławice, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) następująco:
1. dla dyrektora szkoły do 10 oddziałów łącznie –
o 12 godzin,
2. dla dyrektora
o 15 godzin,

szkoły

od

11 oddziałów

3. dla wicedyrektora szkoły:
a) do 6 oddziałów włącznie – o 3 godziny,
b) od 7 oddziałów – o 4 godziny.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XVI/79/2008 z dnia 2 kwietnia
2008r. w sprawie tygodniowego wymiaru godzin
lekcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 września 2009r.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik

–
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UCHWAŁA NR XXVI/139/2009
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 18 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy z dnia 29 marca
2006r. Nr XXXV/165/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych na cele niezwiązane z budową,
przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 ust. 1 uchwały:
2

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie: „za zajęcie 1m jezdni o nawierzchni twardej”;
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2) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „za zajęcie 1m2 drogi
o nawierzchni gruntowej”.
§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Niegosławice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 93
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UCHWAŁA NR XLII/358/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 23 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/304/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 21 stycznia 2009 roku
w sprawie likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r.
o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIV/304/09 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 21 stycznia 2009r. w sprawie
likwidacji Miejskiego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szprotawie zmienia

się § 6.1. dotychczasowy zapis „31 maja 2009r.”
zastępuje się zapisem „31 grudnia 2009r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowie Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Chmielewski
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UCHWAŁA NR XXXII/167/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w Łęknicy
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.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ulicy położonej na działkach Nr 379 i 377/8
pomiędzy ulicami Tadeusza Kościuszki, a Leśną - jak
na załączonym szkicu - nadaje się nazwę "ul. Szkolna".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 93
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Poz. 1266
Załącznik
do uchwały Nr XXXII/167/09
Rady Miejskiej w Łęknicy
z dnia 25 czerwca 2009r.
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UCHWAŁA NR XXXII/168/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 25 czerwca 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 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Żarskiego, uchwala się, co następuje

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych ulicę
Szkolną w mieście Łęknica, stanowiącą działki
Nr 379 i 377/8.

Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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UCHWAŁA NR XXXII/169/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zwolnień w realizacji tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenie
tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i logopedów
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku
z art. 91b ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się od obowiązku realizacji zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
nauczyciela, któremu powierzono stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy.
§ 2. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze Zastępców Dyrektora Zespołu Szkół
Publicznych w Łęknicy obniża się i ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych - 6 godzin.
§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 oraz wymiar zajęć ustalony w § 2 dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska
od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powierzono im zastępstwo.
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§ 4. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin dla:
1) logopedy szkolnego - 20 godzin)
2) pedagoga szkolnego - 20 godzin)
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVI/137/2005 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 28 kwietnia 2005r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru
zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i w przedszkolu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 września
2009r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 93
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UCHWAŁA NR XXXII/177/2009
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy.

Na podstawie art.40 ust.2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęknicy uchwalonego uchwałą Nr XVII/86/08 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 31 marca 2008r. ze zm. (Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z 2008r. Nr 42 poz.819 ze zm.):
1. W § 1 w rozdziale 4 Gospodarka finansowa zmienia się ust. 11 pkt 3, który po zmianach otrzymuje brzmienie: 11.3. Obsługę finansowo-księgową
Ośrodka, na zasadach określonych w odrębnych

przepisach o rachunkowości, prowadzi Główny
księgowy zatrudniony w Ośrodku, natomiast obsługę kasową prowadzi kasa Urzędu Miejskiego w Łęknicy na zasadzie zawartego porozumienia.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Andrzej Marszałek
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UCHWAŁA NR XLIX/632/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 30 czerwca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom
prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Miasto Zielona Góra

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 - tekst jednolity z późn.
zm.1) i art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 - tekst
jednolity z późn. zm.2) oraz art. 80 ust. 3b i ust. 4
oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
- tekst jednolity z późn. zm.3) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVII/510/08 z dnia
30 grudnia 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom
prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby
prawne inne niż Miasto Zielona Góra wprowadza się
następujące zmiany:

„2) niepublicznych przedszkoli - 100% ustalonych w budżecie Miasta wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jedno dziecko, z tym że na dziecko
niepełnosprawne w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawne
dziecko przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Miasto oraz
rzeczywista liczba dzieci,",
b)

„3) publicznych zespołów wychowania
przedszkolnego lub punktów przedszkolnych
- 85% wydatków bieżących w przeliczeniu na
jedno dziecko w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Miasto i rzeczywista
liczba dzieci,",

1) w § 4 ust. 1:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

c)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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„4) niepublicznych zespołów wychowania
przedszkolnego lub punktów przedszkolnych
- 75% wydatków bieżących w przeliczeniu na
jedno dziecko w przedszkolu publicznym
prowadzonym przez Miasto oraz rzeczywista
liczba dzieci,";
2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli dowodów wykorzystania dotacji, w szczególności w zakresie:
1) sposobu wykorzystania dotacji;
2) liczby i wykazu uczniów.
2. Kontroli dokonuje osoba upoważniona przez
Prezydenta Miasta Zielona Góra.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się
protokół.”;
3) załączniki Nr 1 i 2 do uchwały otrzymują
brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i 2 do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Poz. 1270

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który
wchodzi w życie z dniem 1 września 2009r.
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, poz. 1457 z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2
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, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.
3
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004
r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141,
Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167,
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208,
poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280
i Nr 181, poz. 1292 z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917
i Nr 216, poz. 1370 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i 56,
poz.458.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLlXl632/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 czerwca 2009r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ................
1. Oznaczenie wnioskodawcy (organu prowadzącego) oraz adres lub siedziba
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres oświatowej jednostki organizacyjnej, dla której ma być udzielona dotacja
................................................................................................................................................................................
Typ i rodzaj oświatowej jednostki organizacyjnej
................................................................................................................................................................................
(publiczna/niepubliczna, przedszkole/szkoła/placówka - np. szkoła podstawowa, gimnazjum, typ szkoły ponadgimnazjalnej - liceum
ogólnokształcące, technikum, szkoła policealna, wskazać czy szkoła jest dla dorosłych, typ placówki)

3. Data i Nr zezwolenia Prezydenta Miasta Zielona Góra na prowadzenie oświatowej jednostki organizacyjnej publicznej lub w przypadku oświatowych jednostek organizacyjnych niepublicznych data
i Nr zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
4. Planowana liczba uczniów/wychowanków/dzieci od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia ........................osób
- w tym uczniów klas programowo najwyższych: ...................osób
- w tym osób niepełnosprawnych ........................osób
3. Planowana liczba uczniów/wychowanków/dzieci od 1 września do dnia 31 grudnia ......................osób
- w tym uczniów klas pierwszych: ....................................osób
- w tym osób niepełnosprawnych ....................................osób
4. Nazwa banku i Nr rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
................................................................................................................................................................................
Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie
uczniów/wychowanków/dzieci oraz przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze
statutowej działalności jednostki oświatowej.

.......................................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
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Poz. 1270
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLlXl632/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 czerwca 2009r.

ROZLICZENIE DOTACJI ZA MIESIĄC .................................................................. ROKU
1. Oznaczenie organu prowadzącego oraz adres lub siedziba
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres oświatowej jednostki organizacyjnej .....................................................................................
................................................................................................................................................................................
3. Określenie typu szkoły/rodzaju placówki .......................................................................................................
(np. szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna: liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum, zasadnicza
szkoła zawodowa, szkoła policealna - wskazać czy dana szkoła jest dla dorosłych)

4. Planowana liczba uczniów/wychowanków/dzieci ..........................................................................................
5. Liczba uczniów/wychowanków/dzieci na 15 dzień miesiąca rozliczeniowego.............................................
(w miesiącu lipcu i sierpniu podać średnią liczbę z sześciu miesięcy poprzedzających wakacje, tj. I-VI)

6. Wysokość przekazanej dotacji (narastająco od stycznia) ..............................................................................
7. Wysokość należnej dotacji (narastająco od stycznia) ...................................................................................
8. Rodzaje wydatków na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia,
chowania i opieki (wyłącznie wydatki bieżące):

Lp.
1.

2.
3.

Nazwa wydatku na dofinansowanie realizacji zadań jednostki
oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania i opieki wydatki bieżące, w tym:
Wynagrodzenia zatrudnionych osób i pochodne od
wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz
Pracy)
Zakupy towarów i usług
Inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją
statutowych zadań jednostki oświatowej

wy-

Kwota wydatku
sfinansowana z dotacji

9. Kwota niewykorzystanej dotacji (nadpłata) ...................................................................................................
10. Kwota dotacji do wyrównania (niedopłata) .................................................................................................
........................................................................................
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
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UCHWAŁA NR XLIX/633/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst jednolity z późn.
zm.1) oraz art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 – tekst jednolity z późn.
zm.2) oraz art. 47 § 4a w związku z art. 3 pkt 3 lit. c
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 - tekst jednolity z późn. zm.3) uchwala się, co następuje:

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 7. 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, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441
i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r.
Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116,
poz. 730 oraz z 2009r. Nr 56, poz. 458.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 93, poz. 894, z 2005r. Nr 85,
poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006r. Nr 66,
poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818,
Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008r. Nr 118, poz. 745,
Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318
i 1320 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97 i Nr 57, poz. 466.

§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej
w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza
się pracowników Urzędu Miasta Zielona Góra:
1) Pawła Gajewskiego;
2) Mirosława Jankowskiego;
3) Mariusza Ludwisiaka.
§ 3. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne dla
inkasentów w wysokości 7,38% zainkasowanej
kwoty opłaty targowej.
§ 4. Pobraną opłatę targową inkasenci zobowiązani są wpłacić w całości w kasie Urzędu Miasta Zielona Góra w terminie dwóch dni od dnia jej
pobrania.
§ 5. Traci moc uchwała Rady Miasta Zielona
Góra Nr XXIX/264/92 z dnia 26 listopada 1992r.
w sprawie zasad poboru opłaty targowej.
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UCHWAŁA NR XLIX/636/09
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie ustanowienia sztandaru miasta Zielona Góra

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 3
ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 1978r. o odznakach
i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.2), po
zasięgnięciu opinii Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustanawia się sztandar miasta Zielona
Góra, zwany dalej „sztandarem”, w kształcie kwadratowego, dwustronnego płata, o wymiarach
100cm x 100cm, o bokach wykończonych złotą
frędzlą, przymocowanego do drzewca zwieńczonego
miedzianą, odlewaną głowicą w kształcie herbu Zielonej Góry.
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2. Główny płat sztandaru, czyli awers - zielony.
Pośrodku płata herb miasta Zielona Góra zgodny
z wzorcem ustanowionym uchwałą Nr XIII/154/91
Rady Miejskiej Zielona Góra z dnia 24 maja 1991r.
w sprawie uchwalenia załączników do Statutu Miasta Zielona Góra. Obramowanie herbu oraz brzegi
płata haftowane złotą nicią. Tło herbu z materiału,
wizerunek murów miejskich z dwiema wieżami,
fragmentami baszty wraz z otwartą bramą i stalowy
herb z orlim skrzydłem wykonane srebrną nitką,
tarcza ponad bramą wykonana żółtą nitką, czarny
orzeł śląski wraz z srebrną przepaską wykonany
czarną i srebrną nitką. Ponad herbem miasta napis
o treści: „ZIELONA GÓRA” haftowany złotymi literami ułożonymi w linii prostej. Po prawej i lewej
stronie herbu wyhaftowane złotymi nićmi elementy
winiarskie przedstawiające winorośla.
3. Lewy płat sztandaru, czyli rewers - czerwony.
Pośrodku płata wizerunek Orła Białego – godła państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, zgodny z ustawą z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005r. Nr 235,
poz. 2000 - tekst jednolity z późn. zm.3), wykonany
srebrną i złotą nitką haftem wypukłym. Obramowanie herbu oraz brzegi płata haftowane złotą nicią.
Pod godłem napis o treści: „BÓG * HONOR *
OJCZYZNA” haftowany srebrną nicią.
§ 2. Projekt graficzny sztandaru stanowią załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Sztandar jest obecny podczas uroczystości państwowych i miejskich, a także podczas uroczystych sesji Rady Miasta Zielona Góra.
2. Sztandarowi towarzyszy trzyosobowy poczet,
składający się z chorążego i dwóch osób asysty,
którego skład wyznacza zarządzeniem Prezydenta
Miasta Zielona Góra.
3. Na obszarze Miasta Zielona Góra sztandarowi
oddawana jest cześć w sposób przewidziany dla

Poz. 1272

flagi państwowej i ma on zawsze pierwszeństwo
przed innymi sztandarami.
4. Sztandar będzie przechowywany w Urzędzie
Miasta Zielona Góra, w miejscu do tego przeznaczonym.
5. Na uroczystościach wymienionych w ust. 1
poczet sztandarowy może być obecny wyłącznie na
polecenie Prezydenta Miasta Zielona Góra lub Przewodniczącego Rady Miasta Zielona Góra.
§ 4. 1. Wizerunek sztandaru może być wykorzystywany na wydawnictwach, materiałach i artykułach promocyjnych wykonywanych na zlecenie Miasta Zielona Góra.
2. W celach handlowych i reklamowych wizerunek sztandaru może być wykorzystywany wyłącznie
za zgodą Prezydenta Miasta Zielona Góra.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marek Kamiński
_______________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220 , Nr 62, poz. 558 i Nr 113 poz. 984,
z 2003r. Nr 214, poz.1806 , Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz.1055 , Nr 116, poz. 1203
i Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2
Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r.
Nr 162, poz. 1126, z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz.1268
z 2001r. Nr 123, poz.1353 oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753.
3
Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2006r. Nr 220, poz. 1600.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLlX/636/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 czerwca 2009r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLlX/636/09
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 czerwca 2009r.
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UCHWAŁA NR XXIX/207/09
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Rudawica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Drogom wewnętrznym na terenie miejscowości Rudawica nadaje się nazwy:
a) ulica Zacisze na planie działki o Nr ewidencji
gruntów 202/7, 203/4;
b) ulica Sportowa na planie działki o Nr ewidencji gruntów 46/12.

§ 2. Integralną część uchwały stanowi plan sytuacyjny położenia w/w ulic w miejscowości Rudawica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Żagań.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
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UCHWAŁA NR XXVII/186/09
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 3 lipca 2009r.
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w nazwie użytku ekologicznego

Na podstawie art. 44 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Torzymiu
Nr XXIV/167/09 z dnia 26 marca 2009r. opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 50, poz. 714 w sprawie wprowadzenia
użytku ekologicznego o nazwie „Uroczysta rzeki
Pliszki” prostuje się błąd pisarski poprzez wprowadzenie następujących zmian w treści uchwały.

§ 3. Użyte w tekście uchwały określenie „Uroczysta rzeki Pliszki” zastępuje się określeniem „Uroczyska rzeki Pliszki”.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk

§ 2. Nazwa uchwały otrzymuje brzmienie:
w sprawie wprowadzenia użytku ekologicznego
o nazwie „Uroczyska rzeki Pliszki”.
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UCHWAŁA NR XXVII/188/09
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 3 lipca 2009r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 czerwca
2009r. uchwałą Nr 108/291/09 Zarządu Powiatu
w Sulęcinie, uchwala się, co następuje:
§ 1. Następujące drogi położone na terenie Gminy Torzym zalicza się do kategorii dróg gminnych:
1) ulica W. Reymonta w Torzymiu na odcinku od
ulicy C. K. Norwida w kierunku południowym
o długości 150m;

2) ulica Nowa w Torzymiu na odcinku od ulicy
Ogrodowej, do ulicy Sulęcińskiej o długości
150m.
§ 2. Szczegółowe położenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapach stanowiących załączniki do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogdan Kuzyk
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UCHWAŁA NR XXXII/242/09
RADY GMINY W DESZCZNIE
z dnia 6 lipca 2009r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Osiedle Poznańskie
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zmianami), art. 8
ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007r. z późn.
zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ulicy – Makowa dla działki
ewidencyjnej Nr 31/37 położonej w Osiedlu Poznańskim.
§ 2. Mapa wyżej wymienionej działki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz
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UCHWAŁA NR XXXII/182/09
RADY MIASTA LUBNIEWICE
z dnia 8 lipca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w Lubniewicach
i nadania Statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9
ust.1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października
1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn.
zm.) Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIX/165/09 Rady Miejskiej
w Lubniewicach z dnia 25 marca 2009r. w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Lubniewicach i nadania Statutu wprowadza się zmiany w ten sposób, że:
1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Lubniewicach;

jednostkę organizacyjną, działającą w formie
samorządowej instytucji kultury pod nazwą
„Gminny Ośrodek Kultury w Lubniewicach”
i nadaje mu się Statut w brzmieniu przedstawionym w załączniku do niniejszej uchwały;
3) § 2 otrzymuje brzmienie: Siedziba Gminnego
Ośrodka Kultury w Lubniewicach mieści się
przy ul. Jana Pawła II 51B w Lubniewicach,
a terenem działania jest obszar Gminy Lubniewice.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Langowicz

2) § 1 otrzymuje brzmienie: Tworzy się gminną
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UCHWAŁA NR 257/5/XXX/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 27 lipca 2009r.
w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r.
zmieniającą uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm. 2), uchwala się co następuje:
§ 1. W § 1 uchwały Nr 231/5/XXV/09 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 4 marca 2009r. zmieniającą
uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg
gminnych (Dz.Urz. Woj. Lubskiego z 2009r. Nr 40,
poz. 564) wyraz „164/3/XXXVII/02” zastępuje się
wyrazem „164/3/XXXVIII/02”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

_____________________________________________________
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441
i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 ,
z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz.136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009r.
Nr 19 poz. 100 , 101 i Nr 86, poz. 720).
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UCHWAŁA NR 258/5/XXX/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 27 lipca 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.), po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Żagańskiego, uchwala się co następuje :
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 164/3/ XXXVIII/
02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 września 2002r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii gminnych
(Dz.Urz. Woj. Lub. Nr 93, poz. 1168 i z 2009r. Nr 40,
poz. 564) w pkt 23 :
1) wyrazy „760 mb” zastępuje się wyrazami
„930 mb”;
2) wyrazy „6465 m2” zastępuje się wyrazami
„8556 m2”;
3) po wyrazach „działka Nr” dodaje się wyrazy
„444/7,”
4) wyrazy „452” zastępuje się wyrazem „452/1”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441
i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 ,
z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420.
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz.136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009r.
Nr 19 poz. 100 , 101 i Nr 86, poz. 720).
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UCHWAŁA NR 259/5/XXX/09
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 27 lipca 2009r.
w sprawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1),
art. 406 ust. 1 pkt 12 i art. 408 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.
zm. 2) oraz art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,
poz. 2104 z późn. zm. 3) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się „Program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa”, zwany w dalszej części „programem”.
2. Przez użyty w programie zwrot „właściciel
nieruchomości” rozumie się osobę fizyczną, która
jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz jednostkę
organizacyjną i osobę posiadającą nieruchomość

w zarządzie lub użytkowaniu, a także inny podmiot
władający nieruchomością.
§ 2. 1. Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej może być udzielona dotacja na dofinansowanie zadań określonych
w niniejszym programie.
2. Dotacją może być objęta przydomowa
oczyszczalnia ścieków, której budowa rozpocznie się
po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem § 3.
3. Dotacje będą wypłacane od dnia 1 stycznia
2010 roku.
§ 3. Dotacja udzielana jest właścicielom nieruchomości zabudowanych, na których wytwarzane są
ścieki bytowo-gospodarcze pochodzące z gospodarstwa domowego, spełniających łącznie następujące
warunki:
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1) o dotację nie mogą się starać właściciele nieruchomości na terenie której prowadzona jest
wyłącznie działalność gospodarcza,

odpływowego lub trwałe jego odłączenie po
dokładnym oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie nieruchomości),

2) nieruchomość nie jest wyposażona w oczyszczalnię przydomową,

2) wymagane jest pisemne wyznaczenie przedstawiciela, który w imieniu wszystkich współwłaścicieli będzie wnioskodawcą i z którym zostanie sporządzona umowa, o której mowa
w § 6.

3) nieruchomość nie może być podłączona do już
istniejącej lub planowanej sanitarnej sieci kanalizacyjnej,
4) w przypadku budynków wielolokalowych –
przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie
przyjmować ścieki od wszystkich lokali w budynku,

3. Przepis ust. 2 stosuje się do wszystkich właścicieli nieruchomości podłączanych do przydomowej oczyszczalni ścieków, także w przypadku, gdy
oczyszczalnia będzie posadowiona na terenie innej
nieruchomości.

5) wnioskodawca lub wnioskodawcy spełniają
wymagania określone w art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm. 4),

§ 5. Wniosek o dotację w ramach niniejszego
programu składa się do Burmistrza Iłowej. Wzór
wniosku o dotację stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

6) wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie jedynym urządzeniem służącym do
unieszkodliwiania nieczystości płynnych (dotychczasowe urządzenia służące do gromadzenia lub odprowadzenia nieczystości płynnych
będą zlikwidowane lub trwale odłączone po
dokładnym oczyszczeniu),
7) wnioskodawca posiada tytuł prawny do gruntu,
na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
8) dotowane będą przydomowe oczyszczalnie
ścieków z reaktorem biologicznym (nie będą
dofinansowane oczyszczalnie z osadnikiem
gnilnym i układem rozsączającym); przez przydomową oczyszczalnię ścieków z reaktorem
biologicznym rozumie się oczyszczalnię składającą się z trzech komór, w których zachodzą
procesy fermentacji, mechanicznego napowietrzania i klarowania,
9) właściciel nieruchomości samodzielnie lub
wspólnie z innymi właścicielami nieruchomości
nie korzystali dotychczasowo z dotacji określonej niniejszym programem,
10) nie zalegają w podatkach i opłatach lokalnych
na rzecz Gminy Iłowa.
§ 4. 1. Wniosek o dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może dotyczyć odbierania nieczystości płynnych z jednego lub kilku lokali
mieszkalnych oraz z jednej lub kilku nieruchomości.
W przypadku budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków dla więcej niż jednej nieruchomości, wnioskodawcą jest osoba, która jest właścicielem nieruchomości na której będzie budowana przydomowa
oczyszczalnia ścieków. W takim wypadku do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający
wspólną realizację zadania przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
2. Jeżeli nieruchomość jest współwłasnością:
1) wymagana jest pisemna zgoda wszystkich
współwłaścicieli na lokalizację, posadowienie,
instalację i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na likwidację zbiornika bez-

§ 6. 1. Dotacja udzielana jest na podstawie
umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Iłowej
a wnioskodawcą. Wzór umowy stanowi załącznik
Nr 2 do uchwały.
2. W danym roku budżetowym zawierane są
umowy do łącznej kwoty dotacji, nie większej od
kwoty zaplanowanej na ten cel w uchwale budżetowej ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
3. Jeżeli łączna kwota dotacji wynikająca ze złożonych wniosków na dzień 1 stycznia danego roku
budżetowego:
a) jest mniejsza od kwoty zaplanowanej na ten
cel w uchwale budżetowej, wówczas umowy
na udzielenie dotacji zawierane są kolejno
według daty wpływu kompletnych wniosków,
aż do momentu wykorzystania całej zaplanowanej kwoty dotacji w danym roku,
b) jest większa od kwoty zaplanowanej na ten cel
w uchwale budżetowej, wówczas w pierwszej
kolejności będą realizowane wnioski na terenach zwodociągowanych, w drugiej kolejności
na terenach, na które istnieje projekt techniczny na wykonanie wodociągu i w trzeciej kolejności na terenie pozostałych nieruchomości;
wnioski będą rozpatrywane kolejno według
daty ich kompletnego złożenia do Burmistrza
Iłowej.
§ 7. W przypadku wyczerpania środków finansowych określonych w uchwale budżetowej przeznaczonych na dotację z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezrealizowane wnioski przechodzą do realizacji w roku
następnym.
§ 8. W przypadku, o którym mowa w § 7, wnioskodawca może dokonać korektę wniosku wcześniej
złożonego, w szczególności w zakresie rozpoczęcia
budowy i oddania przydomowej oczyszczalni ścieków do użytku. Korektę dokonuje się w formie
wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
z dopiskiem „Korekta do wniosku z dnia (data)”.
W takim wypadku jako data złożenia kompletnego
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wniosku będzie uznawana data złożenia pierwszego
kompletnego wniosku.

3) zrealizowana budowa nie będzie spełniać warunków, określonych w § 3,

§ 9. 1. Dotacja udzielana jest w zależności od ilości odrębnych nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, które będą podłączone do
przydomowej oczyszczalni ścieków.

4) negatywnej oceny wynikającej z przeprowadzonej wizji lokalnej, stwierdzonej w protokole,
o którym mowa w § 10 ust. 2,
5) niezawiadomienia Burmistrza Iłowej o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w umownym terminie zakończenia przedsięwzięcia,

2. Ustala się kwotę dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 1500zł
na każdą jednolokalową nieruchomość, o której
mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

6) zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków po umownym terminie zakończenia
przedsięwzięcia,

3. Jeżeli przydomowa oczyszczalnia ścieków
będzie podłączona do więcej niż jednego lokalu
przeznaczonego do zamieszkania, kwota dotacji zostaje powiększona o 300 złotych na każdy lokal powyżej jednego. Łączna kwota dotacji nie może wynosić więcej niż 50% całkowitych kosztów budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków.

7) wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków innego typu, niż określonej w umowie,
8) braku osiągnięcia wymaganych parametrów
przydomowej oczyszczalni ścieków, niekompletnego montażu lub niezakończeniu jej budowy w określonym w umowie terminie zakończenia przedsięwzięcia,

4. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń
ponosi właściciel nieruchomości i nie mogą być one
przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu
gminy w ramach niniejszego programu.
§ 10. 1. Po zakończeniu realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, wnioskodawca zgłasza ten fakt Burmistrzowi Iłowej załączając aprobatę,
atest lub certyfikat danej przydomowej oczyszczalni
ścieków dotyczący jakości oczyszczania ścieków
oraz przedkłada rozliczenie finansowe w którym
wykazywany jest całkowity koszt budowy. Do kosztów budowy nie wlicza się kosztów prac projektowych i wykonania dokumentacji oraz kosztów poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały.
2. Przedstawiciel gminy dokonuje w terminie
14 dni od dnia zgłoszenia przez wnioskodawcę zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, protokolarnego stwierdzenia zakończenia budowy oraz likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe (o ile taki istniał na terenie nieruchomości). Przedstawicielowi gminy może towarzyszyć osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia
budowlane.
3. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 2,
stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.
§ 11. 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo na
podstawie sporządzonego protokołu stwierdzającego zakończenie budowy oraz likwidację zbiornika
bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po
dokładnym oczyszczeniu (o ile taki istniał na terenie
nieruchomości) i przedstawienia rozliczenia finansowego, o którym mowa w § 10 ust. 1.
2. Dotacja nie przysługuje w przypadku:
1) braku aprobaty, atestu lub certyfikatu danej
przydomowej oczyszczalni ścieków dotyczącego jakości oczyszczania ścieków,
2) zakupu pojedynczych elementów składowych
przydomowej oczyszczalni ścieków, która po
zakończeniu budowy jako całość nie posiada
aprobaty, atestu lub certyfikatu dotyczącego jakości oczyszczania ścieków,

9) nie wyłączenia dotychczas używanej instalacji
do gromadzenia lub usuwania nieczystości
płynnych (likwidacja zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym
oczyszczeniu),
10) nie dotrzymania innych warunków określonych
w umowie, o której mowa w § 6 ust. 1.
§ 12. Wypłacana kwota dotacji jest przychodem,
od którego nie jest odprowadzana zaliczka na podatek dochodowy. Przychód ten powinien być wykazywany w rocznym zeznaniu dochodowym.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

-----------------------------------------------------------1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz.1441
i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 ,
z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52,
poz. 420.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz.136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r.
Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009r.
Nr 19 poz. 100 , 101 i Nr 86, poz. 720).
3)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2005r. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249,
poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115,
poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r.
Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504 i Nr 72, poz. 619.
4)
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223,
poz. 1464 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92,
poz. 753.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 259/5XXX/09
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27 lipca 2009 r.

Wzór
wniosku o przyznanie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na realizacje Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Iłowa

________________, dnia _______
(miejscowość)
(data)
_____________________________
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
_____________________________
_____________________________
(adres zamieszkania)
_____________________________
(telefon, e-mail)
_____________________________
(nazwa i numer dokumentu tożsamości)
_____________________________
(numer NIP)
Burmistrz Iłowej

WNIOSEK
o przyznanie dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenie gminy Iłowa
Wnioskuję o przyznanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z Programem budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa określonym w uchwale
Rady Miejskiej w Iłowej Nr ___/5/___/09 z dnia ___________.
Charakterystyka planowanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) miejsce realizacji budowy:
a) geodezyjne oznaczenie nieruchomości, na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia
ścieków _________________________________,(numer geodezyjny działki, obręb)
b) określenie właściciela nieruchomości, określonej w pkt 1) lit. a): __________________________________
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu, adres zamieszkania/siedziby)
c) prawo
do
dysponowania
nieruchomością
na
cele
budowlane
_______________
_______________________________________________________________(nazwa dokumentu i data sporządzenia – np. akt notarialny)
2) planowany termin rozpoczęcia budowy __________________ oraz planowany termin
(data)
oddania przydomowej oczyszczalni ścieków do użytku ___________________ .
(data)
3) określenie adresu nieruchomości (i lokali mieszkalnych w przypadku budynku wielolokalowego), z których będą przyjmowane nieczystości płynne do planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków
_______________________________________ .
(adres położenia budynku i numery lokali mieszkalnych)
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4) ilość osób stale zameldowanych w lokalu lub lokalach, o których mowa w pkt 3, od co najmniej 1 roku,
licząc do dnia złożenia niniejszego wniosku: ______________ .
(ilość osób)
5) najwyższe miesięczne zużycie wody w okresie ostatniego roku liczonego do dnia złożenia niniejszego
wniosku, obejmującego wszystkie lokale wymienione we wniosku: __________ m 3/miesiąc,
(ilość)
6) rodzaj/typ oraz technologia oczyszczania planowanej do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
oraz jej wydajność eksploatacyjna ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(dane techniczne przydomowej oczyszczalni ścieków lub odniesienie do odrębnego załącznika do wniosku
zawierającego charakterystykę oczyszczalni)
7) szacowany koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w PLN ____________,
(złotych brutto)
w tym koszt urządzeń przydomowej oczyszczalni ścieków _________________.
(złotych brutto)
8) określenie sposobu odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków (odprowadzenie do
cieku wodnego – jakiego, układ rozsączający, itp.) __________________________________________
_____________________________________________________________________
(opis sposobu odprowadzenia ścieków)
Informacja dotycząca sposobu usuwania nieczystości płynnych z nieruchomości (budynku, lokali) przed
wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) opis sposobu usuwania nieczystości płynnych z nieruchomości (budynku, lokali) przed wybudowaniem
przydomowej oczyszczalni ścieków _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________
(opis)
2) sposób likwidacji istniejącego przed wybudowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków zbiornika na
nieczystości płynne __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(opis)

Oświadczam, że:
1) zapoznałem(am) się z uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr _____/5/_____/08 z dnia _____________
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
2) nie korzystałem(am) do tej pory z dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, jak również
inne osoby objęte wnioskiem nie korzystały z dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
w ramach Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Iłowa,
3) wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na terenie nieruchomości wskazanej we wniosku przez
przedstawicieli Burmistrza Iłowej w celu stwierdzenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków i likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości płynne.
Załączniki:

1) pozwolenie na budowę wydane przez właściwego starostę na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków lub kopię zgłoszenia
potwierdzonego przez starostwo powiatowe o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych z mapą do celów opiniodawczych z zaznaczeniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków,

2) aktualny wypis z księgi wieczystej potwierdzający własność, współwłasność lub użytkowanie wieczyste nieruchomości, na której
zlokalizowana jest przydomowa oczyszczalnia ścieków,

3) w przypadku podłączenia nieruchomości do wodociągu, zaświadczenie odpowiedniego zakładu administrującego wodociąg
o ilościach zużytej wody w poszczególnych lokalach w ostatnim roku liczonym do dnia złożenia wniosku w rozbiciu na okresy rozliczeniowe tego zakładu,
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4) kserokopia umowy i dowodu wpłaty za usuwanie nieczystości płynnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) – dotyczy
nieruchomości (budynku, lokali) objętych wnioskiem,

5) dokumenty, o których mowa w § 4 uchwały.

_____________________
(czytelny podpis wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 259/5/XXX/09
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27 lipca 2009r.

Wzór umowy o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

UMOWA Nr _______________
Zawarta w Iłowej, w dniu _____________________ pomiędzy Gminą Iłowa reprezentowaną
(dzień-miesiąc-rok)
przez Burmistrza Iłowej _______________________________________ przy kontrasygnacie
(imię i nazwisko)
Skarbnika Gminy __________________________________
(imię i nazwisko)
a
_______________________ posiadaczem/współposiadaczem/przedstawicielem właścicieli
(imię i nazwisko)

*)

nieruchomości położonej w ____________________________________________________
(nazwa miejscowości oraz adres – jeżeli posiada)
(działka/działki*) numer ____________________________, karta mapy ________________)
(numer – numery)
(numer)
zwanym/zwaną*) dalej „posiadaczem nieruchomości”.
§ 1. 1. Posiadacz nieruchomości zobowiązuje się wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków typu
__________________________________________________________
(należy podać typ oczyszczalni wg nazewnictwa producenta)
spełniającą wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984 i z 2009 r. Nr 27, poz. 169).
2. Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia określa się na dzień ________________________
(data)
oraz termin zakończenia przedsięwzięcia na dzień _______________________ .
(data)
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3. W terminach określonych w ust. 2, posiadacz nieruchomości zobowiązuje się do likwidacji dotychczasowo użytkowanej instalacji do usuwania nieczystości płynnych poprzez wykonanie następujących prac:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(należy szczegółowo określić, jakie będą musiały być wykonane prace, np. likwidacja dotychczas używanego
zbiornika na nieczystości płynne wraz z odcinkiem ....m rurociągu doprowadzającego nieczystości)
§ 2. Na podstawie Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy
Iłowa, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr ___/5/___/09 z dnia ________________ i w oparciu
o wniosek posiadacza nieruchomości, Gmina Iłowa zobowiązuje się do refundacji części kosztów budowy
przydomowej oczyszczalni ścieków ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie _____ zł (słownie: __________________________________ złotych)
§ 3. Koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń ponosi posiadacz nieruchomości i nie mogą być one przedmiotem dofinansowania ze środków budżetu gminy.
§ 4. 1. Posiadacz nieruchomości otrzymuje zwrot części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
w wysokości określonej w § 2 po zakończeniu inwestycji potwierdzonej protokołem odbioru. O zakończeniu
realizacji budowy posiadacz nieruchomości zawiadamia Burmistrza Iłowej w formie pisemnej.
2. Burmistrz Iłowej informuje posiadacza nieruchomości o utracie możliwości uzyskania dofinansowania na
budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jeżeli wystąpi jedna z okoliczności określonych w § 11 ust. 2
uchwały Rady Miejskiej w Iłowej w sprawie „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa”.
3. Wypłata dotacji, określonej w § 2, nastąpi w terminie do 30 dni od daty sporządzenia protokołu odbioru
przydomowej oczyszczalni ścieków, z zastrzeżeniem ust. 2.
§ 5. Wszelkie zmiany przedmiotowej umowy mogą nastąpić, pod rygorem nieważności, za zgodą obu stron
w formie pisemnej jako aneks do umowy.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 7. Spory dotyczące niniejszej umowy rozpatrywane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gminy Iłowa.
§ 8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla posiadacza nieruchomości
i dwa dla Gminy Iłowa.

________________________________
(posiadacz nieruchomości)

___________________________
(Gmina Iłowa)
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 259/5/XXX/09
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 27 lipca 2009r.

Wzór protokołu stwierdzającego zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji
istniejącego zbiornika na nieczystości płynne

________________, dnia _______
(miejscowość)
(data)
Protokół
stwierdzający zakończenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji istniejącego zbiornika
na nieczystości płynne
sporządzony w dniu _____________ na nieruchomości w miejscowości _________________ przy
ul. _________________________, numer ______________ na działce(ach) o numerach geodezyjnych
__________________________________________ będącej(ych) we władaniu __________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Ze strony Burmistrza Iłowej w wizji lokalnej brali udział:
1)
______________________________
2)
______________________________
3)
______________________________
W trakcie wizji lokalnej obecny był(a) ze strony wnioskodawcy _______________________ .
W dniu ___________________ Wnioskodawca dokonał zgłoszenia do Burmistrza Iłowej o zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i likwidacji istniejącego zbiornika na nieczystości płynne.
Wnioskodawca przedstawił kserokopię aprobaty/atestu/certyfikatu danej przydomowej oczyszczalni ścieków, która została załączona do niniejszego protokołu.
Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej oraz na podstawie dokumentów, ustalono (niepotrzebne skreślić):
a) Wnioskodawca:
- przedstawił kserokopię aprobaty/atestu/certyfikatu danej przydomowej oczyszczalni ścieków, która została
załączona do niniejszego protokołu
- nie przedstawił kserokopii aprobaty/atestu/certyfikatu danej przydomowej oczyszczalni ścieków,
b) przydomowa oczyszczalnia ścieków została
- zakupiona w całości jako komplet
- akupiona jako pojedyncze elementy składowe i nie przedstawiono na tak wykonaną oczyszczalnię aprobaty, atestu lub certyfikatu
c) zgłoszenie zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków i usunięcia zbiornika bezodpływowego lub trwałe jego odłączenie po dokładnym oczyszczeniu zostało dokonane:
- w terminie ustalonym w umowie o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
- po terminie ustalonym w umowie o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
d) wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków
- składa się
- nie składa się
z trzech komór, w których zachodzą procesy fermentacji, mechanicznego napowietrzania i klarowania
e) na terenie nieruchomości (i innych nieruchomości) podłączonych do przydomowej oczyszczalni ścieków
- nie stwierdzono istnienia innych instalacji do odprowadzania nieczystości płynnych
- stwierdzono istnienie innych instalacji do usuwania nieczystości płynnych w postaci _____________________
f) na terenie nieruchomości (i innych nieruchomości) podłączonych do przydomowej oczyszczalni ścieków
- zlokalizowanych jest ________ zamieszkałych lokali mieszkalnych (gospodarstw domowych)
- nie stwierdzono w istniejącej zabudowie istnienia zamieszkałych lokali mieszkalnych
- wszystkie nieruchomości wykorzystywane są w całości na prowadzenie działalności
gospodarczej w postaci ____________________________________________________
- nie ma żadnej zabudowy (nieruchomość jest nieruchomością niezabudowaną)
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g) do wybudowanej przydomowej oczyszczalni ścieków
- podłączono wszystkie lokale wchodzące w skład nieruchomości
- nie podłączono __________________________________________________________
Inne ustalenia wynikające z przeprowadzonej wizji lokalnej:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Wniosek końcowy dotyczący budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(pozytywny lub negatywny z podaniem krótkiego uzasadnienia)
Wniosek końcowy dotyczący likwidacji istniejącej dotychczasowo instalacji do gromadzenia lub usuwania
nieczystości płynnych:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(pozytywny lub negatywny z podaniem krótkiego uzasadnienia)
Protokół stanowi podstawę otrzymania lub odmowy otrzymania dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na warunkach określonych w umowie nr _____________ z dnia ________________, o której mowa w § 6 uchwały Rady Miejskiej w Iłowej Nr ___/5/___/08 z dnia _____________ w sprawie „Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Iłowa”.

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu, który otrzymuje Burmistrz Iłowej.
Podpisy osób uczestniczących w wizji lokalnej:
Ze strony Burmistrza Iłowej:
1) ____________________________

Ze strony wnioskodawcy:
___________________________

2) ____________________________
3) ____________________________

Załączniki:
1) aprobata, atest lub certyfikat danej przydomowej oczyszczalni ścieków,
2) ____ szt. zdjęć dokumentujących wybudowaną przydomową oczyszczalnię ścieków
12 80
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UCHWAŁA NR XXVII/180/09
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 29 lipca 2009r.
Uchwała Nr XXVII/180/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdnica o statusie miejskim na lata 2006-2010

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W „Programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdnica o statusie miejskim na lata 2006 – 2010”, będącym załącznikiem do
uchwały Nr XXXI/152/05 Rady Miasta Gozdnica
z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie uchwalenia
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gozdnica o statusie miejskim na lata

2006 - 2010 (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z 2006r. Nr 2, poz. 29 oraz z 2008r. Nr 81,
poz. 1306) skreśla się wyrazy: „Traugutta 12”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Kulczyńska
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UCHWAŁA NR XLIV/224/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 4 sierpnia 2009r.
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej

Na podstawie art. art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9
lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1)
oraz art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.2 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 249, poz. 2104 ze zm.2) Rada Miejska w Międzyrzeczu uchwala, co następuje:

___________________________________________________________
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, 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 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. Nr 169,
poz.1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832;
z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140,
poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216,
poz.1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 Nr 19, poz. 100.
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§ 1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą:
Pływalnia Miejska KASZTELANKA w Międzyrzeczu,
zwaną dalej pływalnią.

3) obiekt pływalni wraz z wyposażeniem, po zakończeniu budowy (odbiorze obiektu od wykonawcy).

§ 2. Siedzibą pływalni jest miasto Międzyrzecz.

§ 5. Pływalni nadaje się statut o treści jak w załączeniu.

§ 3. Przedmiotem działalności pływalni jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.
§ 4. Pływalni przekazuje się:
1) środki obrotowe określone na ten cel w budżecie;
2) sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz
inne wyposażenie biura w ilości określonej
przez Burmistrza - Komisarza Rządowego;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza – Komisarzowi Rządowemu.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od
dnia
ogłoszenia
w
Dzienniku
Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
15 sierpnia 2009r.
Rada Miejska Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/224/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 4 sierpnia 2009r.

STATUT PŁYWALNI MIEJSKIEJ KASZTELANKA W MIĘDZYRZECZU
Rozdział I
Postanowienia ogólne

3) prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych
oraz z zakresu rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych i rehabilitacji ruchowej
4) stosownie do potrzeb i zainteresowań mieszkańców

§ 1. Pływalnia Miejska KASZTELANKA w Międzyrzeczu zwana dalej pływalnią jest jednostką
organizacyjną Gminy Międzyrzecz działającą
w formie jednostki budżetowej.

5) propagowanie, szczególnie wśród dzieci
i młodzieży zachowań promujących zdrowy
sposób spędzania wolnego czasu;

§ 2. Nadzór nad pływalnią sprawuje Burmistrz
Międzyrzecza.

6) udostępnianie bazy pływackiej szkołom działającym na terenie Gminy Międzyrzecz na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

§ 3. Siedzibą pływalni jest miasto Międzyrzecz.
§ 4. Pływalnia terenem swojego działania
obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5. Mienie pływalni jest mieniem komunalnym należącym do Gminy Międzyrzecz przekazanym pływalni w trwały zarząd.
Rozdział II
Cele i zadania pływalni
§ 6. Celem działania pływalni jest:
1) upowszechnianie zachowań prozdrowotnych;
2) nauka pływania i rehabilitacja
3) zagospodarowanie czasu wolnego dzieci,
młodzieży i ludzi dorosłych;
4) promocja sportów pływackich i rekreacji.
§ 7. Do podstawowych zadań pływalni należy:
1) udostępnianie pływalni dla dzieci, młodzieży
i osób dorosłych spoza terenu Gminy Międzyrzecz;
2) prowadzenie nauki pływania dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

7) organizowanie zawodów sportowych i imprez o charakterze rekreacyjnym oraz rehabilitacyjnym
8) prowadzenie innych form promujących aktywny wypoczynek;
9) współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami
i organizacjami w zakresie realizacji zadań
statutowych;
10) gospodarowanie powierzonym mieniem
zgodnie z zasadami zachowania szczególnej
staranności przy wykonywaniu zarządu
zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego
ochroną.
Rozdział III
Organizacja pływalni
§ 8. 1. Pływalnią zarządza i reprezentuje ją na
zewnątrz Kierownik.
2. Kierownik pływalni działa jednoosobowo na
podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Międzyrzecza.
§ 9. 1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec
Kierownika pływalni wykonuje Burmistrz Międzyrzecza.
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2. Zatrudnienie następuje zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych

Poz.1282, 1283

kowości, ustawie o finansach publicznych i wydawanych doń przepisach wykonawczych oraz
sporządza według zasad tam podanych, sprawozdania finansowe i budżetowe.

(Dz. U. Nr 223 poz. 1459).

§ 13. Pływalnia prowadzi odrębny rachunek
bankowy.

§ 10. Do zakresu obowiązków Kierownika pływalni w szczególności należy:

Rozdział V

1) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
pływalni i kierowanie jej działalnością;

Nadzór nad pływalnią

2) opracowywanie oraz realizacja planów finansowych

§ 14. 1. Burmistrz Międzyrzecza w granicach
określonych przez prawo dokonuje kontroli i oceny działalności pływalni oraz Kierownika pływalni.

3) dysponowanie środkami finansowymi pływalni w zakresie otrzymanego pełnomocnictwa;

2. W ramach sprawowanego nadzoru Burmistrz jest uprawniony do:

4) sprawowanie kontroli wewnętrznej;

1) żądania informacji, sprawozdań i wglądu do
dokumentów

5) reprezentowanie zakładu na zewnątrz;

2) zobowiązania Kierownika do podjęcia określonych działań bądź wstrzymania się od
nich.

6) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników pływalni;
7) wydawanie w oparciu o obowiązujące akty
normatywne zarządzeń wewnętrznych, instrukcji i regulaminów

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

8) określanie dni i godzin otwarcia pływalni;

§ 15. W sprawach związanych z funkcjonowaniem pływalni, a nie uregulowanych niniejszym
statutem, stosuje się regulamin organizacyjny
oraz ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

9) prowadzenie dokumentacji organizacyjnej
i archiwalnej zgodnie z obowiązującymi
przepisami;

§ 16. Zmiany w statucie mogą być dokonywane uchwałą Rady Miejskiej w Międzyrzeczu.

10) zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom
pływalni.

§ 17. Pływalnia Miejska KASZTELANKA
w Międzyrzeczu używa pieczęci o treści:

Rozdział IV
Gospodarka finansowa pływalni

Pływalnia Miejska

§ 11. 1. Pływalnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych dla jednostek budżetowych.

KASZTELANKA
w Międzyrzeczu
os. Kasztelańskie 8 B

2. Podstawą gospodarki finansowej pływalni
jest roczny plan dochodów i wydatków zwany
dalej planem finansowym.

66-300 Międzyrzecz
tel. ..................

3. Roczny plan finansowy podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Międzyrzecza.

NIP ...............
REGON ...........

§ 12. Pływalnia prowadzi rachunkowość według wymogów określonych w ustawie o rachun12 82
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UCHWAŁA NR XXXI/194/09
RADA POWIATU W SULĘCINIE
z dnia 30 czerwca 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie
określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 2

w związku z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
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(t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/25/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie określenia
zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Sulęcińskiego, wprowadza
się następujące zmiany:

powiatu, na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub świadczących
usługi w ramach umów cywilnoprawnych, które nie posiadają tytułu prawnego do lokalu
mieszkalnego lub budynku mieszkalnego na terenie Powiatu Sulęcińskiego.”;
2) § 4 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

1) § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
„§ 2. 1. Lokale mieszkalne stanowiące własność
powiatu służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych pracowników bądź osób wykonujących czynności na rzecz Starostwa Powiatowego w Sulęcinie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Sulęcińskiego, których
obecność jest niezbędna dla wykonania zadań
powiatu.
2. Umowy najmu zawierane są z osobami niezbędnymi dla realizacji zadań powiatu, świadczącymi pracę dla Starostwa Powiatowego
w Sulęcinie bądź jednostek organizacyjnych

Poz.1283, 1284

„§ 4. 3. Umowy najmu, o których mowa w § 2
ust. 2 zawierane są na czas trwania stosunku
pracy, bądź na czas wykonywania czynności na
rzecz Starostwa Powiatowego w Sulęcinie oraz
jednostek organizacyjnych powiatu. ”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Sulęcinie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bronisław Krych
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UCHWAŁA NR NK.I.IWIT.0911-1-38/09
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 30 lipca 2009 r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLIX/636/09 Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustanowienia
sztandaru miasta Zielona Góra.
Uzasadnienie
30 czerwca 2009r. Rada Miasta Zielona Góra podjęła
uchwałę w sprawie ustanowienia sztandaru miasta
Zielona Góra. Uchwała została doręczona organowi
nadzoru 10 lipca 2009r.
Po dokonaniu analizy prawnej uchwały, organ nadzoru stwierdza, że przedmiotowy akt podjęto
z istotnym naruszeniem w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach (Dz.U. z 1978r., Nr 31, poz. 130 ze zm.).
Zgodnie z art. 3 ustawy o odznakach i mundurach,
jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać, w drodze uchwały organu stanowiącego danej
jednostki, własne herby, flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wzory ww. symboli ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Wzory te
wymagają zaopiniowania przez ministra właściwego
do spraw administracji publicznej. Opinia wydawana jest w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o jej wydanie.

Obowiązek uzyskania opinii oznacza, iż podmiot
zobowiązany musi przedstawić zagadnienie podmiotowi uprawnionemu do zaopiniowania i uzyskać
jego stanowisko w tym przedmiocie. W świetle
ustawy o odznakach i mundurach podmiotem
uprawnionym do wyrażenia opinii w sprawie herbu,
flagi, emblematu czy też innego symbolu jest minister właściwy do spraw administracji publicznej.
Zgodnie art. 2a ust. 1 ww ustawy, minister właściwy
do spraw administracji publicznej powołuje, w drodze rozporządzenia, organ opiniodawczo-doradczy
w postaci Komisji Heraldycznej. Do obowiązków
ww. Komisji należy m.in. opiniowanie wzorów insygniów i symboli, o których mowa w art. 3 ust. 1
ustawy o odznakach i mundurach.
Opinia przedstawiona przez ministra właściwego do
spraw administracji publicznej ma zatem na celu
przedstawienie wnioskodawcy (jednostce samorządu terytorialnego) stanowiska osób kompetentnych
w zakresie heraldyki i weksylologii, ma zapewnić
prawidłowość stanowionych symboli. Dlatego też
jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek
uzyskania opinii właściwego ministra.
W niniejszej sprawie pismem z dnia 1 sierpnia
2008 roku Prezydent Miasta Zielona Góra wystąpił
z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o zaopiniowanie projektu sztandaru
Miasta Zielona Góra. Jak wynika z uzasadnienia do
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przedmiotowej uchwały, pomimo upływu 3 miesięcy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
opinii w sprawie sztandaru nie wydał. W związku
z tym Rada Miasta Zielona Góra uznała, iż w tej sytuacji możliwe jest podjęcie uchwały w sprawie
ustanowienia sztandaru pomimo braku opinii właściwego organu, czego wyrazem jest przyjęta na
sesji w dniu 30 czerwca br. uchwała Nr XLIX/636/09.
W dniu 6 lipca br. do wiadomości Wojewody Lubuskiego przesłana została skierowana do Prezydenta
Miasta Zielona Góra opinia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie projektu sztandaru Miasta Zielona Góra.
Z opinii wynika, iż przedłożony przez miasto projekt
sztandaru został zaopiniowany negatywnie, co
szczegółowo wyjaśniono w
załączonej uchwale
Nr 143-1492/0/2009 Komisji Heraldycznej z dnia
19 czerwca 2009r.
W ocenie organu nadzoru podjęcie przez Radę Miasta Zielona Góra uchwały w sprawie ustanowienia
sztandaru Miasta Zielona Góra nie dysponując
w momencie jej podejmowania opinią ministra właściwego do spraw administracji publicznej, istotnie
narusza art. 3 ust. 3 ustawy o odznaczeniach i mundurach. Fakt, iż przedmiotowa opinia nie została
wydana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia
wniosku o jej wydanie, nie zwalnia Rady od obowiązku jej uzyskania. Gdyby tak bowiem było, ustawodawca wprost by to przewidział w ust. 4 art. 3
ww ustawy.
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w ust. 1 ustanawiane są w zgodzie z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Oznacza to, że tylko opinia pozytywna ministra
właściwego do spraw administracji publicznej wydana w oparciu o stanowisko kompetentnego w tej
dziedzinie organu jakim jest Komisja Heraldyczna,
stwierdzająca, że wzory przedstawionych do zaopiniowania symboli (o których mowa w ust. 1 art. 3)
są zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną daje podstawę organowi
stanowiącemu danej jednostki samorządu terytorialnego do podjęcia uchwały o ustanowieniu herbu,
flagi czy innych symboli.
Analogiczne stanowisko przedstawił NSA w wyroku
z dnia 25 maja 2006r., sygn. akt I OSK 462/06 LEX nr
236551.
Tymczasem w przedmiotowej sprawie opinia wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych jest negatywna, co prowadzi tym samym do naruszenia również art. 3 ust. 2 ww ustawy.
Mając na względzie powyższe, należało orzec
o nieważności przedmiotowej uchwały.
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy
prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Jarosław Barańczak

Ponadto, zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 2
ww ustawy, wzory symboli, o których mowa
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UCHWAŁA NR 159/09
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 5 sierpnia 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych
izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001r.
Dz. U. Nr 55, poz. 577 ze zm. ) i art. 91 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142, poz.1591
ze zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr XIX/172/09 Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 30 czerwca 2009r. zmieniającej uchwałę
Nr XIV/141/08 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
i zwolnień podatku od nieruchomości stwierdza:
nieważność w całości § 1 przedmiotowej uchwały
o treści: „W uchwale Nr XIV/141/08 Rady Gminy
Bogdaniec z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień podatku od nieruchomości w § 2 skreśla się lit. b z uwagi na naru-

szenie art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.) oraz naruszenie art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001r. Nr 142,
poz.1591 ze zm.).
UZASADNIENIE
Rada Gminy Bogdaniec na sesji w dniu 30 czerwca
2009r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę
Nr XIV/141/08 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawek
i zwolnień podatku od nieruchomości. Zmiana ta
polegała na skreśleniu w uchwale Nr XIV/141/08
Rady Gminy Bogdaniec z dnia 6 listopada 2008r.
w § 2 lit. b o treści: „zwalnia się od podatku od nieruchomości 50% powierzchni gruntów i budynków
stanowiących własność osób powyżej 65 roku życia,
prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe”. Skreślenie ww. zapisu narusza w ocenie Kole-
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gium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78,
poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie
gminnym, do wyłącznej kompetencji rady gminy
pozostaje podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach. Właściwość rady gminy odnośnie
stanowienia w sprawach podatków i opłat lokalnych, w tym zwolnień w podatku od nieruchomości,
została uregulowana w ustawie z 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (art. od 2 do art. 7
ustawy). Tak więc z mocy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy
o samorządzie, rada gminy ma uprawnienie do podejmowania uchwał w sprawach podatkowych, jednak wyłącznie w zakresie przewidzianym w ustawach, w tym w ustawie zasadniczej - art. 168 Konstytucji RP, zgodnie z którym jednostki samorządu
terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie określonym
ustawami. W myśl przepisów ustawy z 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), które regulują instytucję podatku od nieruchomości,
a zwłaszcza art. 5 i 6, podatek ten jest podatkiem
rocznym, zatem i zwolnienia z tego podatku, przewidziane w art. 7 (w tym wprowadzone mocą
uchwały rady gminy na podstawie art. 7 ust. 3
ustawy podatkowej) muszą z założenia odnosić się
do znoszenia tego obowiązku podatkowego, w tym
również zwolnienia w całym roku podatkowym.
Podejmując uchwały w zakresie podatku od nieruchomości rada gminy nie może pominąć nie tylko
wskazanych wyżej przepisów ustawowych, ale także
przepisów Konstytucji RP, która na podstawie
art. 8 ust. 2 Konstytucji stosowana jest bezpośrednio, chyba, że Konstytucja RP stanowi inaczej.
Zatem organ stanowiący gminy jako uchwałodawca,
dokonując zmiany zasad podatkowych musi respektować zasady konstytucyjne, w tym - dającą się wyprowadzić z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483
z późn. zm.) zasadę ochrony zaufania do państwa
i stanowionego przez nie prawa (zasada lojalności
państwa wobec obywatela). Reguła ta, jak wyraził to
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 13 kwietnia
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1999r. (K 36/98, publ. OTK ZU 1999, Nr 3, poz. 40)
jest permanentną cechą demokratycznego państwa
prawnego, która sprawia, że ustawodawca dokonując kolejnych zmian stanu prawnego nie może stracić z pola widzenia interesów podmiotów, jakie
ukształtowały się przed dokonaniem zmiany stanu
prawnego. Nowe unormowanie nie może zatem
zaskakiwać jego adresatów, którzy powinni mieć
czas na dostosowanie się do zmienionej regulacji
i spokojne podjęcie decyzji, co do dalszego postępowania (wyrok TK z 7 lutego 2001r. sygn. akt K
27/00 publ. OTK ZU 2001, Nr 3A, poz. 29).
Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie podkreślał
także, że naruszenie zasady niedziałania prawa
wstecz prowadzi do automatycznego naruszenia
zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, a także zasady ochrony praw
nabytych przez obywateli.
Zgodnie z poglądem Trybunału Konstytucyjnego
zasada ta opiera się na „pewności prawa”, a więc
na takim zespole cech przysługujących prawu, które
zapewniają jednostce bezpieczeństwo prawne,
a tym samym umożliwiają jej decydowanie o swoim
postępowaniu w oparciu o pełną znajomość przesłanek działania organów państwowych oraz ich
konsekwencji. Ta sama zasada winna mieć zastosowanie do organu stanowiącego gminy, który jest
organem władzy publicznej w świetle wykładni językowej art. 7 Konstytucji RP.
Zatem stosowanie nowego prawa do zdarzeń powstałych w przeszłości, przed wejściem w życie nowych przepisów, skutkuje naruszeniem konstytucyjnej zasady demokratycznego państwa prawnego
(art. 2 Konstytucji RP). Odstępstwo od zasady
lex retro non agit dopuszczalne jest w ocenie TK,
tylko wówczas, gdy przemawia za tym ważny interes
publiczny, którego nie można wyważyć z interesem
jednostki lub gdy wsteczne działanie prawa jest konieczne dla realizacji innej, określonej zasady konstytucyjnej.
Z kolei Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie też wypowiadał się w kwestii uprawnień władzy ustawodawczej (uchwałodawczej) w dziedzinie nakładania
obowiązków w zakresie danin publicznych na obywateli, a do takich należy także obowiązek podatkowy powstały na skutek cofnięcia ulg podatkowych
(tu: zwolnienia podatkowego), który skutkował będzie wydaniem decyzji wymiarowych zwiększających obciążenie podatnika.
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Gdy chodzi o legislację podatkową, to w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
wskazywano już, iż nie jest w zasadzie dopuszczalne
dokonywanie zmian obciążeń podatkowych w ciągu
roku (orzeczenie z 29 marca 1994r., K. 13/93, OTK
w 1994r., cz. I, s. 49 - 50). Zmiany takie, gdy chodzi
o tzw. „podatki roczne”, zatem również podatek od
nieruchomości, powinny wchodzić w życie przed
końcem poprzedniego roku podatkowego i to z odpowiednim vacatio legis (orzeczenie z 28 grudnia
1995r., K. 28/95, OTK ZU Nr 3/1995, s. 204 - 205).
To właśnie brak vacatio legis, a więc czasu na zapoznanie się podatnika ze zmianą niekorzystną dla
niego uznał TK za sprzeczny z art. 2 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym Rzeczpospolita Polska jest
demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Pochodną zasady demokratycznego państwa prawnego jest art. 7 ustawy zasadniczej, zgodnie z którym organy władzy publicznej działają w granicach
i na podstawie prawa. W państwie demokratycznym, w którym rządzi prawo, organy władzy publicznej mogą działać tylko na podstawie prawnej,
a normy prawne muszą określać ich kompetencje,
zadania i tryb postępowania, wyznaczając tym samym granice ich aktywności. Organy te mogą działać tylko w tych granicach. O ile jednostka ma swobodę działania zgodnie z zasadą, że co nie jest wyraźnie zabronione przez prawo, jest dozwolone, to
organy władzy publicznej mogą działać tylko tam
i tylko o tyle, o ile prawo je do tego upoważnia, przy
czym obywatel może zawsze domagać się podania
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podstawy prawnej, na jakiej organ podjął konkretną
działanie. Jest to zgodne z wymogami wynikającymi
z zasady demokratycznego państwa prawnego.
W przypadku cofnięcia zwolnień dla osób powyżej
65 roku życia trudno wykazać legalność działania
uchwałodawcy mając na względzie art. 7 Konstytucji
RP, a tym bardziej trudno określić jest podstawę
prawną na jakiej oparł on swoje rozstrzygnięcie godzące w zasadę ochrony praw nabytych, oraz zasadę
związania organów władzy publicznej prawem. Jednocześnie Kolegium Izby zwraca uwagę, że cofnięcie
przedmiotowego zwolnienia ma również negatywny
aspekt społeczny poprzez zaskoczenie podatników
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - emeryci i renciści powyżej 65 roku życia prowadzący
samodzielnie gospodarstwo domowe niekorzystnymi dla nich zmianami w trakcie roku podatkowego, skutkiem których, gdyby weszły w życie powinny być zmiany decyzji wymiarowych i opodatkowanie ww. kategorii osób od 1 stycznia 2009r.
Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji
przedmiotowej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze - służy Gminie
prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskiego za
pośrednictwem tut. Kolegium w terminie 30 dni od
daty doręczenia przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński
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UCHWAŁA NR 160
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 5 sierpnia 2009r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) oraz art. 91
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności
z prawem uchwały Nr XLIII/366/09 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 3 lipca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji z budżetu gminy
dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek
szkolny lub obowiązek nauki - stwierdza:
1) nieważność zwrotu „Na podstawie wniosku” zamieszczonego na wstępie § 3 ust. 3 badanej
uchwały - z powodu jego sprzeczności z art. 90
ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991r. o sys-

temie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.);
2) nieważność § 5 ust. 2, zdanie drugie o treści:
„Odsetki nalicza się od dnia doręczenia informacji lub poinformowania organu prowadzącego w inny udokumentowany sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości” z powodu sprzeczności z art. 145 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 190
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.
zm.);
3) nieważność § 5 ust. 3, o brzmieniu: „Przyznaną
dotację wstrzymuje w przypadku niedopełnienia warunków złożenia informacji miesięcznej
o liczbie uczniów oraz rozliczeń, o których mowa w § 4” - jako sprzecznego z art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 93

– 4888 –

z późn. zm.).
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cego po roku, w którym udzielono dotacji.
UZASADNIENIE

Przedmiotowa uchwała doręczona została tut. Izbie
w dniu 22 lipca br. Oceniając zgodność postanowień
badanej uchwały z przepisami prawa Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
ustaliło, że w § 3 ust. 3 postanowiono, że „ Na podstawie wniosku, organ dotujący przekazuje dotacje
na kolejny miesiąc, obliczoną wg aktualnej liczby
uczniów, wykazanej przez organ prowadzący szkołę
niepubliczną w rozliczeniu miesięcznym”.
Uzależnienie przekazania transzy dotacji na kolejny
miesiąc od złożenia wniosku przez organ prowadzący szkołę - jest sprzeczne z art. 90 ust. 3c powołanej
wyżej ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) - zgodnie z którym dotacje są przekazywane
w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły lub placówki.
W § 5 ust. 2 badanej uchwały - organ stanowiący
uregulował sprawę zwrotu dotacji pobranych
w nadmiernej wysokości, postanawiając w zdaniu
drugim, że „Odsetki nalicza się od dnia doręczenia
informacji lub poinformowania organu prowadzącego w inny udokumentowany sposób o stwierdzeniu nieprawidłowości”. Postanowienia te są
sprzeczne z przepisami art. 145 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 190 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych - na podstawie których dotacje
udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego pobrane w nadmiernej wysokości podlegają
zwrotowi do budżetu jednostki wraz z odsetkami
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 28 lutego roku następują-

Ponadto - w § 5 ust. 3 badanej uchwały postanowiono, że „Przyznaną dotację wstrzymuje w przypadku niedopełnienia warunków złożenia informacji
miesięcznej o liczbie uczniów oraz rozliczeń, o których mowa w § 4”.
Postanowienia te, w ocenie Kolegium - nie znajdują
umocowania prawnego w kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, jaka
wynika z art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
Potwierdzeniem takiego stanowiska jest ukształtowane orzecznictwo sądów administracyjnych, uznające za naruszenie prawa - wprowadzanie w uchwałach podejmowanych na podstawie art. 90 ust. 4
ustawy o systemie oświaty - zapisów dopuszczających sankcję, w postaci wstrzymania wypłaty dotacji, w przypadku gdy zajdzie wskazana w uchwale
sytuacja (np. wyrok WSA w Krakowie, z dnia 19 lutego 2009r., o sygnaturze I SA/Kr 1106/08; wyrok
WSA w Poznaniu, z dnia 29 stycznia 2008r., o sygnaturze 156/07, OwSS 2008/4/108).
Mając na uwadze przedstawiony wyżej stan sprawy
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie orzeczonej nieważności postanowień badanej uchwały - służy
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp., wniesiona za pośrednictwem tut.
Kolegium, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński
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