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UCHWAŁA NR 264/XLI/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 13 lipca 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Cybinka
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmiany opisu granic stałych
obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Cybinka uchwałą Nr 185/85/98 Zarządu Miasta
i Gminy w Cybince z dnia 25 sierpnia 1998r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w taki

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

– 7170 –

Poz. 1476

sposób, Ŋe w opisie granic w obwodzie głosowania
Nr 1 dodaje się nazwę ulicy „Wincentego Witosa”.

niu do publicznej wiadomoņci w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Jednoczeņnie dokonuje się zmiany siedziby
obwodowej komisji wyborczej Nr 1 z Urzędu Miasta
i Gminy w Cybince na Miejsko – Gminny Oņrodek
Kultury Sala Kina w Cybince.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz poda-

Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński

Załącznik
do uchwały Nr 264/XLI/10
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 13 lipca 2010r.
NR
OBWODU

GRANICE
OBWODU GŁOSOWANIA

1

Cybinka, ulice: 1 Maja, 2 Lutego, Białkowska, Chopina, Cmentarna,
Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Grunwaldzka, Kaliska, Kilińskiego,
Kolejowa, Koņcielna, Koņciuszki, Krakowska, Kroņnieńska, Krótka,
Leņna, Lwowska, Małoodrzańska, Matejki, Mickiewicza, Niecała,
Ogrodowa, Paderewskiego, Plac Limanowskiego, Polna, Robotnicza, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Słubicka, Sosnowa,
Staszica, Szkolna, Traugutta, Wileńska, Wincentego Witosa, Wojska Polskiego.

2

Białków, Bieganów, Drzeniów, Grzmiąca, Radzików, Rybojedzko,
Sądów.

3

Koziczyn, Maczków, Urad.

4

Kłopot, Krzesin, Mielesznica, Rąpice, Tawęcin.

SIEDZIBA
OBWODOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ
Miejsko-Gminny
Oņrodek Kultury
Sala Kina
Cybinka,
ul. Słubicka 30
tel. 68 391 13 31
Lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Miejsko-Gminny
Oņrodek Kultury
Cybinka,
ul. Słubicka 28
tel. 68 391 13 42
Lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Remiza OSP Urad,
ul. Odrzańska 11
tel. 68 391 13 41
Szkoła Podstawowa
Rąpice,
ul. Młyńska 1
tel. 68 391 26 25
Lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

14 79
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UCHWAŁA NR 265/XLI/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 13 lipca 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Cybinka
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoņci w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów
wyborczych utworzonych na terenie Gminy Cybinka
uchwałą Nr 223/XXXII/02 Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 17 czerwca 2002r. w sprawie podziału gminy
na okręgi wyborcze, w taki sposób, Ŋe w opisie granic w okręgu wyborczym Nr 1 dodaje się nazwę
ulicy „Wincentego Witosa”.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych
uwzględniający zmianę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr 265/XLI/10
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 13 lipca 2010r.
PODZIAŁ GMINY CYBINKA NA OKRĘGI WYBORCZE
Ogólna liczba mieszkańców gminy (stan na 31.12.2009r.) – 6905
Jednolita norma przedstawicielstwa – 460,33
Liczba mandatów – 15
LICZBA
NR
GRANICEOKRĘGU WYBORCZEGO
MIESZKAŃCÓW
OKRĘGU
OKRĘGU
Cybinka, ulice: Białkowska, Chopina, Daszyńskiego, Kaliska, Koņciuszki, Kroņnieńska, Leņna, Plac Limanowskiego, Lwowska, Małoodrzańska, Mickiewicza, Ogro1
1457
dowa, Polna, Sienkiewicza, Słoneczna,
Staszica, Sosnowa, Wincentego Witosa,
Wojska Polskiego, 1 Maja, 2 Lutego.
Cybinka, ulice: Cmentarna, Dąbrowskiego,
Grunwaldzka, Kilińskiego, Kolejowa, Koņcielna, Krakowska, Krótka, Matejki, Nieca2
1384
ła, Paderewskiego, Robotnicza, Słowackiego, Słubicka, Szkolna, Traugutta, Wileńska.
3
Białków, Drzeniów
1001
4
Bieganów, Rybojedzko
656
5
Grzmiąca
430
Kłopot, Mielesznica, Tawęcin, Krzesin,
6
812
Rąpice
7
Radzików, Sądów
583
8
Urad, Maczków, Koziczyn
582
RAZEM:
6905

LICZBA
MANDATÓW

WSKAŹNIK
NORMY
PRZEDST.

3

3,17

3

3,01

2
2
1

2,18
1,43
0,93

2

1,77

1
1
15

1,27
1,26
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UCHWAŁA NR LXVIII/437/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 24 wrzeņnia 2010r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól
– Miasto
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 5c
pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrzeņnia
1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokoņć opłat
za ņwiadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nowa Sól-Miasto.
§ 2. 1. Występujące w uchwale okreņlenia:
1) „podstawa programowa” uŊywa się w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17);
2) „rodzina”, „dochód na osobę w rodzinie”, „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” uŊywa się w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 tekst jednolity z póňn. zm.);
3) „dziecko” uŊywa się w rozumieniu ustawy
z dnia 28 listopada 2003r. o ņwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 tekst
jednolity z póňn. zm.);
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

dłowy rozwój dziecka, zawierające w szczególnoņci
elementy:
1) działań opiekuńczych i bytowych dostosowanych do wieku, potrzeb i moŊliwoņci dziecka,
zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie
podczas zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem,
2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz ņrodowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznoņciowych;
3) zajęć umoŊliwiających realizację programów
autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;
4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i moŊliwoņci dziecka.
2. Za kaŊdą rozpoczętą godzinę ņwiadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1,
udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola,
ustala się opłatę w wysokoņci 0,21% minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalonego zgodnie
z ustawą z dnia 10 paňdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002r. Nr 200,
poz. 1679 ze zmianami), ogłaszanego w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok
kalendarzowy.

1) „dyrektorze” – naleŊy przez to rozumieć dyrektora przedszkola prowadzonego przez Gminę
Nowa Sól-Miasto

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, wnosi się
z góry do dnia 15 kaŊdego miesiąca w którym udzielane są ņwiadczenia.

2) „rodzicu” – naleŊy przez to rozumieć jednego
lub oboje rodziców albo prawnych opiekunów
dziecka wspólnie z nim zamieszkujących i gospodarujących.

4. Za czas nie wykorzystania przez dzieci ņwiadczeń okreņlonych w ust.2 pobrana opłata podlega
zwrotowi.

§ 3. Ņwiadczenia udzielane przez przedszkola
publiczne prowadzone przez Gminę Nowa SólMiasto zwane dalej „przedszkolami”, obejmujące
podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie, na zasadach okreņlonych w statucie przedszkola.
§ 4. 1. Ņwiadczenia przedszkoli, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie jednej godziny ņwiadczeń opiekuńczo – wychowawczych
udzielanych przez przedszkola, w czasie przekraczającym 5 godzin, przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawi-

§ 5. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną
liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym
przez dziecko ze ņwiadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których mowa w § 4 ust. 1.
§ 6. 1. Opłata, o której mowa w § 4 ust. 2, nie
obejmuje kosztów wyŊywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych, prowadzonych na Ŋyczenie rodziców
przez inne niŊ przedszkole podmioty.
2. Wysokoņć opłat za korzystanie z wyŊywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oņwiaty.
§ 7. 1. W opłatach, o których mowa w § 4 ust. 2
mogą zostać udzielone ulgi. Ulga przyznawana jest
wyłącznie na pisemny uzasadniony wniosek rodzica
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(opiekuna prawnego) złoŊony do dyrektora przedszkola. Dyrektor przy udzieleniu ulgi bierze pod
uwagę opinię Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
danego przedszkola.

3) do przedszkola uczęszcza więcej niŊ jedno
dziecko w rodzinie moŊliwoņć udzielenia ulgi
dla drugiego dziecka i kaŊdego następnego
– 50% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 2 – na
okres całego roku szkolnego,

2. O udzielenie ulgi w opłatach mogą ubiegać się
rodzice(opiekunowie prawni) jeŊeli :
1) wykazują dochód mniejszy niŊ „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie" – moŊliwoņć
udzielenia ulgi do 50% opłaty, o której mowa
w § 4.ust. 2 na okres 3 miesięcy, w razie potrzeby po upływie 3 miesięcy rodzic (opiekun
prawny) moŊe wystąpić z ponownym wnioskiem o udzielenie ulgi, kolejne ewentualne
ulgi obejmują okres 3 miesięcy.
2) pozostają w trudnej sytuacji materialnej i losowej – moŊliwoņć udzielenia ulgi do 50% opłaty,
o której mowa w § 4 ust. 2 na okres nie dłuŊszy
niŊ 3 miesiące, w razie potrzeby po upływie
3 miesięcy rodzic (opiekun prawny) moŊe wystąpić z ponownym wnioskiem o udzielenie
ulgi, kolejne ewentualne ulgi obejmują okres
3 miesięcy.

Poz. 1478, 1479

4) dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawnoņci, moŊliwoņć udzielenia ulgi w opłacie,
o której mowa w § 4 ust. 2 maksymalne do 50%
tej opłaty.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
moŊliwe jest łączne zastosowanie ulg okreņlonych
w ust. 2 pkt 2 i 4 .
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
14 8 1
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UCHWAŁA NR LXVIII/439/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 24 wrzeņnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej
Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591
ze zm.) uchwala się, co następuje:

--

-- Punkt Multimedialny (wypoŊyczalnia płyt
kompaktowych, ksiąŊki mówionej, ksero itp.)
B) FILIA NR 4 ul.1 Maja 14

§ 1. W uchwale Nr XVII/128/2003 z dnia 30 grudnia 2003r (Dz. Urzędowy Województwa Lubuskiego
z 2004r, Nr 2, poz. 58) w załączniku wprowadza się
następujące zmiany :
„§ 17 Miejską sieć biblioteczną tworzą następujące jednostki organizacyjne Biblioteki:

2. § 18 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 18 Strukturę organizacyjną Biblioteki tworzą
następujące działy i filie biblioteczne:

A) BIBLIOTEKA GŁÓWNA
--

WypoŊyczalnia dla dorosłych

--

Czytelnia (tradycyjna i internetowa)

--

Punkt Multimedialny (ksero)

--

WypoŊyczalnia

--

Czytelnia (tradycyjna i internetowa)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 grudnia 2010r.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko

1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów.
2) Dział Udostępniania Zbiorów:

WypoŊyczalnia dla dorosłych i dzieci

3) Dział Gospodarczo-Finansowy. ”

1) Biblioteka Główna – ul. Parafialna 2.
3) Filia Nr 4 – ul. 1 Maja 14.”

--

C) ODDZIAŁ DLA DZIECI

1. § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

2) Oddział dla Dzieci – ul. Parafialna 2d.

Czytelnia (tradycyjna i internetowa)

14 82
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UCHWAŁA NR LXVIII/440/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 24 wrzeņnia 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały pod nazwą: „Regulamin konsultacji”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowa Sól.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXVIII/440/10
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 24 września 2010r.
Regulamin konsultacji
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1. Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie przeprowadza się konsultacje projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņć
statutowej tych organizacji, na zasadach okreņlonych w niniejszym regulaminie.

3) Prezydencie – rozumie się przez to Prezydenta
Miasta Nowa Sól,
4) Organizacji pozarządowej – rozumie się przez
to organizację okreņloną w art. 3 ust. 2 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoņci poŊytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r.
Nr 96, poz. 873 ze zmianami),
5) Podmiocie – rozumie się przez to podmiot
okreņlony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zmianami).
§ 3. 1. Celem przeprowadzania konsultacji jest
umoŊliwienie organizacjom pozarządowym i podmiotom uczestnictwa w sprawach waŊnych dla
gminy, a takŊe zapewnienie form dialogu społecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji
i opinii w zakresie współpracy i podejmowania aktów prawa miejscowego.
2. Konsultacje przeprowadzane są z uwzględnieniem zasady pomocniczoņci, suwerennoņci stron,
partnerstwa, efektywnoņci, uczciwej konkurencji
i jawnoņci.
3. Wynik przeprowadzonych konsultacji nie jest
wiąŊący dla organów gminy.
Rozdział II
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami oraz podmiotami.
§ 4. Obowiązkowym konsultacjom z organizacjami i podmiotami podlegają projekty następujących aktów prawa miejscowego:
1) roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi
działalnoņć poŊytku publicznego,
2) gminny program profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych na dany rok,

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa

3) uchwała w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Nowa Sól
– Miasto,

4) uchwała w sprawie trybu powołania członków
oraz organizacji i trybu działania gminnej rady
działalnoņci poŊytku publicznego,

o:

2) Urzędzie - rozumie sie przez to Urząd Miejski
w Nowej Soli z siedzibą przy ul. M. J. Piłsudskiego 12,

5) strategia rozwoju gminy.
§ 5. Prezydent moŊe równieŊ z własnej inicjatywy poddać pod konsultacje inne akty prawa, w tym
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w szczególnoņci akty o charakterze strategiczno –
programowym, które odnoszą się do działalnoņci
statutowej organizacji i podmiotów.
§ 6. 1. Konsultacje, o których mowa w § 4 i § 5
będą przeprowadzone poprzez umieszczenie na
okres 14 dni na stronie BIP Gminy projektu aktu
prawa miejscowego.
2. Zamieszczenie projektu uchwały na stronie
BIP Gminy poprzedzone będzie informacją
o moŊliwoņci konsultacji, umieszczoną na stronie
internetowej Urzędu www.nowasol.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Za realizację obowiązków wynikających
z ust. 1 i ust. 2 odpowiadają właņciwe komórki organizacyjne Urzędu przygotowujące projekt aktu
prawa miejscowego.
§ 7. 1. Organizacje oraz podmioty mogą składać
opinie i uwagi co do projektów aktów prawa miejscowego w terminie 14 dni od dnia ukazania się
projektu aktu na stronie BIP Gminy na formularzu
stanowiącym załącznik Nr 1 do regulaminu.
2. Organizacja lub podmiot są zobowiązane wraz
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 przedłoŊyć
treņć statutu, z którego wynika, iŊ działalnoņć statutowa organizacji obejmuje dziedzinę dotyczącą projektu aktu prawa miejscowego.
3. Wypełniony formularz naleŊy złoŊyć w Punkcie
Informacyjnym Urzędu.
4. Formularze nie kompletne nie będą rozpatrywane.
§ 8. 1. W terminie 7 dni od zakończenia konsultacji właņciwa komórka organizacyjna Urzędu odpowiedzialna za przygotowanie projektu aktu prawa
miejscowego sporządza sprawozdanie zawierające:
1) omówienie przebiegu konsultacji,

Poz. 1480

2) przedstawienie wszystkich uwag i opinii zgłoszonych w toku konsultacji,
3) opracowanie zawierające najczęņciej pojawiające się uwagi i opinie,
4) wnioski, sugestie lub propozycje zmian w konsultowanym projekcie aktu prawa miejscowego.
2. Sprawozdanie przedstawiane jest Prezydentowi wraz z projektem aktu prawa miejscowego.
3. Rezultaty konsultacji i ich wpływ na treņć projektu aktu prawa miejscowego przedstawiane są
w uzasadnieniu projektu aktu przedkładanego organowi stanowiącemu Gminy.
§ 9. 1. Wyniki konsultacji nie są wiąŊące i mają
charakter opiniodawczy.
2. Konsultacja uwaŊa się za waŊne bez względu
na iloņć uczestniczących w nich organizacji i podmiotów.
3. Informację o wynikach konsultacji podaje się
do wiadomoņci publicznej poprzez umieszczenie na
stronie BIP Gminy w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
§ 10. NiezaleŊnie od konsultacji przeprowadzonych w trybie przewidzianym w §6 i §7 przedstawiciele organizacji i podmiotów mogą uczestniczyć
i prezentować swoje stanowiska na temat projektów
aktów prawa miejscowego na zaproszenie Przewodniczącego organu stanowiącego Gminy na posiedzeniach komisji lub podczas sesji.
Rozdział III
Postanowienia końcowe.
§ 12. Konsultacje opisane w niniejszym regulaminie nie naruszają postanowień innych trybów
konsultacji wynikających z przepisów odrębnych.
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Poz. 1480
Załącznik Nr 1 do regulaminu

FORMULARZ KONSULTACJI
projektu aktu prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej organizacji pozarządowej/podmiotu
1. Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Opinia projektu aktu prawa miejscowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Wskazanie zapisu projektu aktu prawa miejscowego, w którym sugerowane są zmiany*:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Propozycja zmiany przepisu lub jego nowa treņć**:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Uzasadnienie proponowanych zmian:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Wskazanie działalnoņci statutowej organizacji/podmiotu w zakresie obejmującym akt prawa miejscowego:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załączniki:
- kopia ststutu organizacji/ podmiotu

………………………………………………
pieczęć organizacji/podmiotu

………………………………………………
podpis osób reprezemtujących

* naleŊy wpisać brzmienie przepisu z projektu aktu
** w przypadku propozycji dodania do projektu nowego przepisu naleŊy dopisać NOWY PRZEPIS
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UCHWAŁA NR LXVIII/449/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 24 wrzeņnia 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól- Miasto
w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów na Prezydenta Miasta
Nowa Sól
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U. z 2003r.
Nr 159, poz. 1547 ze zm.), Rada Miejska w Nowej
Soli uchwala, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw oraz Prezydenta Miasta Nowa Sól zarządzonych na dzień
21 listopada 2010 roku na wniosek Prezydenta Miasta tworzy się na obszarze miasta Nowa Sól odrębne obwody do głosowania:
1. Nr 18 – na siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyznacza się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital, ul. Chałubińskiego 7,
2. Nr 19 – na siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyznacza się Areszt Ņledczy w Nowej Soli,
ul. ŉeromskiego 2.

§ 2. Informacje o wszystkich numerach i granicach obwodów do głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do
publicznej wiadomoņci w formie obwieszczenia najpóňniej w 21 dniu przed dniem głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz Prezydenta Miasta Nowa Sól.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
14 84
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UCHWAŁA NR XLVII/623/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 27 wrzeņnia 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póňn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Miejskiej w Ņwiebodzinie zarządzonych na dzień
21 listopada 2010r., na wniosek Burmistrza Ņwiebodzina tworzy się na obszarze gminy Ņwiebodzin
odrębny obwód głosowania Nr 18 w Ņwiebodzinie
obejmujący Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Nowy Szpital w Ņwiebodzinie.
2. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital w Ņwiebodzinie ul. Młyńska 6.

§ 2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoņci w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
§ 3. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ņwiebodzina.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak
14 85
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UCHWAŁA NR XLVII/637/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 27 wrzeņnia 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalnoņci poŊytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873
z póňn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z radami działalnoņci poŊytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci poŊytku
publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami, w dziedzinach dotyczących działalnoņci
statutowej tych organizacji.
§ 2. W konsultacjach uczestniczą organizacje
działające na terenie Gminy Ņwiebodzin, do których
działalnoņci statutowej naleŊy dziedzina podlegająca
regulacji w akcie prawa miejscowego.
§ 3. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem
aktu prawa miejscowego, informacje z przebiegu
oraz wyniki konsultacji zamieszcza się na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem
www.bip.swiebodzin.eu oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Ņwiebodzinie.
§ 4. 1. Konsultacje przeprowadzane są w formie:
1) zebrania konsultacyjnego,

3. Termin do wyraŊenia stanowiska przez
uczestników konsultacji w formie opinii pisemnej
lub ankiety nie moŊe być krótszy niŊ 7 dni.
§ 6. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół, w którym przedstawia się liczbę uczestników,
przebieg konsultacji, opinię organizacji. Do protokołu załącza się listę uczestników lub ankiety.
W przypadku konsultacji w formie zebrania protokół
sporządza się w dniu odbycia tego zebrania,
a z konsultacji przeprowadzanych w formie opinii
pisemnej lub ankiety protokół sporządza się w terminie do 3 dni od ich zakończenia.
§ 7. Burmistrz przedstawia wyniki konsultacji
Radzie Miejskiej w Ņwiebodzinie wraz z projektem
aktu prawa miejscowego poddanego konsultacji.
§ 8. 1. Projekt aktu prawa miejscowego poddawany jest konsultacjom jednorazowo.
2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiąŊące.

2) opinii pisemnej,

3. Konsultacje uwaŊa się za waŊne bez względu
na liczbę uczestników.

3) ankiety.
2. Konsultacje mogą
w jednej lub kilku formach.

2. Burmistrz Ņwiebodzina co najmniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem konsultacji przekazuje organizacjom projekt aktu prawa miejscowego
w formie pisemnej lub elektronicznej, a w przypadku
konsultacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 – formularz ankiety.

być

przeprowadzone

§ 5. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza
Burmistrz Ņwiebodzina, który okreņla ich przedmiot,
formę, termin i miejsce.

§ 9. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak
14 86

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

– 7179 –

Poz. 1484, 1485

1484
14 8 7

UCHWAŁA NR LXXVIII/905/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 wrzeņnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych
Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze
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 póňn.
zm.1) oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 48 ust. 1 i 2, art. 97
ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 tekst jednolity z póňn. zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LXXI/846/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad odpłatnoņci w Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux
w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 84,
poz. 1146) dodaje się paragraf 5a w brzmieniu:
„§ 5a. NaleŊnoņcią za pobyt w Noclegowni bezdomnego, nie będącego mieszkańcem Zielonej
Góry, właņciwa gmina lub oņrodek pomocy społecznej będą obciąŊone po zakończeniu danego
miesiąca, przyjmując, Ŋe ņredni dobowy koszt
utrzymania ņwiadczeniobiorcy stanowi iloraz
rocznego planu wydatków w Noclegowni, liczby
miejsc noclegowych i dni w roku.”.

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

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558
i Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 i 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
i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146. i Nr 106,
poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 65, poz. 554, Nr 157, poz. 1241,
Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125,
poz. 842.
14 8 7

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

1485
14 88

UCHWAŁA NR LXXVIII/906/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 wrzeņnia 2010 r.
w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
w jednostkę budżetową.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
tekst jednolity z póňn. zm.1) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1,
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie
ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1020) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010r. przekształca się
Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze –
gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Miasta
Zielona Góra – w jednostkę budŊetową.

§ 2. Aktywa i pasywa oraz prawa i obowiązki
przekształcanego
gospodarstwa
pomocniczego
przejmuje utworzona jednostka budŊetowa.
§ 3. Pracownicy gospodarstwa pomocniczego
z dniem przekształcenia stają się pracownikami
utworzonej jednostki budŊetowej.
§ 4. Statut utworzonej jednostki budŊetowej
okreņla odrębna uchwała.
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

Poz. 1485, 1486

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
_________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48,
poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.
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UCHWAŁA NR LXXVIII/907/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 wrzeņnia 2010r.
w sprawie nadania statutu Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze
Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z póňn. zm.1) w związku z art. 4 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2010r. o zmianie ustawy
o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1020) i uchwałą
Nr LXXVIII/906/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
28 wrzeņnia 2010r. w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze w jednostkę budŊetową
oraz zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z póňn.
zm.2) nadaje się
STATUT CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Centrum Integracji Społecznej w Zielonej
Górze, zwane dalej „Centrum”, jest jednostką budŊetową Miasta Zielona Góra.
2. Centrum działa na podstawie obowiązujących
ustaw, w szczególnoņci o: zatrudnieniu socjalnym,
finansach publicznych, decyzji Wojewody Lubuskiego oraz niniejszego Statutu.
§ 2. 1. Siedziba Centrum mieņci się w Zielonej
Górze.
2. Obszar działania Centrum obejmuje Miasto
Zielona Góra.
3. Centrum realizuje program przeznaczony dla
osób podlegających wykluczeniu społecznemu, które ze względu na swoją sytuację Ŋyciową nie są
w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich pod-

stawowych potrzeb Ŋyciowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemoŊliwiającej
lub ograniczającej uczestnictwo w Ŋyciu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Rozdział 2
Przedmiot działalności
§ 3. Centrum realizuje zadania
w ustawie o zatrudnieniu socjalnym.

okreņlone

§ 4. Przedmiotem działalnoņci Centrum jest
w szczególnoņci :
1) kształcenie umiejętnoņci pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym
wykluczeniu społecznemu;
2) pomoc w nabywaniu umiejętnoņci zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyŊszenie kwalifikacji zawodowych;
3) nauka planowania Ŋycia i zaspokajania potrzeb
własnym staraniem, zwłaszcza przez moŊliwoņć
osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalnoņć gospodarczą;
4) kształtowanie umiejętnoņci racjonalnego gospodarowania posiadanymi ņrodkami pienięŊnymi.
§ 5. Zadania okreņlone w § 4 Centrum realizuje
na bazie posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętowych i finansowych oraz poprzez
współpracę z :
1) samorządami lokalnymi;
2) instytucjami rynku pracy;
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3) pomocą społeczną;

Poz. 1486, 1487

3) regulowanie – w drodze zarządzeń – spraw
związanych z wewnętrznym funkcjonowaniem
Centrum,
z zachowaniem
obowiązujących
przepisów prawa.

4) sądownictwem;
5) policją;

Rozdział 4

6) placówkami ochrony zdrowia;

Mienie i gospodarka finansowa Centrum

7) miejskimi jednostkami organizacyjnymi;

§ 9. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym.

8) pracodawcami;

§ 10. 1. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy.

9) organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie Centrum
§ 6. 1. Dyrektora Centrum zatrudnia i zwalnia
Prezydent Miasta.

2. Centrum prowadzi rachunkowoņć na zasadach
okreņlonych w przepisach o rachunkowoņci i o finansach publicznych.
Rozdział 5

2. Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnoņcią
Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.

Postanowienia końcowe

3. Dyrektor jest przełoŊonym wszystkich pracowników Centrum.

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
Statutem zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązujące.

4. Dyrektor ņwiadczy pracę na podstawie umowy
o pracę.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

5. Do pracowników Centrum stosuje się przepisy
o pracownikach samorządowych.

§ 13. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

6. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające
z przepisów szczegółowych i pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta.
§ 7. Strukturę organizacyjną Centrum okreņla regulamin ustalony przez Dyrektora Centrum.
§ 8. 1. Dyrektor Centrum wykonuje zadania statutowe w ramach planu finansowego przy pomocy
głównego księgowego oraz podległych pracowników.
2. Do zadań i kompetencji dyrektora Centrum naleŊy:
1) bieŊący nadzór nad realizacją zadań statutowych Centrum;

Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
_________________________________
1

Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010r. Nr 28, poz.146 i Nr 152, poz. 1020.
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 oraz z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Dz. U. z 2006r. Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48,
poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.
4 89
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UCHWAŁA NR LXXVIII/912/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 wrzeņnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
miasta Zielona Góra
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
tekst jednolity z póňn. zm.1), w związku z art. 94
ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzeņnia 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 tekst jednolity z póňn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/787/10
Rady Miasta Zielona Góra z dnia 5 marca 2010r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek
ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra
otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej
uchwały.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Urbaniak
__________________________________

Poz. 1487

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28,
poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2008r. Nr 234, poz. 1570, Nr 227, poz. 1505,
z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 98, poz. 817, Nr 95,
poz. 788, Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107,
poz. 679.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr113,

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXVIII/912/10
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 28 września 2010r.
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta Zielona Góra

Godziny pracy
Lp.

1.
2.

Nazwa apteki

Adres

ZACISZE

Agrestowa 87

ESKULAP

Anieli Krzywoń 2a

3

Anieli Krzywoń 4a

4

PRZY RYNECZKU

Anieli Krzywoń 6

5

POD MOŇDZIEŉEM

II Armii 30

6

AUCHAN

Batorego 128

7

APTEKA 112

Bohaterów Westerplatte
4-6

8

S.O.S

Bukowa 2a

9

Chopina 21

10

ELIXIR

Chrobrego 43/47

11

RODZINNA

Cyryla i Metodego 3

12

DĄBRÓWKA

Dąbrówki 5

13

AVICENNA

Dolna 6

14

APTEKA 21

Dworcowa 18

15

PERITUS

Energetyków 2a

16

FABRYCZNA

Fabryczna 23

17

GALAFARM

Anny Jagiellonki 25

18

FRANCISZKAŃSKA

Jednoņci 58

19

ZIELONA

Konstruktorów 36/2

20

KoŊuchowska 24

Nr telefonu
(068) 451 28
19
(068) 323 50
05
(068) 320 06
74
(068) 412 19
59
(068) 326 55
92
(068) 453 59
04
(068) 329 79
90
(068) 324 90
08
(068) 452 41
14
(068) 327 19
71
(068) 326 71
03
(068) 324 24
42
(068) 324 55
33
(068) 324 14
11
(068) 477 33
31
(068) 325 70
83
(068) 451 90
14
(068) 324 35
30
(068) 322 80
08
(068) 320 49
66

poniedziałekpiątek

sobota

niedziele i
święta

8.00-20.00

9.00-14.00

nieczynna

8.00-19.00

9.00-15.00

nieczynna

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

10.00-21.00

9.00-17.00

9.30-14.30

9.00-21.00

9.00-21.00

9.30-20.00

8.00-20.00

8.00-16.00

nieczynna

Pon. 8.30-18.00
Wt. 8.30-12.30
Ņr.-Pt. 8.30-18.00

11.0012.00

nieczynna

8.00-18.00

nieczynna

nieczynna

8.00-21.00

8.00-14.00

nieczynna

Apteka w trakcie likwidacji
9.00-21.00

9.00-21.00

10.00-20.00

9.00-18.00

9.00-14.00

nieczynna

8.00-19.00

nieczynna

nieczynna

8.00-22.00

8.00-22.00

10.00-20.00

8.00-19.00

8.00-13.00

nieczynna

8.00-18.30

9.00-13.30

nieczynna

8.00-18.00

9.00- 13.00

nieczynna

8.00-19.00

9.00-16.00

nieczynna

9.00-19.00

9.00-13.00

nieczynna
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21

PRIMA

Kraljevska 7F

22

JASKÓŁCZA

Kukułcza 10/1

23

ABEL

Kupiecka 25

24

POD KORONĄ

Kupiecka 56

25

REMEDIUM

Makowa 14

26

FARMAKON

Morelowa 34

27

MORELOWA

Morelowa 40

28

AKADEMICKA

Niecała 2G

29

MARZANKA

Niepodległoņci 12

30

A JAK APTEKA

Okulickiego 37

31

ŅLĄSKA

Os. Pomorskie 7i

32

Os. Pomorskie 5A

33

PienięŊnego 25

34

POD FILARAMI

Pod Filarami 2

35

SALUS

Podgórna 43

36

U PIOTRA I PAWŁA

Pod Topolami 4

37

NA PTASIEJ

Ptasia 2B

38

DR MAX

Reja 3

39

PARACELSUS

Sikorskiego 32

40

POD ORŁEM

Stary Rynek 20

41

PANAX

Sulechowska 1

42

ALDEMED

Sulechowska 4a

43

Wazów 42

44

Wazów 58

45

NAGIETEK

Wiņniowa 48B

46

W MROWISKU

Wojska Polskiego 86

47

EUROAPTEKA

Wrocławska 17

48

HYGEA

Wyszyńskiego 32D/10

49

FENIKS

Wyszyńskiego 99

50

ZDROJOWA

Zdrojowa 2

51

PRZY SZPITALU

Zyty 19

52

MEDICUS

Zyty 26 (pawilon U)
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(068) 326 92
06
(068) 477 33
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8.00-19.00

9.00-14.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

8.00-20.00

9.00-16.00

9.00-16.00

8.00-18.00

8.00-13.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

7.30-20.30

8.00-15.00

nieczynna

8.00-20.00

9.00-18.00

nieczynna

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

8.00-20.30

9.00-15.00

nieczynna

9.00-19.00

9.00-13.00

nieczynna

7.30-19.00

8.30-15.00

nieczynna

7.00-20.00

9.00-14.00

nieczynna

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-16.00

10.00-16.00

8.00-19.00

9.00-14.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-14.00

nieczynna

8.00-18.00

9.00-14.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-14.00

nieczynna

8.00-20.00

10.0017.00

10.00-17.00

8.00-19.00

nieczynna

nieczynna

8.00-18.00

nieczynna

nieczynna

8.30-18.00

9.00-13.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

8.00-19.00

8.00-14.00

nieczynna

9.00-21.00

9.00-21.00

9.00-21.00

8.00-20.00

8.00-17.00

nieczynna

8.00-18.00

8.00-12.00

nieczynna

8.00-20.00

8.00-15.00

nieczynna

8.00-19.00

8.00-13.00

nieczynna

8.00-18.00

nieczynna

nieczynna
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ŉeromskiego 13
Wojska Polskiego 19
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(068) 327 05 19
(068) 326 20 37

8.00-20.00
10.00-20.00

9.00-15.00
10.00-18.00

nieczynna
10.00-16.00
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UCHWAŁA NR LXXVIII/916/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 wrzeņnia 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Na podstawie art. 30 ust. 2b, 2d ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190 tekst jednolity) na wniosek Prezydenta Miasta uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miasta Zielona Góra i Sejmiku Województwa Lubuskiego w dniu 21 listopada 2010r.
tworzy się odrębne obwody głosowania:
1) Nr 60 Szpital Wojewódzki z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Szpitalu Wojewódzkim
przy ul. Zyty 26;

2) Nr 61 Areszt Ņledczy z siedzibą obwodowej
komisji wyborczej w Areszcie Ņledczym przy
ul. ŁuŊyckiej 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomoņci w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Zielona Góra.
Wiceprzewodnicząca Rady
Jolanta Danielak
14 9 1
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UCHWAŁA NR LXXVIII/917/10
RADY MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 28 wrzeņnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wystąpienia ze spółki Centrum Biznesu Spółka z o.o. i określenia zasad
zbycia udziałów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f i g ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity
z póňn. zm.1), art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r.
Nr 9, poz. 43 z póňn. zm.2), art. 33 ust. 1 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 z póňn. zm.3)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/153/07 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 wrzeņnia 2007r. w sprawie wystąpienia ze spółki Centrum Biznesu Spółka z o.o.
i okreņlenia zasad zbycia udziałów (Dz. Urz. Woj.
Lubus. Nr 118, poz. 1543) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) procedura sprzedaŊy zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem zapisów miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
uchwalonego uchwałą Nr LVI/722/09 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 24 listopada 2009r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
dla
terenu
w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte w Zielonej
Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 143, poz. 2107)”;
2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) cena minimalna podana w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 3, nie moŊe być niŊsza niŊ
15.000.000,- zł.”.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Jolanta Danielak
_________________________________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 2005. 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
i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111

Poz. 1489, 1490

i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 1997r. Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106,
poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 96, poz. 874
i Nr 199, poz. 1937, z 2008r. Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 19,
poz. 100 i 101 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 106, poz. 675.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 240, poz. 2055, z 2003r. Nr 60,
poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 116,
poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005r.
Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184,
poz. 1539, z 2006r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008r.
Nr 180, poz. 1109, z 2009r. Nr 13, poz. 70 oraz z 2010r. Nr 28,
poz. 144 i Nr 108, poz. 685.
14 92
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UCHWAŁA NR LIII/468/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 wrzeņnia 2010r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania
dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy
Wschowa, przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 4 wrzeņnia
1991r. o systemie oņwiaty (Dz. U. z 2004r. poz. 2572
z póňn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póňn. zm.) Rada Miejska we Wschowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji
oraz tryb i zakres kontroli ich wykorzystania przekazywanych z budŊetu Gminy Wschowa dla:

datków bieŊących ponoszonych w przedszkolach
publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko.
3. Na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji
odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na
niepełnosprawnego ucznia/ wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego, w częņci oņwiatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę
Wschowa lub w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych przy szkołach podstawowych.

1) niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów
rocznego przygotowania przedszkolnego zorganizowanych przy szkołach podstawowych;

4. JeŊeli do przedszkola wymienionego w § 1
pkt 1 i 3 uczęszcza dziecko nie będące mieszkańcem
gminy Wschowa, koszty udzielonej dotacji ponosi
gmina, której dziecko jest mieszkańcem.

2) niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Wschowa przez
podmioty nie naleŊące do sektora finansów
publicznych;

5. Osoba prowadząca przedszkole niepubliczne
oraz inne formy wychowania przedszkolnego sporządza i przekazuje informacje o uczniach nie będących mieszkańcami Gminy Wschowa do 10 dnia
miesiąca, za który ma być udzielona dotacja.

3) niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych punktów wychowania przedszkolnego.

6. Niepubliczne zespoły wychowania przedszkolnego lub niepubliczne punkty przedszkolne
zarejestrowane w Gminie Wschowa, otrzymują dotację na kaŊdego ucznia w wysokoņci 40% kwoty
wydatków bieŊących, jakie w roku budŊetowym ponosi gmina na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Wschowa.

§ 2. 1. Niepubliczne przedszkole, otrzymuje
z budŊetu gminy Wschowa dotację na kaŊde dziecko
przedszkola w wysokoņci odpowiadającej 75% ustalonych w budŊecie Gminy Wschowa wydatków bieŊących ponoszonych w przedszkolach publicznych
w przeliczeniu na jedno dziecko.
2. Niepubliczny oddział rocznego przygotowania
przedszkolnego zorganizowany przy niepublicznej
szkole podstawowej otrzymuje dotację w wysokoņci
75% ustalonych w budŊecie Gminy Wschowa wy-

§ 3. Niepubliczna szkoła, o której mowa w § 1
pkt. 2, otrzymuje z budŊetu gminy Wschowa dotację
ustalaną według zasady, Ŋe kwota dotacji na kaŊdego ucznia odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju
szkoły, w częņci oņwiatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Wschowa.
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§ 4. 1. Dotacji udziela się na wniosek podmiotu
prowadzącego, lub zamierzającego prowadzić placówkę niepubliczną, przedstawiony Burmistrzowi
Gminy Wschowa, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 30 wrzeņnia roku poprzedzającego rok otrzymywania dotacji.
2. Wniosek powinien zawierać:
1) datę i numer zaņwiadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Wschowa
oraz datę i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej,
2) okreņlenie planowanej liczby uczniów / wychowanków uczęszczających do placówki,
3) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie dzieci,
4) wskazanie nazwy banku i numeru konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja.
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Dotacja wypłacana będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego
dnia kaŊdego miesiąca.
5. Podmiot dotowany zobowiązany jest sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Gminy Wschowa
nie póňniej niŊ do 15 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie miesięcznej częņci dotacji, rozliczenie z wykorzystania
dotacji, zwane dalej „rozliczeniem”, za okres od
początku roku kalendarzowego do końca danego
miesiąca.
6. Wzór rozliczenia dotacji stanowi załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
7. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji
za okres roczny dokonuje się w terminie do
31 stycznia roku następnego.
8. W przypadku likwidacji placówek opisanych
w § 1 i występującej nadpłaty dotacji, podmiot prowadzący placówkę zobowiązany jest w terminie
1 miesiąca od dnia likwidacji do zwrotu kwoty nadpłaconej, lub niewykorzystanej dotacji.
9. Do czasu okreņlenia wysokoņci dotacji na jednego ucznia/wychowanka w danym roku obowiązuje wysokoņć dotacji ustalona w poprzednim roku
budŊetowym. Po wprowadzeniu zmiany wysokoņci
dotacji na 1 ucznia/wychowanka nastąpi wyrównanie dotacji od 1 stycznia danego roku.
10. Ostateczna kwota dotacji dla szkół niepublicznych zostanie ustalona po otrzymaniu danych
z metryczki subwencji oņwiatowej na dany rok, nie
póňniej niŊ do 30 czerwca danego roku.
§ 5. 1. Gminie przysługuje prawo kontroli liczby
uczniów i wychowanków oraz prawidłowoņci wykorzystania dotacji, w szczególnoņci w zakresie:

Poz. 1490

1) liczby uczniów i wychowanków, na podstawie
dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania,
2) sposobu wykorzystania dotacji, na podstawie
dokumentacji finansowo-księgowej.
2. Kontroli dokonują osoby upowaŊnione przez
Burmistrza Gminy Wschowa.
3. O planowanej kontroli powiadamia się organ
prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną wraz
z informacją o zakresie kontroli i czasokresie jej
przeprowadzania.
4. Czynnoņci kontrolne przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej szkoły lub placówki niepublicznej lub jej organu prowadzącego, w dniach
i w godzinach pracy, obowiązujących w jednostce
kontrolowanej, w obecnoņci pracownika tej jednostki.
5. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust.1 oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla kaŊdej ze stron, który podpisują kontrolujący i przedstawiciel organu prowadzącego jednostkę kontrolowaną.
7. Osoba reprezentująca organ prowadzący szkołę lub placówkę niepubliczną kontrolowaną ma prawo zgłosić Burmistrzowi Gminy Wschowa pisemne
wyjaņnienia do ustaleń zawartych w protokole,
w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu.
8. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli,
nieprawidłowoņci mających wpływ na prawo do
dotacji lub jej wysokoņć, które skutkują obowiązkiem zwrotu częņci lub całoņci dotacji – Burmistrz
Gminy Wschowa wzywa organ prowadzący kontrolowaną szkołę lub placówkę niepubliczną, po rozstrzygnięciu złoŊonych wyjaņnień, o których mowa
w pkt 7, do zwrotu dotacji pobranej nienaleŊnie,
w nadmiernej wysokoņci, bądň wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Zwrot ten powinien nastąpić w terminie 15 dni do dnia podpisania protokołu kontroli, o którym mowa w pkt 6.
9. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienaleŊnie albo w nadmiernej
wysokoņci podlega zwrotowi do budŊetu gminy
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/211/08 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych o uprawnieniach szkół
publicznych, oraz jednostek prowadzących inne
formy wychowania przedszkolnego i uchwała
Nr XXVII/221/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
4 wrzeņnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXV/211/08 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia
26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia trybu
postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji dla
niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych
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o uprawnieniach szkół publicznych, oraz jednostek
prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego.
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jewództwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/468/10
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 30 września 2010r.

…………………………………
Oznaczenie organu

……………….............
miejscowoņć,

…………………………..
data

Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa
Wniosek o udzielenie dotacji na rok …………
1. Wnioskodawca ( organ prowadzący), jego adres lub siedziba:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres szkoły lub placówki niepublicznej, dla której ma być udzielona dotacja:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Data i numer zaņwiadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Data i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Planowana liczba uczniów w roku udzielania dotacji, w tym:
w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia ………………………
w okresie od 1 wrzeņnia do 31 grudnia ……………………….
6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który naleŊy przekazywać dotację:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………………………………………............

Organ prowadzący zobowiązuje się do realizacji postanowień okreņlonych w uchwale Rady Miejskiej
we Wschowie Nr /
/ 10 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli ich wykorzystania dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych
na terenie Gminy Wschowa, przez podmioty nie naleŊące do sektora finansów publicznych, to jest do przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieŊących wynikających ze statutowej działalnoņci jednostki oņwiatowej oraz do comiesięcznego rozliczenia otrzymanej dotacji, zawierającego aktualną liczbę uczniów / wychowanków oraz wysokoņć i rodzaj sfinansowanych wydatków.

…………………………..
(data )

……………………………….............
(podpis i pieczątka osoby upowaŊnionej do
reprezentowania organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/468/10
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 30 września 2010r.

…………………………………
Oznaczenie organu

…….………………………
miejscowoņć,

…………………………..
data
Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa

Rozliczenie dotacji za miesiąc …………….. ………… roku
1. Organ prowadzący, jego adres lub siedziba:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres szkoły lub placówki niepublicznej, której udzielono dotacji:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Rzeczywista liczba uczniów / wychowanków w miesiącu rozliczeniowym
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Kwota dotacji przekazanej ( narastająco od stycznia ) ………………………………………………………………...
5. Kwota dotacji naleŊnej na rok …………………………………………………………................................................
6. Rodzaj i wysokoņć wydatków zrealizowanych na dofinansowanie realizacji zadań szkoły / placówki q zakresie kształcenia, wychowania i opieki ( wyłącznie wydatki bieŊące):

L.p.
1
1

2
3
4

Nazwa wydatków zrealizowanych na dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
(wyłącznie wydatki bieŊące):
2
Wynagrodzenia osób zatrudnionych wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
(składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
Wydatki na eksploatację obiektu
(woda, gaz, ciepło, ņcieki, energia elektryczna)
lub najem pomieszczeń
Zakup wyposaŊenia, ksiąŊek i pomocy dydaktycznych
Inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją statutowych
zadań szkoły/placówki

Kwota wydatków sfinansowana z dotacji
(narastająco od stycznia )
3

Razem
7. Kwota niewykorzystanej dotacji: ……………………………………….…………………………………………………
8. Kwota dotacji do wyrównania ( wypełnić w rozliczeniu za miesiąc grudzień):……………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………..
(Sporządził, data)

…………………………………............
(podpis i pieczątka osoby upowaŊnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
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UCHWAŁA NR LIII/471/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 wrzeņnia 2010r.
w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania na obszarze Gminy Wschowa w wyborach do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póňn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Rady
Miejskiej we Wschowie tworzy się na obszarze gminy Wschowa odrębny obwód głosowania Nr 16
– Szpital Miejski we Wschowie.
2. Na siedzibę obwodowej komisji wyborczej
wyznacza się Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital” we Wschowie, ul. Ks. A. Kostki
33.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoņci w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
§ 3. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb
14 94
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UCHWAŁA NR LXII/103/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 30 wrzeņnia 2010r.
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.)
oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst
jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póňn. zm.)
uchwala się, co następuje :
§ 1. Okreņla się roczne stawki podatku od nieruchomoņci na terenie miasta ŉagań w następującej
wysokoņci :
1) od gruntów:

a) mieszkalnych – 0,63zł od 1m2 powierzchni
uŊytkowej ,
b) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej – 20,00zł od 1m2 powierzchni uŊytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,53zł od 1m2 powierzchni uŊytkowej,

a) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,73zł od 1m2 powierzchni,

d) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie udzielania ņwiadczeń
zdrowotnych – 4,19zł od 1m2 powierzchni
uŊytkowej,

b) zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub
elektrowni wodnych – 4,07zł od 1ha powierzchni,

e) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku
publicznego przez organizacje poŊytku publicznego – 5,69 od 1m2 powierzchni uŊytkowej,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku
publicznego przez organizacje poŊytku publicznego – 0,30zł od 1m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich częņci:

3) od budowli:
a) słuŊących do odprowadzania i oczyszczania
ņcieków – 1,00% ich wartoņci,
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b) pozostałych – 2,00% ich wartoņci.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIX/177/2009 Rady
Miasta ŉagań z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie okreņlenia wysokoņci stawek podatku od nieruchomoņci.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ŉagań.

Poz. 1492, 1493

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a okreņlone w niej stawki
obowiązują od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
____________________________________________
1

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŊenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za uŊytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy cięŊarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie
specjalne.
14 95
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UCHWAŁA NR LXII/106/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 30 wrzeņnia 2010r.
w sprawie: odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta w wyborach samorządowych
zarządzonych na 21 listopada 2010r.
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r.
Nr 159, poz. 1547 z póňn. zm.) uchwala się co następuje:

publicznej wiadomoņci w formie obwieszczenia
najpóňniej do dnia 31 paňdziernika 2010 roku.

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miasta w ŉaganiu zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010r. na wniosek Burmistrza
tworzy się odrębny obwód głosowania: w 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ Filia ŉagań
i nadaje Nr 9.

§ 4. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.

§ 2. Informacja o wszystkich numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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UCHWAŁA NR XLV/201/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 30 wrzeņnia 2010r.
wprowadzająca zmiany do uchwały w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych
utworzonych na terenie miasta Żary
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XLII/100/10 Rady Miejskiej
w ŉarach z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmian
opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta ŉary zmienia się załącznik,
o którym mowa w § 2 uchwały.

Urzędu Miejskiego w ŉarach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie
Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej
Górze.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ŉary.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.

2. Załącznik, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje
brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej widomoņci na tablicy ogłoszeń
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/201/10
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 30 września 2010r.
Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych w mieście Żary
Numer okręgu
wyborczego

1

2

Granice okręgu wyborczego
miasto Żary, ulice:
Baczyńskiego, Białostocka, Broniewskiego, Bukowa, Cegielniana, Chełmska,
Częstochowska, Dygasińskiego, Fabryczna, Głogowska, Gnieňnieńska, Górnoņląska, Hutnicza, Irysowa, Kalinowa, Kasprzaka, Katowicka, Kielecka, Kolejowa, Komuny Paryskiej, Krakowska, Lubelska, Męczenników Oņwięcimskich, Młynarska, Okrzei, Polna, Południowa, Północna, Radomska, Rataja,
Rondo Zesłańców Sybiru, RóŊana, Rzeszowska, Słoneczna, Szarych Szeregów, Szkolna, Ņrednia, Ņwiętego Brata Alberta, Tunelowa, Witosa 3-19,
Zamojska, Zapolskiej, Zgorzelecka, Zwycięzców
miasto Żary, ulice:
Artylerzystów, Broni Pancernej, Chopina, Czerwonego KrzyŊa, Feliksa Nowowiejskiego, Kazimierza Wielkiego, Krótka, Kurpińskiego, Lotników, Lutosławskiego, Moniuszki, Paderewskiego, Serbska, Strzelców, Szymanowskiego, Telemanna, Wieniawskiego, 17 Lutego

Liczba
mandatów

5

5
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miasto Żary, ulice:
Aleja Jana Pawła II, Asnyka, Bociania, Bohaterów Getta, Bolesława Chrobrego, Browarna, Brzoskwiniowa, Buczka, Budowlanych, Chełmońskiego,
Cicha, Czereņniowa, Daszyńskiego, Drzymały, Długosza, Domańskiego, Fredry, Generała Sowińskiego, Głowackiego, Gospodarcza, Handlowa, Jacka
Malczewskiego, Jagiellońska, Jakubicy, Jaskółcza, Jęczmienna, Kaczy Rynek, Kąpielowa, Kilińskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Kossaka, Koņcielna,
KsiąŊęca, Księdza Ņciegiennego, Kukułcza, Kwiatowa, Legionistów, Ludowa,
Malinowa, Marcinkowskiego, Matejki, Mieszka I, Miła, Morelowa, Myņliwska, Nadrzeczna, Niemcewicza, Ogrodowa, Orkana, Ojca Rafała Kalinowskiego, Orzechowa, Osadników Wojskowych, Owsiana, Pańska, Piastowska,
Plac Inwalidów, Plac Kardynała Wyszyńskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Plac
ŁuŊycki, Plac Pionierów Ziemi ŉarskiej, Plac Przyjaňni, Plac Wolnoņci, Plac
Zamkowy, E. Platter, Pocztowa, PodchorąŊych, Podwale, Poznańska, Przeładunkowa, Przemysłowa, Przepiórek, Pszenna, Ptasia, Ratuszowa, Rejtana,
Robotnicza, Rondo Tadeusza Ņlusarskiego, Rynek, Skarbowa, Słowicza,
Spokojna, Staszica, Stefana Batorego, Stefczyka, Strusia, Transportowa,
Traugutta, Ułańska, Wapienna, Warsztatowa, Wartownicza, Wiņniowa, Władysława Jagiełły, Witosa 20-71,Wrocławska, Zakładowa, Zamkowa, Zaņciankowa, Zielona, Zielonogórska, ŉabikowska, ŉagańska, ŉurawia, ŉymirskiego, ŉytnia, 1 Maja 9 Maja, 11 Listopada
miasto Żary, ulice:
Aleja Wojska Polskiego, Akacjowa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich,
Bema, Bieszczadzka, Botaniczna, Boya ŉeleńskiego, Brzozowa, Czecha, Dębowa, Dolnoņląska, Dworcowa, Dziewina, Generała Chłopickiego, Generała
Dąbrowskiego, Generała Pułaskiego, Generała Sikorskiego, Grunwaldzka,
Huculska, Karpacka, Kaszubska, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Kraszewskiego, Krucza, Kujawska, Kusocińskiego, Kurpiowska, Lelewela, Leszczyńska, Leņna, Letniskowa, Lubuska, Łąkowa, Malinowskiego,
Małopolska, Marszowska, Marusarzówny, Mazowiecka, Mazurska, Mickiewicza, Modrzewiowa, Nałkowskiej, Na Wzgórzu, Niepodległoņci, Obrońców,
Opolska, Osadnicza, Partyzantów, Pienińska, Pionierów, Plac ŉwirki
i Wigury, Podhalańska, Podlaska, Pokoju, Pomorska, Powstańców Wielkopolskich, Prusa, Pytlasińskiego, Rekreacyjna, Reymonta, Sarnia, Sienkiewicza, Słowackiego, Słowiańska, Smoczka, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa,
Stamma, StraŊacka, Sudecka, Szklarska, Szpitalna, Ņląska, Ņwiętokrzyska,
Tatrzańska, Teligi, Tenisowa, Turystyczna, Warmińska, Wielkopolska, Wileńska, Westerplatte, Władysława Łokietka, Wypoczynkowa, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zachodnia, Zakopiańska, Zawiszy Czarnego, Ňródlana,
ŉeromskiego, ŉołnierska,

Poz. 1494

5

6
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UCHWAŁA NR XLV/202/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 30 wrzeņnia 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta w wyborach samorządowych
zarządzonych na 21 listopada 2010r.
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r., na wniosek Burmistrza Miasta ŉary
tworzy się dwa odrębne obwody głosowania:
1) w Szpitalu 105 Samodzielnego Publicznego
Wojskowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ŉarach ul. Domańskiego 2 i nadaje Nr 21;

dowych komisji wyborczych podlega podaniu do
publicznej wiadomoņci w formie obwieszczenia najpóňniej do dnia 31 paňdziernika 2010r.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta ŉary.
§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.

2) w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Szpital na Wyspie w ŉarach ulica Pszenna 2
i nadaje Nr 22.

Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
14 98
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UCHWAŁA NR XXXV/220/10
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 6 paňdziernika 2010r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.),
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomoņci na terenie Gminy Kargowa:
1) od budynków lub ich częņci:
a) mieszkalnych – 0,52zł od 1m2 powierzchni
uŊytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej – 19,50zł od 1m2 powierzchni uŊytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie udzielania ņwiadczeń
zdrowotnych – 3,84zł od 1m2 powierzchni
uŊytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,41zł od 1m2 powierzchni uŊytkowej,
e) pozostałych – 6,72zł od 1m2 powierzchni
uŊytkowej, w tym:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego
przez organizacje poŊytku publicznego
– 6,37zł od 1m2 powierzchni uŊytkowej,
zajętych do przechowywania narzędzi, pojazdów, opału, sprzętu, płodów rolnych
itp., stanowiących łącznie z budynkiem
mieszkalnym wspólną zabudowę – 1,80zł
od 1m2 powierzchni uŊytkowej;
2) od budowli – 2% ich wartoņci okreņlonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych;
3) od powierzchni gruntów:
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a) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków0,65zł od 1m2 powierzchni,
b) pozostałych – 0,15zł od 1m2 powierzchni,
w tym:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego
przez organizacje poŊytku publicznego
– 0,09zł od 1m2 powierzchni,
zajętych na teren czyjegoņ zamieszkania
– 0,10zł od 1m2 powierzchni,
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,08zł
od 1ha powierzchni.

Poz. 1496, 1497

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVIII/174/09 Rady
Miejskiej w Kargowej z dnia 28 paňdziernika 2009
roku w sprawie ustalenia wysokoņci stawek podatku
od nieruchomoņci (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 12,
poz. 147).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomoņci przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Kargowej.
Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak
14 99
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UCHWAŁA NR CXXX/354/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 6 paňdziernika 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu
terytorialnego
Na podstawie art. 30 ust. 2b i 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (t. j. z 2010r.
Dz. U. Nr 176, poz. 1190), na wniosek Burmistrza
Międzyrzecza, uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania:
1) Nr 17 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej
w Szpitalu SP ZOZ w Międzyrzeczu ul. Konstytucji 3 Maja 35,
2) Nr 18 z siedzibą obwodowej komisji wyborczej
w Areszcie Ņledczym w Międzyrzeczu ul. Młyńska 21,

tych rejestrem wyborców gminy Międzyrzecz, którzy
przebywać będą w tych jednostkach w dniu wyborów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 4. Uchwała podlega bezzwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoņci w sposób zwyczajowo przyjęty.

dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
§ 2. Obwody głosowania wymienione w § 1
obejmują odpowiednio obszar szpitala i aresztu
ņledczego, w których siedziby mają obwodowe komisje wyborcze i utworzone są dla wyborców obję-

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
15 00
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UCHWAŁA NR CXXX/355/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 6 paňdziernika 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.1) Rada Miejska
w Międzyrzeczu uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/98/07 Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 30 paňdziernika 2007r.
w sprawie nadania nazwy ulicy wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:
„Nadaje się nazwę Jacka Malczewskiego ulicy
stanowiącej drogę wewnętrzną gminy, połoŊonej w Międzyrzeczu na działkach oznaczonych
numerami ewidencyjnymi 799/1 oraz 799/67, obręb 2 Międzyrzecz, której granice okreņlono kolorem czerwonym na mapie w skali 1:2000 – stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
____________________________________
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 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CXXX/355/10
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 6 października 2010r.
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UCHWAŁA NR CXXX/356/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 6 paňdziernika 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) Rada Miejska
w Międzyrzeczu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę Marii Konopnickiej ulicy
stanowiącej drogę wewnętrzną gminy, połoŊonej
w Międzyrzeczu na działce oznaczonej Nr ewidencyjnym 799/3, obręb 2 Międzyrzecz, której granice
okreņlono kolorem czerwonym na mapie w skali
1:1000 – stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
__________________________________________
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 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.
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do uchwały Nr CXXX/356/10
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 6 października 2010r.
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UCHWAŁA NR CXXX/357/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 6 paňdziernika 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) Rada Miejska
w Międzyrzeczu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę Alfa Kowalskiego ulicy
stanowiącej drogę wewnętrzną gminy, połoŊonej
w Międzyrzeczu na działce oznaczonej Nr ewidencyjnym 675/63, obręb 1 Międzyrzecz, której granice
okreņlono kolorem czerwonym na mapie w skali
1:2000 – stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
__________________________________________
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 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.
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z dnia 6 października 2010r.
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UCHWAŁA NR CXXX/358/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 6 paňdziernika 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.1) Rada Miejska
w Międzyrzeczu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę Sybiraka ulicy stanowiącej
drogę wewnętrzną gminy, połoŊonej w Międzyrzeczu na działce oznaczonej Nr ewidencyjnym 675/85,
obręb 1 Międzyrzecz, której granice okreņlono kolorem czerwonym na mapie w skali 1:2000 – stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
___________________________________
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 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

– 7202 –

Poz. 1501
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr CXXX/358/10
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 6 października 2010r.
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UCHWAŁA NR CXXX/359/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 6 paňdziernika 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.1) Rada Miejska
w Międzyrzeczu uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę ŉołnierska ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną gminy, połoŊonej w Międzyrzeczu na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 675/107 oraz 35/195, obręb 1 Międzyrzecz,
której granice okreņlono kolorem czerwonym na
mapie w skali 1:2000 – stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
________________________________________
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 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 oraz Nr 106, poz. 675.
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UCHWAŁA NR LVIII/324/10
RADY GMINY SANTOK
z dnia 7 paňdziernika 2010r.
w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej opieki na
terenie gminy Santok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1999r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póňn. zm.) oraz art. 11
ust. 1 i 3 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. Nr 106, poz. 1002
z 2003r. z póňn. zm.) oraz art. 3 ust. 2 pkt 5 i pkt 8
ustawy z dnia 13 wrzeņnia 1996r. o utrzymaniu czystoņci i porządku w gminach (tj. Dz. U. Nr 236,
poz. 2008 z 2005r. z póňn. zm.), po uzgodnieniu
z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i po zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami
w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:
§ 1. Obszarem, na którym przeprowadza się wyłapywanie bezdomnych zwierząt jest teren gminy
Santok.
§ 2. Wyłapywaniu bezdomnych zwierząt nadaje
się charakter stały.
§ 3. 1. Wyłapywaniu podlegać będą zwierzęta
bezdomne oraz wałęsające się tj. przebywające
w miejscach publicznych bez opieki i kontroli człowieka.
2. Czynnoņci związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt będą prowadzone z urzędu lub na
wniosek mieszkańców, na podstawie pojedynczych
zgłoszeń za poņrednictwem pracownika Urzędu
Gminy w Santoku.
3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych będzie
powierzone wyłącznie firmie lub instytucji, uprawnionych, na zasadach okreņlonych w porozumieniach lub zawartych umowach.
§ 4. Postępowanie z przechwyconymi zwierzętami bezdomnymi:
1) Wyłapywane bezdomne zwierzęta umieszczane
są niezwłocznie w schronisku dla zwierząt bezdomnych.
2) Do adopcji mogą być przekazywane zwierzęta
uprzednio umieszczone w schronisku dla zwierząt, po uzyskaniu stosownych opinii, za poņrednictwem:
uprawnionych organizacji i instytucji, których statutowym celem działania jest
ochrona zwierząt,
w poszukiwaniu nowych właņcicieli zwierząt mogą uczestniczyć osoby fizyczne pod
nadzorem uprawnionych organizacji.
§ 5. Transport zwierząt odbywa się zgodnie
z warunkami okreņlonymi przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, ņrodkiem transportu przystosowa-

nym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu
zwierząt, tj. zapewniającym zwierzętom odpowiednie warunki, a w szczególnoņci:
1) przestrzeń ładunkową umoŊliwiającą zachowanie naturalnej pozycji przewoŊonych zwierząt,
2) właņciwą wentylację i temperaturę podczas
transportu, łatwo zmywalne ņciany oraz podłogę o odpowiedniej szorstkoņci, zapewniającą
przyczepnoņć kończyn,
3) częņć ładunkową dla przewoŊonych zwierząt
oddzieloną od częņci osobowej.
§ 6. Z przekazania zwierzęcia sporządza się protokół według wskazań przepisów art. 38 ust. 7 w/w
ustawy o ochronie zwierząt.
§ 7. Podczas akcji wyłapywania bezdomnych
zwierząt oraz po umieszczeniu zwierząt w schronisku zapewnia się im opiekę weterynaryjną.
§ 8. W zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt zostanie zawarta umowa z podmiotem prowadzącym schronisko w celu zapewnienia im dalszej
opieki, jak równieŊ z podmiotem wyłapującym bezdomne zwierzęta na terenie gminy Santok.
§ 9. Koszty kaŊdorazowego postąpienia ze złapaniem i przekazaniem bezdomnego zwierzęcia pokrywane są z budŊetu gminy, które zostaną okreņlone w zawartych umowach na wykonywanie w/w
usługi.
§ 10. 1. W porozumieniu z Lekarzem Weterynarii
w Gorzowie Wlkp. zostaną podane terminy okresowego wyłapywania zwierząt w formie obwieszczenia
na terenie gminy Santok.
2. Co najmniej 21 dni przed planowanym terminem wyłapywania zwierząt zostanie podane przez
organ gminy obwieszczenie do wiadomoņci publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Santoku, na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej, jak równieŊ na tablicach ogłoszeń w poszczególnych obrębach gminy.
3. W obwieszczeniu zostaną podane poniŊsze informacje:
a) termin wyłapywania,
b) granice terenu, z którego będą wyłapywane
zwierzęta,
c) nazwa podmiotu prowadzącego wyłapywanie zwierząt,
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d) adres schroniska, w którym będą umieszczane zwierzęta.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.

Poz. 1503, 1504

§ 12. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula
15 0 6

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LVIII/325/10
RADY GMINY SANTOK
z dnia 7 paňdziernika 2010r.
w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 5 ust. 1, ust. 2,
ust. 3 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

e) stodoły i budynki inwentarskie – od 1m2 powierzchni uŊytkowej – 3,00zł,

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od
nieruchomoņci na terenie Gminy Santok:

3) budowli – 2% ich wartoņci okreņlonej na podstawie art. 4 ust 1 pkt 3 i ust 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.

f)

g) pozostałych, od 1m2 powierzchni uŊytkowej
– 5,30zł;

1) od gruntów
a) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– od 1m2 powierzchni – 0,75zł,

§ 2. Oprócz zwolnień okreņlonych w art. 7 ust. 1
i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zwalnia
się z podatku od nieruchomoņci:
1) grunty, budynki lub ich częņci zajęte na potrzeby rekreacyjno-sportowe, za wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej;

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – od 1ha
powierzchni – 4,15zł,

2) grunty, budynki lub ich częņci zajęte na potrzeby działalnoņci ochrony przeciwpoŊarowej, za
wyjątkiem wykorzystywanych na prowadzenie
działalnoņci gospodarczej;

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku
przez organizacje poŊytku publicznego – od
1m2 powierzchni – 0,28zł;

3) grunty, budynki lub ich częņci zajęte na potrzeby utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2) od budynków i ich częņci:
a) mieszkalnych – od 1m2 powierzchni uŊytkowej – 0,65zł,
b) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub
ich częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej – od 1m2 powierzchni uŊytkowej – 18,50zł,
c) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – od 1m2 powierzchni
uŊytkowej – 9,00zł,
d) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej, w zakresie udzielania ņwiadczeń
zdrowotnych – od 1m2 powierzchni uŊytkowej – 4,10zł,

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego – od
1m2 powierzchni uŊytkowej – 7,00zł,

§ 3. Traci moc uchwała Nr XLIV/250/09 Rady
Gminy Santok z dnia 29 paňdziernika 2009r. oraz
traci moc uchwała Nr XLV/252/09 Rady Gminy Santok z dnia 26 listopada 2009r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w Ŋycie od dnia 1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula
15 0 7
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UCHWAŁA NR L/525/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 7 paňdziernika 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na
21 listopada 2010r.
Na podstawie art. 30 ust. 2b i ust.3 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póňn. zm.) uchwala się,
co następuje:

§ 2. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.

§ 1. 1. W celu przeprowadzenia głosowania
w wyborach do Rady Miejskiej w Sulechowie zarządzonych na 21 listopada 2010r., na wniosek Burmistrza Sulechowa tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 17 w Sulechowie obejmujący Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoņci poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Sulechów.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
15 0 8

2. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej jest
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie ul. Zwycięstwa 1.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR VIII/52/10
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 7 paňdziernika 2010r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póňn. zm.),
art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póňn. zm.) uchwala
się co następuje:
§ 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomoņci:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,64zł od 1m2 powierzchni,
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,83zł od
1ha powierzchni,
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego przez organizacje poŊytku publicznego – 0,23zł od 1m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich częņci:

1) mieszkalnych - 0,48zł od 1m2 powierzchni uŊytkowej,
2) związanych z prowadzeniem działalnoņci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich częņci zajętych na prowadzenie działalnoņci
gospodarczej – 18,06zł od 1m2 powierzchni
uŊytkowej,
3) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 4,96zł od 1m2 powierzchni
uŊytkowej,
4) zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej w zakresie udzielania ņwiadczeń zdrowotnych – 3,89zł od 1m2 powierzchni uŊytkowej,
5) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalnoņci poŊytku publicznego przez organizacje poŊytku publicznego – 4,80 zł od 1m2 powierzchni uŊytkowej.
3. Od budowli – 2,00% ich wartoņci okreņlonej
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowa-
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dzania ņcieków oraz zbiorowego zaopatrzenia
w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków, dla których okreņla
się stawkę w wysokoņci 0,50% wartoņci budowli,
o której mowa wyŊej.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomoņci:
1. Grunty, budynki lub ich częņci wykorzystywane
na potrzeby statutowej działalnoņci w zakresie
ochrony przeciwpoŊarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalnoņci gospodarczej.
2. Budynki pozostałe, nie połoŊone na gruntach
gospodarstw rolnych, słuŊące wyłącznie działalnoņci rolniczej prowadzonej w ramach gospodarstw rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 15 listopada o podatku rolnym

Poz. 1506, 1507
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969
z póňn. zm.).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ņwidnica.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązująca od
dnia 1 stycznia 2011r.
2. Uchwała podlega równieŊ ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na terenie sołectw.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski
15 0 9
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UCHWAŁA NR VIII/53/10
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 7 paňdziernika 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.) oraz art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 z póňn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się sposób konsultowania z radą
działalnoņci poŊytku publicznego lub, w przypadku
braku takiej rady, organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w ustawie o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej tych organizacji.
§ 2. Przedmiotem konsultacji z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie, są:
a) projekty
aktów
prawa
miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalnoņci statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalnoņci poŊytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Ņwidnica z organizacjami pozarządowymi.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w § 2,
w sprawie poddanej konsultacji.
§ 4. 1. Konsultacje dotyczące zakresu ujętego
w § 1 ogłasza Wójt Gminy Ņwidnica.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu
powinno okreņlać:

konsultacji

a) cel konsultacji,
b) przedmiot konsultacji,
c) formę konsultacji,
d) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji jest
zamieszczane w terminie nie krótszym niŊ 7 dni
przed datą rozpoczęcia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ņwidnica.
§ 5. 1. Konsultacje będą prowadzone poprzez pisemne przekazywanie opinii w formie papierowej
lub elektronicznej pod adresem okreņlonym w ogłoszeniu o konsultacji.
2. Termin na wyraŊenie opinii nie moŊe być krótszy niŊ 14 dni od dnia ogłoszenia przeprowadzenia
konsultacji.
§ 6. 1. Wyniki konsultacji, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem
Wójta Gminy Ņwidnica, z podaniem uzasadnienia
w przypadku ich nieuwzględnienia, zamieszczane są
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w Biuletynie Informacji Publicznej nie póňniej niŊ
w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

§ 8. Wyniki konsultacji nie są wiąŊące dla organów Gminy Ņwidnica.

2. Wyniki konsultacji Wójt Gminy Ņwidnica
przedstawia komisjom stałym Rady Gminy Ņwidnica
w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Ņwidnica.

§ 7. Konsultacje uznaje się za waŊne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach jeŊeli zostały przeprowadzone w sposób
przedstawiony w Regulaminie.

§ 10. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie
14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski
15 10
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UCHWAŁA NR XL/322/10
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 30 wrzeņnia 2010r.
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Powiatu Zielonogórskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 1 w związku z art. 2 ust. 4
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póňn.
zm.), w Statucie Powiatu Zielonogórskiego (Dz. Urz.
Woj. Lub. Nr 119 z 2001r., poz. 855 z póňn. zm.),
uchwala się, co następuje:
§ . 1. W załączniku Nr 4 do Statutu Powiatu Zielonogórskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) w „Wykazie Powiatowej Administracji Zespolonej” dodaje poz. 6 w brzmieniu:

zastępuje się wyrazem: „w Cigacicach”;
§ 2. Załącznik Nr 4 Statutu Powiatu Zielonogórskiego w nowym jednolitym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sroczyński

„Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zielonej Górze”;
2) w „Wykazie Powiatowych Jednostek Organizacyjnych”: w poz. 17 wyraz „w Sulechowie”

Załącznik
do uchwały Nr XL/322/10
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 30 września 2010r.
I. WYKAZ POWIATOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ
1. Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze
2. Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze
4. Komenda Miejska Państwowej StraŊy PoŊarnej w Zielonej Górze
5. Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze
6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
II. WYKAZ POWIATOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
3. Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
4. Dom Pomocy Społecznej w Bełczu
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5. Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie
6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie
7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czerwieńsku
8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulechowie
9. Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojnowie
10. Specjalny Oņrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulechowie
11. MłodzieŊowy Oņrodek Socjoterapii w Przytoku
12. Zespół Szkół Specjalnych im. Kawalerów Maltańskich w Zaborze przy Centrum Leczenia Dzieci
i MłodzieŊy
13. Szkolne Schronisko MłodzieŊowe przy MłodzieŊowym Oņrodku Socjoterapii w Przytoku
14. Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
15. Muzeum Archeologiczne Ņrodkowego Nadodrza w Zielone Górze z siedzibą w Ņwidnicy
16. Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Wojnowie
17. Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Cigacicach
III. GOSPODARSTWA POMOCNICZE POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
1. Powiatowy Oņrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze
15 11
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UCHWAŁA NR 325/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 29 wrzeņnia 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 paňdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U.
Nr 55, poz. 577 z póňn. zm.) i art. 91 ust. 1 i ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.),
po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego
w przedmiocie zgodnoņci z prawem uchwały
Nr LV/336/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 wrzeņnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomoņci w 2011r.
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej
Górze
stwierdza
niewaŊnoņć
uchwały
Nr LV/336/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 wrzeņnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomoņci w 2011r. w częņci
dotyczącej § 1 ust. 1 pkt 3 w zakresie słowa „komunalne” z powodu jego sprzecznoņci z art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z póňn. zm.), art. 7 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 z póňn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8

ustawy z dnia 8 marca 1980r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr LV/336/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 2 wrzeņnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomoņci wpłynęła
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 8 wrzeņnia 2010r. i została objęta postępowaniem nadzorczym na podstawie art. 11 ust. 1
pkt 5 ustawy z dnia 7 paňdziernika 2007r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55,
poz. 577 z póňn. zm.).
W wyniku badania uchwały, Kolegium stwierdziło,
co następuje:
Stosownie do przepisu art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póňn. zm.) Rada
Miejska w Nowogrodzie Bobrzańskim podjęła
uchwałę Nr LV/336/10 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomoņci. W § 1 ust. 1 pkt 3 badanej
uchwały Rada Miejska postanowiła, Ŋe zwalnia się
od podatku od nieruchomoņci grunty zajęte na zie-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

– 7211 –

leńce komunalne, cmentarze i składowiska (wysypiska) ņmieci.
Zwolnienie od podatku od nieruchomoņci gruntów
zajętych pod zieleńce komunalne, dotyczy tylko
podmiotów będących gminą, związkiem gmin oraz
inną gminną osobą prawną, w tym przedsiębiorstwem, do których to podmiotów, zgodnie z art. 43
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.),
naleŊy mienie komunalne. JeŊeli zwolnienie od podatku od nieruchomoņci dotyczy tylko częņci z trzech
grup podatników podatku od nieruchomoņci wymienionych w art. 3 ust. 1 powołanej wczeņniej
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, tj osób
fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych, to ma ono charakter zwolnienia podmiotowego.
W ocenie Kolegium Izby zwolnienie dotyczące gruntów zajętych na zieleńce komunalne ma charakter
przedmiotowo – podmiotowy i nie jest zgodną
z prawem realizacją uprawnień Gminy wynikającą
z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych. Z wymienionego przepisu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jednoznacznie wynika, Ŋe rada gminy moŊe wprowadzić
inne niŊ okreņlone w przepisach ust. 1 zwolnienia
przedmiotowe. Ponadto zgodnie z art. 217 Konstytucji RP nakładanie podatków, innych danin publicznych, okreņlenie podmiotu opodatkowania i stawek
podatkowych, a takŊe zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków następuje w drodze ustawy. Z przytoczonych przepisów jednoznacznie wynika, Ŋe rada
gminy nie ma uprawnień do wprowadzania zwolnień mieszanych, tj. przedmiotowo-podmiotowych
w podatku od nieruchomoņci. Ustawodawca w art. 7
ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych okreņlił kryterium, którym rada gminy powinna się kierować wprowadzając zwolnienia od podatku od nieruchomoņci. Zwolnienia te mogą mieć charakter
tylko przedmiotowy. Zwolnienie o charakterze podmiotowym moŊe być wprowadzone jedynie aktem
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rangi ustawowej. Zatem wprowadzanie w uchwale
rady gminy zwolnień od podatku od nieruchomoņci
o charakterze przedmiotowo – podmiotowym
sprzeczne jest z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz art. 217 Konstytucji RP.
Potwierdza to równieŊ orzecznictwo sądów administracyjnych: wyroki NSA w Warszawie z dnia
5 stycznia 2005r., sygn. Akt FSK 961/04, z dnia
14 sierpnia 2007r., sygn. Akt II FSK/911/06 (publ.
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych), czy teŊ orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.: z dnia
26 paňdziernika 2006r. sygn. ISA/GO 2324/05, z dnia
27 listopada 2008r., sygn. ISA/GO 876/08, z dnia
10 lutego 2009r., sygn. ISA/GO 2/09 (wszystkie publ.
w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Samorząd terytorialny i jego organy działają na
podstawie i w granicach prawa. Do działalnoņci organów w sferze zobowiązań publiczno-prawnych
stosuje się zasadę „dozwolone jest tylko to co wyraňnie prawo przewiduje”. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póňn. zm.),
stanowi, Ŋe do właņciwoņci rady gminy naleŊy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
w granicach okreņlonych w odrębnych ustawach.
Biorąc powyŊsze pod uwagę Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak
w sentencji uchwały.
Na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie orzeczonej niewaŊnoņci postanowień badanej uchwały – słuŊy
skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gorzowie Wlkp., wniesiona za poņrednictwem tut.
Kolegium, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński
15 12
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 5 paňdziernika 2010r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zbąszynku
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku
z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomoņci,
Ŋe:
1. Rada Miejska w Zbąszynku uchwałą
Nr L/53/2010 z dnia 23 wrzeņnia 2010r. stwierdziła
wygaņnięcie mandatu radnego Krzysztofa Eugeniu-

sza Krzywaka w okręgu wyborczym Nr 1 z listy Nr 18
KWW Nasz Zbąszynek wskutek naruszenia ustawowego zakazu nawiązywania stosunku pracy w urzędzie gminy, w której radny uzyskał mandat.
2. Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej
wyborów uzupełniających nie przeprowadza się,
jeŊeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy
przed zakończeniem kadencji rad. W związku z zakończeniem kadencji rad w dniu 12 listopada 2010r.
wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Zbąszyn-
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ku nie zostaną przeprowadzone, gdyŊ ich data przypadałaby w okresie krótszym niŊ 6 miesięcy przed
zakończeniem kadencji.

4. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomoņci i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

3. Mandat radnego w okręgu wyborczym
Nr 1 pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski
15 13
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POROZUMIENIE
z dnia 24 maja 2010r.
w sprawie powierzenia Miastu Żagań niektórych kompetencji z zakresu właściwości Wojewody
Lubuskiego realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Zawarte pomiędzy:
Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatka

dawania zaņwiadczeń i decyzji administracyjnych w tym zakresie;
4) badań archeologicznych;

a
Miastem ŉagań, reprezentowanym przez burmistrza
– Sławomira Kowala.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 31, poz. 206), art. 8
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – tekst
jednolity z póňn. zm.), art. 96 ust. 2 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póňn. zm.) oraz
uchwały Nr XLVI/146/209 Rady Miasta ŉagań z dnia
24.09. 2009r. w sprawie wyraŊenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Miastu
ŉagań prowadzenia niektórych spraw z zakresu właņciwoņci Wojewody Lubuskiego, realizowanych
przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, strony porozumienia ustalają, co następuje:
§ 1. Wojewoda Lubuski, na wniosek Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powierza,
a Miasto ŉagań przejmuje prowadzenie spraw,
okreņlonych w niniejszym porozumieniu, z zakresu
właņciwoņci Wojewody Lubuskiego, realizowanych
przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, dotyczących ochrony zabytków połoŊonych w granicach administracyjnych Miasta ŉagań.
§ 2. Niniejsze porozumienie nie obejmuje spraw
dotyczących:
1) inwestycji własnych Miasta ŉagań;
2) prowadzenia postępowań administracyjnych
i wydawania opinii w sprawach zabytków stanowiących mienie komunalne, z wyjątkiem wydawania decyzji, postanowień i opinii na wniosek wspólnot mieszkaniowych, do których naleŊy m.in. Miasto ŉagań;
3) spraw związanych z prowadzeniem rejestru
i wojewódzkiej ewidencji zabytków, a takŊe wy-

5) zabytków nieruchomych zgodnie z wykazem,
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia;
6) zabytków ruchomych;
7) opiniowania i uzgadniania dokumentów planistycznych, realizowanych na potrzeby Miasta
ŉagań, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
§ 3. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
moŊe, w stosunku do zabytków, o których mowa
w § 1, podejmować okreņlone czynnoņci kontrolne
wynikające z art. 38 ust. 3, art. 39, art. 40 ust. 1 i 3
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
jeŊeli będzie to konieczne ze względu na szczególną
wagę sprawy.
§ 4. W ramach postanowień niniejszego porozumienia, do zakresu działania Miasta ŉagań naleŊy:
1) realizacja zadań okreņlonych w przepisach
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 z póňn. zm.), a mianowicie:
a) uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym
do rejestru, programu zagospodarowania
zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku, a takŊe nieodpłatne
udostępnianie do wglądu właņcicielowi lub
posiadaczowi zabytku nieruchomego, wpisanego do rejestru, posiadanej dokumentacji
tego zabytku oraz umoŊliwienie dokonywania niezbędnych odpisów z tej dokumentacji,
na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 oraz
art. 25 ust. 2 ustawy,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

– 7213 –

b) przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń
konserwatorskich, okreņlających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia
i wykonania prac konserwatorskich, a takŊe
zakres dopuszczalnych zmian, które mogą
być wprowadzone w tym zabytku, na podstawie art. 27 ustawy,
c) przyjmowanie od właņciciela lub posiadacza
zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku
znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji
zabytków zawiadomień o: uszkodzeniu,
zniszczeniu, zaginięciu lub kradzieŊy zabytku,
zagroŊeniu dla zabytku, zmianie miejsca
przechowania zabytku ruchomego, zmianach
dotyczących stanu prawnego zabytku, na
podstawie art. 28 ustawy,

Poz. 1511
h) Ŋądanie
przeprowadzenia
postępowania
słuŊbowego lub innego przewidzianego prawem przeciwko osobom winnym dopuszczenia do powstania uchybień i poinformowania
w okreņlonym terminie o podjętych działaniach zmierzających do usunięcia tych uchybień, w przypadku kontroli jednostki organizacyjnej, na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy,
i)

kierowanie odpowiednio do Policji, prokuratury lub sądu zawiadomienia o popełnieniu
przestępstwa lub wykroczenia w przypadku
stwierdzenia naruszenia przepisów art. 108,
110, 112 – 115 i 117 – 118 ustawy, na podstawie art. 41 ustawy,

j)

wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków okreņlonych
w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku wpisanym do
rejestru, robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu,
innych działań, o których mowa w art. 36
ust. 1 pkt 6 – 8 i 10 – 11 ustawy, na podstawie art. 43 pkt 1, 2 i 4 ustawy,

d) wydawanie pozwoleń na:
prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru,
wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku,
prowadzenie badań konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru,
prowadzenie badań architektonicznych
przy zabytku wpisanym do rejestru,

k) wydawanie decyzji po wstrzymaniu działań
okreņlonych w art. 43 ustawy:
nakazujących przywrócenie zabytku do
poprzedniego stanu lub uporządkowanie
terenu,

dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,
zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego
do rejestru lub sposobu korzystania z tego
zabytku,

zobowiązujących do uzyskania pozwolenia
na prowadzenie wstrzymanych badań,
prac, robót lub innych działań przy zabytku,

umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,

nakładających obowiązek podjęcia okreņlonych czynnoņci w celu doprowadzenia
wykonywanych badań, prac, robót lub innych działań przy zabytku do zgodnoņci
z zakresem i warunkami okreņlonymi
w pozwoleniu, na podstawie art. 44 ust. 1
i 2 ustawy,

podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji
lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego
do rejestru, na podstawie art. 36 ust. 1
pkt 1 – pkt 4, pkt 6 i pkt 8 – pkt 11 ustawy,
e) uzaleŊnianie wydania pozwolenia na podejmowanie działań, o których mowa w art. 36
ust. 1 pkt 9 i 11 od przeprowadzenia, na koszt
wnioskodawcy, niezbędnych badań konserwatorskich lub architektonicznych, na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy,
f)

prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz sporządzanie protokołu kontroli, na podstawie
art. 38 i 39 ustawy,

g) wydawanie zaleceń pokontrolnych kontrolowanej osobie fizycznej lub kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej lub wydawanie decyzji, o których mowa w art. 43,
art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1,
art. 49 ust. 1, art. 50 ust. 1, na podstawie
art. 40 ustawy,

l)

wydawanie pozwolenia na wznowienie
wstrzymanych badań, prac, robót lub innych
działań przy zabytku, na podstawie art. 44
ust. 3 ustawy,

m) wydawanie decyzji:
nakazującej przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporządkowanie terenu,
zobowiązującej do doprowadzenia zabytku
do jak najlepszego stanu, na podstawie
art. 45 ust. 1 ustawy,
n) wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku nie wpisanym do
rejestru, jeŊeli zabytek ten spełnia warunki
uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru,
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

– 7214 –

Poz. 1511

o) wznawianie postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, zmiana lub jego cofnięcie,
na podstawie art. 47 ustawy,

b) uzgadnianie decyzji o pozwoleniu na budowę
lub rozbiórkę, na podstawie art. 39 ust. 3
ustawy,

p) wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku, na podstawie
art. 49 ust. 1 ustawy,

c) uzgadnianie decyzji nakazujących rozbiórkę
obiektu i uporządkowanie terenu, na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy.

q) wydawanie zaņwiadczeń o uŊytkowaniu zabytków zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami, na podstawie art. 217 i n. ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98,
poz. 1071 – tekst jednolity z póňn. zm.),
r) egzekucja nałoŊonych w ramach niniejszego
porozumienia obowiązków na podstawie
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005r. Nr 229, poz. 1954 – tekst jednolity
z póňn. zm.),
2) realizacja zadań okreņlonych w przepisach
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.), a mianowicie:
a) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską, podlegających ochronie prawnej w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 1 oraz art. 7
pkt 1 i pkt 4 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, na podstawie art. 53
ust. 4 pkt 2 ustawy,
b) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach
zabudowy dla obiektów i w obszarach zabytkowych wskazanych w pkt 1, na podstawie
art. 60 ust. 1 ustawy;
3) realizacja zadań okreņlonych w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 tekst
jednolity), a mianowicie:
a) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub
krzewów z terenu nieruchomoņci wpisanej
do rejestru zabytków i pobieranie opłat z tego tytułu, odraczanie terminu uiszczenia
opłat i ich umarzanie, a takŊe podejmowanie
decyzji o rozłoŊeniu opłaty na raty, na podstawie art. 83 ust. 2, art. 84, art. 87 ust. 6 i 7
ustawy,
b) uzgadnianie decyzji w sprawie usuwania
drzew i krzewów, na terenach objętych
ochroną konserwatorską na podstawie przepisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
4) realizacja zadań okreņlonych w przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 – tekst jednolity z póňn zm.), a mianowicie:
a) wydawanie opinii, o których mowa w art. 9
ust. 3 pkt 4 ustawy,

5) Realizacja zadań okreņlonych w rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690 ze zm.), a mianowicie wydawanie uzgodnień, o których mowa w § 2 ust. 4
rozporządzenia.
6) Realizacja zadań okreņlonych w ustawie z dn.
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 193,
poz. 1194 tekst jednolity z póňniejszymi zmianami) a mianowicie wydawanie opinii, o których mowa w art. 11 d. ust. 1 pkt. 8 ustawy.
§ 4. 1. Zadania powierzone porozumieniem,
w tym wydawanie decyzji i postanowień, realizowane są przez Burmistrza Miasta ŉagań, z upowaŊnienia którego działa Miejski Konserwator Zabytków.
2. Miejski Konserwator Zabytków działa w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta ŉagań.
§ 5. 1. Miejskiego Konserwatora Zabytków,
o którym mowa w § 4 ust. 1, wyłonionego w drodze
naboru zatrudnia Burmistrz Miasta ŉagań za zgodą
Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Warunki i regulamin naboru, o którym mowa
w ust. 1 oraz kryteria, które powinien spełniać kandydat na stanowisko Miejskiego Konserwatora Zabytków, podlegają kaŊdorazowo akceptacji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 6. Do załatwiania spraw okreņlonych w porozumieniu Miejski Konserwator Zabytków uŊywać
będzie:
1) blankietów korespondencyjnych i pieczęci nagłówkowych zgodnie z odrębnymi przepisami
w zakresie czynnoņci kancelaryjnych dla organów gmin;
2) pieczęci podpisowej:
z up. Burmistrza Miasta ŉagań
imię i nazwisko
Miejski Konserwator Zabytków.
§ 7. 1. Wydawane postanowienia i decyzje administracyjne oraz zaņwiadczenia, o których mowa
w § 3 będą przekazywane do wiadomoņci Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
2. Z prowadzenia spraw, o których mowa w § 3,
Miejski Konserwator Zabytków przekazywać będzie
Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków półroczne i roczne sprawozdania w ciągu
10 dni od ostatniego dnia miesiąca kończącego półrocze i rok.
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§ 8. 1. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem zadań powierzonych niniejszym porozumieniem w imieniu Wojewody Lubuskiego sprawuje
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
2. Kontroli dokonuje Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub upowaŊnieni przez niego
pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
3. W ramach realizacji kontroli, Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków lub działający
z jego upowaŊnienia pracownicy Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Zielonej Górze, mają
prawo wglądu do akt spraw załatwianych na podstawie porozumienia i Ŋądania odpisów i kopii.
4. Miejski Konserwator Zabytków zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia
kontroli, w szczególnoņci niezwłocznie przedstawia
Ŋądane dokumenty i materiały oraz udziela Ŋądanych ustnych i pisemnych wyjaņnień.
5. Z czynnoņci kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków.

Poz. 1511

2. Porozumienie moŊe zostać wypowiedziane
przez kaŊdą ze stron za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.
3. Wojewoda Lubuski na wniosek lub w uzgodnieniu z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków moŊe w trybie natychmiastowym rozwiązać porozumienie w przypadku stwierdzenia niewykonywania powierzonych zadań lub wykonywania
ich z raŊącym naruszeniem prawa.
§ 10. Ņrodki finansowe związane z działalnoņcią
Miejskiego Konserwatora Zabytków zabezpiecza
Miasto ŉagań.
§ 11. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej pod rygorem niewaŊnoņci.
§ 12. Ustalenia niniejszego porozumienia wchodzą w Ŋycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 13. Niniejsze porozumienie sporządzono
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Wojewody Lubuskiego oraz Burmistrza
Miasta ŉagań.
Wojewoda Lubuski
Helena Hatka

6. Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków
moŊe, w razie potrzeby, wydać zalecenia pokontrolne oraz wyznaczyć tryb i termin ich wykonania.

Burmistrz Miasta ŉagań
Sławomir Kowal

§ 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreņlony.
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Załącznik Nr 1
do porozumienia z dnia 24 maja 2010r.
Wykaz zabytków nieruchomych wyłączonych z właściwości Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żaganiu
Lp.

Obiekt

Miejscowość

Adres

Numer rejestru

1

Obwarowania miejskie: mury,
baszta, fosa

ŉAGAŃ

gen. St. Maczka, Szarych Szeregów, Wałowa, Rybacka, Keplera,
Libelta

1148

2

Koņciół pw. ņw. Ducha

ŉAGAŃ

Armii Krajowej

340

3

Koņciół pw. ņw. Piotra
i Pawła

ŉAGAŃ

Gimnazjalna

338

4

Dawne kolegium Jezuickie

ŉAGAŃ

Gimnazjalna 13

339

ŉAGAŃ

KoŊuchowska

2237

ŉAGAŃ

Królowej Jadwigi

3337

ŉAGAŃ

Piastowska, Podgórna

326, 2083, L-49

5

6

7

Zespół cmentarny: cmentarz
ewangelicki, obecnie komunalny wraz z kaplicą
i ceglanym murem
WieŊa koņcioła ewangelickiego
Zespół koņcielny: koņciół
cmentarny/ob. Parafialny
p.w. Nawiedzenia NMP/ wraz
z Kaplicą BoŊego Grobu oraz
cmentarzem

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

8

9
10

Zespół poklasztorny zakonu
Augustianów: Koņciół pw.
Wniebowzięcia NMP, klasztor,
konwikt i spichlerz
Dawny pałac KsięŊnej Doroty,
obecnie budynek Urzędu Miasta
Renesansowe kamienice, na
zrębach gotyckich

– 7216 –

Poz. 1511

ŉAGAŃ

Pl. Klasztorny 2

L-99 /1-4/A (d.30, d.
335, d. 336, d. 337)

ŉAGAŃ

Pl. Słowiański 17

331

ŉAGAŃ

Rynek 7, 8, 9, 10, 11

124, 1158

11

Dawny ratusz

ŉAGAŃ

Rynek 36

330

12

Dawny Dom Kamery KsiąŊęcej, obecnie siedziba Sądu
Rejonowego

ŉAGAŃ

Szprotawska 3

333

13

Zespół pałacowo-parkowy

ŉAGAŃ

Szprotawska 4

L-116/1-3/A (d. 1,
1149, 3217)

14

Dawna kaplica staroluterańska, ob. koņciół p.w. PodwyŊszenia KrzyŊa Ņwiętego

ŉAGAŃ

Wojska Polskiego 6a

L-229/A

15

Zespół szpitalno – koņcielny

ŉAGAŃ

ŉelazna 1

3134, 3135, 3029

16

Pałac radcy dworu ksiąŊęcego,
obecnie siedziba Miejskiej
Biblioteki Publicznej

ŉAGAŃ

Jana Pawła II 7

1189

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieŊące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moŊna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaŊy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłoŊone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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