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ZARZĄDZENIE NR 26/2010
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 12 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie lubuskim
na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 27 i 28 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 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102,
poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242,
Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218,
poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766,
z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111 oraz
z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652), w związku
z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591. z 2002r.
Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 9 ust. 4 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592. z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, 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) zarządza się. co następuje:
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§ 1. W porozumieniu z Komisarzem Wyborczym
w Gorzowie Wlkp. ustala się liczbę radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze
działania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wlkp.

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

Nazwa powiatu
powiat gorzowski
powiat międzyrzecki
powiat słubicki
powiat strzelecko-drezdenecki
powiat sulęciński

Poz. 145

§ 2. Liczbę radnych wybieranych osobno dla
każdej rady powiatu ustala się następująco:

Liczba radnych
19
17
17
17
15

§ 3. Liczbę radnych wybieranych osobno dla
każdej rady gmin ustala się następująco:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28
29

Nazwa gminy
Bledzew
Bogdaniec
Cybinka
Deszczno
Dobiegniew
Drezdenko
Gorzów Wielkopolski
Górzyca
Kłodawa
Kostrzyn nad Odrą
Krzeszyce
Lubiszyn
Lubniewice
Międzyrzecz
Ośno Lubuskie
Przytoczna
Pszczew
Rzepin
Santok
Skwierzyna
Słońsk
Słubice
Stare Kurowo
Strzelce Krajeńskie
Sulęcin
Torzym
Trzciel
Witnica
Zwierzyn

Liczba radnych
15
15
15
15
15
15
25
15
15
15
15
15
15
21
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
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§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
w każdej gminie na obszarze działania Komisarza
Wyborczego w Gorzowie Wlkp.

Poz. 145, 146, 147

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia
Wz Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

145

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

146
14 6

UCHWAŁA NR XXVII/167/09
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 25 września 2009r.
opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kargowa
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się opłaty w publicznym przedszkolu
prowadzonym przez Gminę Kargowa za zajęcia
świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji
podstawy programowej, dotyczące zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka;
w wysokości 1zł (słownie: jeden złoty) za każdą zadeklarowaną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
§ 2. Traci moc uchwała NR XVII/105/04 Rady
Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne
w Gminie Kargowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2005r. Nr 2, poz. 31).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 listopada 2009r.
Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak

2) zabawy aktywizujące oraz badawczo – rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebę aktywności i zainteresowania;
14 6
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UCHWAŁA NR XXVIII/174/09
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie ustalenia wysokości 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 późn. zm.),
art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kargowa:
1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,50zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,93zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
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zdrowotnych - 3,73zł od 1m2 powierzchni
użytkowej,

zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego
- 0,09zł od 1m2 powierzchni,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym - 9,14zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

zajętych na teren czyjegoś zamieszkania
- 0,07zł od 1m2 powierzchni,

e) pozostałych - 6,52zł od 1m2 powierzchni
użytkowej, w tym:
zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego 6,18zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
zajętych do przechowywania narzędzi, pojazdów, opału, sprzętu, płodów rolnych
itp., stanowiących łącznie z budynkiem
mieszkalnym wspólną zabudowę - 1,70zł
od 1m2 powierzchni użytkowej;
2) od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3- 7 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych;
3) od powierzchni gruntów:

Poz. 147, 148

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,96zł
od 1ha powierzchni.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/134/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 124,
poz. 1839).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,63zł od 1m2 powierzchni,

Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak

b) pozostałych - 0,11zł od 1m2 powierzchni,
w tym:
14 7
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UCHWAŁA NR XXVIII/175/09
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
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 późn. zm.),
art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Stawki podatku od środków transportowych
wynoszą rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej
12 ton:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 599,00zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 611,00zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 847,00zł;
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej
masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,

stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do
uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton
- 1.677,00zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton, stawki podatkowe określa załącznik
Nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością
rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego - 288,00zł,
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6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton,
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe określa załącznik Nr 3 do uchwały,
7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do
siedzenia:
a) mniejszej niż 15 miejsc - 407,00zł
b) równej lub wyższej
29 włącznie - 760,00zł

niż

15

miejsc

do

Poz. 148

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/135/08 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19 listopada 2008 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Kargowa
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 124, poz. 1840).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010 roku oraz podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.660,00zł.

Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/175/09
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 28 października 2009r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
OD SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ
NIŻ 12 TON

Liczba osi
i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
15

15

12
17
19
21
23
25

17
19
21
23
25

12
25
27
29
31

25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
inne systemy
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszenia osi
zawieszeniem uznanym za równoważne
jezdnych
3
Dwie osie
886
908
Trzy osie
908
932
1049
1166
1281
1398
Cztery osie i więcej
1166
1166
1281
1927
1927

4
908
1468
932
1049
1166
1281
1838
1838
1166
1281
1927
2763
2763
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/175/09
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 28 października 2009r.

STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD CIĄGNIKA SIODŁOWEGO I BALASTOWEGO
PRZYSTOSOWANYCH DO UŻYWANIA ŁĄCZNIE Z NACZEPĄ LUB PRZYCZEPĄ O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CAŁKOWITEJ ZESPOŁU POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WYŻSZEJ NIŻ 12 TON

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik
siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
nie mniej niż

mniej niż

12
18
25
31

18
25
31

12
40

40

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneuinne systemy zawiematycznym lub zawieszeniem uznanym za
szenia osi jezdnych
równoważne
Dwie osie
1789
1896
1799
1919
1799
2014
1799
2136
Trzy osie
1558
2007
2007
2763

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVIII/175/09
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 28 października 2009r.
STAWKI PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD PRZYCZEPY
I NACZEPY, KTÓRE ŁĄCZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJĄ DOPUSZCZALNĄ MASĘ CAŁKOWITĄ RÓWNĄ LUB WYŻSZĄ NIŻ 12 TON
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita
zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa +
pojazd silnikowy (w tonach)

14 8

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25

12
23
28
33
38

23
28
33
38

12
38

38

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeinne systemy zawieszenia
niem pneumatycznym lub zawieszeosi jezdnych
niem uznanym za równoważne
3
4
Jedna oś
276
300
276
373
373
653
Dwie osie
276
361
480
361
715
990
990
1504
1339
1981
Trzy osie
787
1098
1098
1492
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149
14 9

UCHWAŁA NR XXVIII/178/09
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych
składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 91 d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/153/09 Rady Miejskiej
w Kargowej z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków
oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa (Dz. Urzędowy
Woj. Lubuskiego Nr 90, poz. 1230) w § 4 ust. 1
wprowadza się zmiany:

„3) wicedyrektor szkoły od 25% do 35%”;
2) po pkt 4 dodaje się pkt 5 o treści:
„5) wicedyrektor przedszkola od 10% do 25%.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
14 9

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

150
15 0

UCHWAŁA NR XXVIII/179/09
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 28 października 2009r.
w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
Gminy Kargowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz
art. 406 ust. 1 pkt 7a i pkt 12 w związku z art. 408
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.
zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Mając na względzie zaspokojenie potrzeb
mieszkańców
gminy
w
zakresie
usuwania
i oczyszczania ścieków komunalnych z gospodarstw
domowych oraz wolę wspierania działań podejmowanych przez mieszkańców, a służących ochronie
środowiska i ochronie wód przyjmuje się program
dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/172/09 Rady
Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009r.
w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/179/09
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 28 października 2009r.
PROGRAM DOFINANSOWANIA
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY KARGOWA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Celem programu jest poprawa stanu naturalnego środowiska poprzez ograniczenie ilości
odprowadzonych nie oczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód,
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a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz
stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarze, dla których budowa kanalizacji
sanitarnej sieciowej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Poz. 150

2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1. Do
wniosku dołącza się:
1) kserokopię prawomocnych pozwoleń i decyzji
administracyjnych w zależności od przepustowości oczyszczalni:

2. Niniejszy program jest jednym z elementów
realizacji Programu ochrony środowiska i gospodarki odpadami dla gminy Kargowa na lata 2004
– 2011.

a) oczyszczalnia o przepustowości do 5m3/d –
zgłoszenie budowy w Starostwie Powiatowym,

3. Przedmiotem dofinansowania będzie budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków

b) oczyszczalnia powyżej 5m3/d - pozwolenie
wodnoprawne oraz zgłoszenie budowy
w Starostwie Powiatowym;

dla nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi oraz siedlisk rolniczych lub budowa
przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego w tych
miejscowościach na terenie gminy Kargowa, gdzie
nie ma możliwości włączenia się do istniejącej lub
planowanej sieci kanalizacyjnej i gdzie budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona z wyjątkiem terenów objętych
ochroną ujęcia wód Sadowa z rzeki Obrzycy.
Rozdział 2
Zasady i wysokość dofinansowania oraz warunki
jego udzielania.
§ 2. 1. Dofinansowanie budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków może być udzielane w formie
dotacji z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
2. Wysokość środków na dotację w każdym roku
określana będzie w planie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego integralną część uchwały budżetowej na dany rok kalendarzowy.

c)

oczyszczalnia o przepustowości powyżej
7,5m3/d -pozwolenie wodnoprawne oraz pozwolenie na budowę;

2) mapkę sytuacyjną z wrysowanym projektem budowy;
3) opis przedsięwzięcia;
4) tytuł prawny dysponowania nieruchomością;
5) oświadczenie wnioskodawcy, że nie otrzymał
dofinansowania na budowę przydomowej
oczyszczalni z innych funduszy.
3. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą
na bieżąco.
4. Dotacje mogą być przyznawane z uwzględnieniem kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na
ten cel w planie wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dany
rok budżetowy. Wnioski nie zrealizowane w danym
roku budżetowym przenoszone są na rok następny
wg kolejności zgłoszeń i realizowane w ramach posiadanych środków.

3. Kwota dotacji na budowę jednej przydomowej
oczyszczalni ścieków nie może przekroczyć
4 000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) jednak
nie więcej niż 50% kosztów budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków, niezależnie ile posesji jest do
niej podłączonych.

5. O wysokości przyznanego dofinansowania lub
odmowie dofinansowania wnioskodawca zostanie
powiadomiony pisemnie. Oświadczenie woli o przyznaniu dotacji, jej wysokości bądź odmowie jest
ostateczne.

§ 3. 1. Uczestnikiem programu może zostać osoba będąca inwestorem budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków.

6. Umowa zostanie podpisana w terminie 30 dni
od daty rozpatrzenia wniosku. Wzór umowy określa
załącznik Nr 2.
§ 5. Dofinansowaniu nie podlegają:

2. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie
przedsięwzięcia jest przedłożenie tytułu prawnego
w formie prawa własności, współwłasności, użytkowania wieczystego lub współużytkowania wieczystego.

1) przydomowe oczyszczalnie ścieków, na które
inwestorzy pozyskali bądź otrzymali środki finansowe z innych funduszy;

3. Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dla kilku posesji jednorodzinnych lub kilku lokali mieszkalnych z budynku wielorodzinnego może
być udzielone tylko jedno dofinansowanie.

3) koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;

4. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela lub użytkownika wieczystego to
wniosek o dofinansowanie muszą złożyć wspólnie
wszyscy współwłaściciele nieruchomości, lub
współużytkowani wieczyści bądź osoba przez nich
upoważniona.
§ 4. 1. Dofinansowanie może być udzielone na
wniosek zainteresowanego.

2) koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;

4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.
§ 6. Wnioskodawca zobowiązany jest do uregulowania w Urzędzie Skarbowym wszelkich ewentualnych spraw podatkowych związanych z otrzymanym dofinansowaniem.
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Rozdział 3
Rozliczenie dofinansowania.
§ 7. 1. Dofinansowanie przedsięwzięcia może
nastąpić po całkowitym zakończeniu inwestycji,
sprawdzeniu jej przez dotującego, sfinansowaniu
inwestycji i złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania.
2. Warunkiem wypłaty jest zrealizowanie budowy przydomowej oczyszczani zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami i pod warunkiem uzyskania wszelkich wymaganych pozwoleń, uzgodnień
lub dokonania stosownych zgłoszeń właściwym
organom.
3. Do wniosku o wypłatę dofinansowania inwestor zobowiązany jest dołączyć:
1) kopię faktury za zakupione urządzenia i montaż
wraz z dowodami zapłaty,

Poz. 150

2) atesty na zakupione urządzenia wraz z kartą
gwarancyjną (do wglądu),
3)zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni
ścieków bądź inny dokument potwierdzający
wykonanie inwestycji,
4) oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia
w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, że
przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo budowlane i zasadami sztuki budowlanej.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 8. Dofinansowaniem mogą zostać objęte przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane po wejściu w życie niniejszego programu.
§ 9. Nadzór nad realizacją niniejszego programu
pełni Burmistrz Kargowej.
Załącznik Nr 1

WNIOSKODAWCA / WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko…………………………………………………………
Adres zameldowania………………………………………………….
Nr dowodu osobistego……………………………………………….
Nr PESEL………………………………………………………………..
Nr telefonu kontaktowego…………………………………………...
BURMISTRZ KARGOWEJ

WNIOSEK
O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA BUDOWĘ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Zwracam/y się z prośbą o udzielenie dotacji w kwocie …………. zł na dofinansowanie budowy przydomowej
oczyszczalni ścieków na nieruchomości położonej w miejscowości….………………………………………………,
gm. Kargowa, działka nr. ew…………….. będąca własnością …………………………….…………………………...
Oświadczam/y, że;
1. zapoznałem /zapoznaliśmy / się z regulaminem przyznawania dofinansowania z Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Kargowa,
2. nigdy nie korzystałem /korzystaliśmy z dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenie gminy Kargowa dla ww. nieruchomości.
Do wniosku dołączam/y wszystkie wymagane dokumenty, o których mowa w regulaminie przyznawania
dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kargowa.
Dofinansowanie proszę/prosimy przekazać na rachunek bankowy
Nr……………………………………….. …………………………………………………………………………..
Planowany termin rozpoczęcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków ……………………………….
.................................................
Podpis/y wnioskodawcy/ów
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Załącznik Nr 2

UMOWA Nr ……
o dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
zawarta w dniu …………………… roku pomiędzy gminą Kargowa, reprezentowaną przez:
........................................................................................................Burmistrza Kargowej.
zwaną w dalszej treści umowy „dotującym”,
przy kontrasygnacie skarbnika gminy ...................................................................................
a
..……..……………………………………….……………………………………………………………zam.
……………………………………………..…legitymującym/ymi się dowodem osobistym
Nr……………………………………………..PESEL: ……………………………………………..
zwanym/mi w dalszej treści umowy „dotowanym”
§1
1. Przedmiotem umowy jest określenie warunków dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, na nieruchomości położonej w miejscowości
………………………………………………………………gmina Kargowa, działka nr ew……………….
2. Właścicielem/użytkownikiem wieczystym w/w nieruchomości jest/są
……………………………………………………………………………………………………………..
§2
Podstawę prawną niniejszej umowy stanowią:
1. art. 406 ust. 1, pkt 7a i pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 25 września 2009 roku, w sprawie przyjęcia
programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa
3. Wniosek dotowanego z dnia …………… o przyznanie dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z załącznikami.
§3
1. Dotowany oświadcza, że:
a) posiada prawo własności/ użytkowania wieczystego do nieruchomości, o której mowa w § 1 niniejszej
umowy,
b) nie otrzymał dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni z innych funduszy,
c) budowa instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zostanie wykonana zgodnie z projektem i wymaganiami ochrony środowiska wynikającymi z przepisów szczególnych oraz przepisów prawa budowlanego,
d) oczyszczalnia zostanie oddana do użytku do dnia………………………………………….
2. Dotowany zobowiązuje się do:
a) powiadomienia dotującego o terminie zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, celem umożliwienia dotującemu wzięcia udziału przy sporządzenia protokółu odbioru inwestycji,
b) eksploatowania instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z zaleceniami producenta oraz
w sposób ograniczający negatywne oddziaływanie na środowisko glebowe i wody gruntowe i nie
wpływający ujemnie na korzystanie z nieruchomości sąsiednich.
c) do postępowania z osadami ściekowymi w sposób określony w przepisach prawa.
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§4
Dotujący udziela dotowanemu dofinansowania w formie dotacji, w wysokości
……….............................………………….).

……….,00 zł (słownie:

§5
1. Przekazanie kwoty, o której mowa w § 4 nastąpi po przedłożeniu przez dotowanego faktury wraz z protokołem
odbioru
przydomowej
oczyszczalni
ścieków,
na
rachunek
bankowy
dotowanego
Nr……………………………………………………………………………………………………...w terminie 30 dni od
przedłożenia ww. dokumentów w oryginale.
2. Warunkiem przekazania dotacji jest przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 nie później niż
do 15 grudnia br.
3. Dotacja nie obejmuje kosztów projektu budowlanego, kosztów uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, a także nadzoru budowlanego. które mogą być poniesione wcześniej.
§6
1. Dotowany zobowiązany jest do zwrotu uzyskanej dotacji w następujących przypadkach:
1) jeżeli instalacja, na którą dotowany uzyskał dofinansowanie zostanie zdemontowana w ciągu 5 lat od
daty wypłacenia dotacji przez dotowanego,
2) jeżeli dotowany podał we wniosku o dotację lub w innych dokumentach stanowiących podstawę wypłacenia dotacji nieprawdziwe informacje, na podstawie których dotacja została wypłacona.
2. Zwrot dotacji następuje w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi za okres od wypłacenia dotacji do dnia zwrotu dotacji.
§7
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla dotowanego i jeden dla dotującego.

……………………………….
Dotujący:

15 0

…..…………………………
Dotowany:
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UCHWAŁA NR XXXVIII/476/2009
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 18 grudnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin
o statusie miejskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r, Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U.
Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.), art. 34a ust. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984r – Prawo przewozowe
(Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/372/2009 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 lutego 2009 roku. w sprawie cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 ust. 1 dodaje się literę d), e) i f) w następującym brzmieniu:
d) opiekunowie
uczniów
ze
Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz opiekunowie uczniów o umiarkowanym i znacznym
stopniu niepełnosprawności – 0,50zł

e) opiekunowie osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka)
– 0,50zł.
f)

emeryci i renciści – 0,50zł;

2) W § 1 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego oraz uczniowie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności’’;
3) W § 1 ust. 3 uchyla się pkt. 2 i pkt. 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny

15 1

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

152
15 2

UCHWAŁA NR XLVII/283/2009
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 18 grudnia 2009r.
w sprawie określenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Miasta i Gminy Witnica:
1) wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego i dodatku
za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków;
2) wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania
i wypłacania,
3) szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za
godziny doraźnych zastępstw.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 30 ust. 6, 6a,
art. 34 ust. 1, art. 35 oraz 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Związek Nauczycielstwa Polskiego oddział w Witnicy w dniu 16 grudnia 2009r.
uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zasady przyznawania w roku dodatku za
wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku
funkcyjnego, dodatku za warunki pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także szczegółowe warunki obliczania
i wypłacania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, określa się w drodze regulaminów.
2. Regulaminy, o których mowa w ust. 1 określają:
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1) wysokość stawek oraz warunki przyznawania
i wypłacania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
e) mieszkaniowego.
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i za godziny doraźnych zastępstw.
Tytuł I Regulaminy
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela
(t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami);
2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005r. Nr 22,
poz. 181 ze zmianami);
3) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Witnica.
Rozdział II
Regulamin przyznawania dodatku za wysługę lat.
§ 3. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości określonej w art. 33 ust. 1
ustawy oraz na warunkach wynikających z § 7 rozporządzenia.
§ 4. 1. Dodatek za wysługę lat przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do
wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie
prawa nastąpiło w trakcie miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od
pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla
poratowania zdrowia.
§ 5. Dodatek za wysługę lat przyznaje odpowiednio:
1) Burmistrz - dyrektorowi szkoły lub przedszkola;
2) Dyrektor - nauczycielowi zatrudnionemu w kierowanej przez niego szkole lub przedszkolu

Poz. 152
Rozdział III

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego
§ 6. Nauczycielowi w zależności od osiąganych
wyników w pracy, może być przyznany dodatek motywacyjny.
§ 7. 1. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczyciela bierze się pod uwagę:
1) ocenę dotychczasowej pracy nauczyciela,
2) uzyskiwane osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:
a) wyniki uczniów w nauce z uwzględnieniem
zróżnicowania stopni uzdolnień uczniów oraz
warunków organizacyjnych i społecznych
szkoły,
b) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami,
c) właściwe rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne
działanie na rzecz uczniów potrzebujących
szczególnej opieki;
3) jakość pracy, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie do
zajęć,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę pomieszczeń oraz stan
techniczny pomocy dydaktycznych i innych
urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe
szkolnej,
f)

prowadzenie

dokumentacji

analiza i ocena pisemnych prac uczniowskich,

g) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
h) przestrzeganie dyscypliny pracy;
4) zaangażowanie w realizację zadań nie związanych z prowadzeniem zajęć lekcyjnych,
a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych i innych
zespołach,
c) opieka nad samorządem uczniowskim lub
innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły, uczestnictwo w innych rodzajach działań w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
promowanie uczniów zdolnych (konkursy,
olimpiady),
d) podejmowanie innych
w statucie szkoły.

zadań

zapisanych
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2. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektora szkoły bierze się pod uwagę:

Poz. 152

1) dyrektor szkoły lub przedszkola,
2) wicedyrektor szkoły lub przedszkola,

1) realizację uchwał i zarządzeń organu prowadzącego,

3) kierownik świetlicy szkolnej,

2) realizację zadań statutowych szkoły,

4) opiekun stażu,

3) ocenę pracy szkoły,
4) współpracę ze środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi,
5) umiejętność kształtowania relacji międzyludzkich wewnątrz i zewnątrzszkolnych,
6) doskonalenie zawodowe dyrektora szkoły,

5) wychowawca klasy.
§ 12. 1. Wykaz stanowisk, które powierzono nauczycielom uprawniających do otrzymania dodatku
funkcyjnego oraz ich wysokość:
1) dyrektor szkoły liczącej:
a) do 16 oddziałów - od 800zł do 1200zł,
b) 17 i więcej oddziałów - od 1300zł do 1800zł;

7) należyte zarządzanie doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnym z potrzebami placówki,

2) wicedyrektor szkoły - od 500zł do 1000zł;

8) prawidłowość opracowania arkusza organizacji
pracy szkoły oraz aneksów do niego,

4) dyrektor przedszkola - od 500zł do 1000zł;

9) prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji szkoły,
10)

terminowe i rzetelne sporządzanie i przesyłanie sprawozdań i informacji finansowych, statystycznych, planistycznych i innych.

§ 8. Ogólna kwota przeznaczona na dodatek motywacyjny dla nauczycieli w szkołach i przedszkolach, dla których gmina Witnica jest organem prowadzącym wynosi:

3) kierownik świetlicy szkolnej - od 150zł do 300zł;
5) wicedyrektor przedszkola - od 300zł do 500zł.
2. Konkretną wysokość dodatku funkcyjnego,
o którym mowa w ust. 1 - uwzględniającą wielkość
szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań
wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy
szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje - ustala:
1) dla Dyrektora szkoły lub przedszkola – Burmistrz,

1) dla nauczycieli – 3,5% kwoty planowanej na
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, w tym nauczycieli oddziałów „zerowych”;

2) dla pozostałych stanowisk w szkole lub przedszkolu – Dyrektor tej placówki.

2) dla dyrektorów – 10% kwoty planowanej na
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dyrektorów.

§ 13. Nauczycielowi, który sprawuje niżej wymienione funkcje, przysługuje odpowiednio dodatek
funkcyjny w wysokości:

§ 9. 1. Minimalna wysokość stawki przyznanego
dodatku motywacyjnego wynosi 50 zł miesięcznie.

1) opiekunowi stażu - 25 zł miesięcznie, za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece;

2. Dodatek motywacyjne przyznaje się na okres
pół roku w terminach:

2) wychowawcy klasy w szkole podstawowej
i wychowawcy oddziału przedszkolnego, liczących:

1) 01.09 – 28.02;

a) do 17 uczniów – 50zł miesięcznie,

2) 01.03 – 31.08.

b) powyżej 17 uczniów – 80zł miesięcznie

3. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach
dyrektor może przyznać dodatek motywacyjny
w terminie innym niż z dniem 1 września i 1 marca,
jednak na okres nie dłuższy niż do 28 lutego
i 31 sierpnia danego okresu obowiązywania dodatku.
§ 10. Dodatek motywacyjny przyznaje:
1) Burmistrz - dyrektorowi szkoły lub przedszkola,
2) Dyrektor szkoły lub przedszkola - nauczycielowi
zatrudnionemu w kierowanej przez niego placówce.
Rozdział IV
Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego.
§ 11. Określa się wykaz stanowisk i funkcji pełnionych przez nauczycieli, które uprawniają do uzyskania dodatku funkcyjnego:

3) wychowawcy klasy w gimnazjum - 100zł
miesięcznie, bez względu na liczbę uczniów.
§ 14. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje
w okresie powierzenia wyżej wymienionego stanowiska lub sprawowania wyżej wymienionej funkcji,
za które przysługuje dodatek. Jeżeli powierzenie
stanowiska lub sprawowanie funkcji nie obejmuje
pełnego miesiąca, dodatek funkcyjny wypłaca się
w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego
piastowania stanowiska lub sprawowania funkcji
Rozdział V
Regulamin przyznawania dodatku za warunki
pracy.
§ 15. Nauczycielowi pracującemu w warunkach
trudnych lub uciążliwych przysługuje z tego tytułu
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dodatek za każdą przepracowaną w takich warunkach godzinę.
§ 16. Dodatek z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach wypłacany jest:
1) za każdą godzinę lekcyjną w klasach I – VI szkoły podstawowej, faktycznie zrealizowaną podczas prowadzenia indywidualnego nauczania
dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego, w wysokości 1,50zł/godz., za każdego
ucznia;
2) za każdą godzinę lekcyjną w klasach I-III gimnazjum, faktycznie zrealizowaną podczas prowadzenia indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego,
w wysokości 1,50zł/godz., za każdego ucznia;
3) za każdą godzinę lekcyjną zajęć rewalidacyjnowychowawczych z dziećmi upośledzonymi
umysłowo w stopniu głębokim, w wysokości
1,50 zł/godz., za każdego ucznia.
§ 17. Jeżeli w ciągu roku kalendarzowego w placówkach oświatowych objętych niniejszym Regulaminem wykonywane będą przez nauczyciela czynności nie objęte niniejszą uchwałą, ale określone
w § 8 i § 9 rozporządzenia stawka za każdą godzinę
lekcyjną wyniesie 1 zł/godz., za każdego ucznia.
§ 18. Dodatek z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach przyznaje:
1) Burmistrz - dyrektorowi szkoły,
2) Dyrektor szkoły – nauczycielowi zatrudnionemu
w kierowanej przez niego placówce.
Rozdział VI
Regulamin przyznawania dodatku
mieszkaniowego.
§ 19. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego
przysługuje nauczycielowi posiadającemu wymagane kwalifikacje, zatrudniony w wymiarze nie niższym
niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć w następujących placówkach oświatowych, dla których
gmina Witnica jest organem prowadzącym:
1) Zespół Edukacyjny w Nowinach Wielkich,
2) Szkoła Podstawowa w Kamieniu Wielkim,
3) Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie.

Poz. 152

3. Kwoty przypadającego dodatku zaokrągla się
do pełnych złotych, pomijając kwotę do 0,49zł, kwotę od 0,5zł - zaokrąglając do pełnego złotego.
4. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza się
nauczyciela oraz wspólnie z nim mieszkających:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła
dochodów lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia
18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie
szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia
21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.
§ 20. 1. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi,
będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek.
2. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę,
który będzie wypłacał dodatek jednemu z nich.
3. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego.
§ 21. 1. Dodatek jest wypłacany od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
złożono wniosek.
2. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie;
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego;
4) korzystania z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego.

2. Dodatek jest zróżnicowany w zależności do
stanu rodzinnego nauczyciela, jest ustalany wg miesięcznej stawki najniższego wynagrodzenia za pracę
pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej i wynosi odpowiednio:

§ 22. Dodatek przyznaje na wniosek nauczyciela,
odpowiednio:

1) 3% najniższego wynagrodzeniem – dla jednej
i dwóch osób;

2) Dyrektor - nauczycielowi zatrudnionemu w kierowanej przez niego placówce.

2) 5% najniższego wynagrodzenia – dla trzech
i więcej osób.

1) Burmistrz - dyrektorowi szkoły lub przedszkola,
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Rozdział VII

Poz. 152, 153

wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę pracy przeliczeniową dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin pracy,
o którym mowa w art. 42 ust. 4a ustawy.

Regulamin określający warunki obliczania
i wypłacania wynagradzania za godziny
ponadwymiarowe i za godziny doraźnych
zastępstw.
§ 23. 1. Dla celów obliczenia wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe ustala się:
1) bazowy wymiar godzin pracy, za który przyjmuje się tygodniowy wymiar godzin zajęć w rozumieniu art. 42 ust. 3 ustawy, według którego
nauczyciel realizuje najwięcej zajęć w odniesieniu do ich obowiązkowego tygodniowego wymiaru;
2) dzienną normę godzin pracy nauczyciela, dzieląc jego bazowy wymiar godzin przez liczbę dni
w tygodniu, w których ustalono dla niego zajęcia w rozkładzie zajęć placówki;
3) normatywną liczbę godzin pracy nauczyciela
w okresie rozliczeniowym, mnożąc dzienną
normę godzin pracy nauczyciela przez liczbę
dni tego okresu, w których nauczycielowi ustalono zajęcia w rozkładzie zajęć placówki, pomniejszoną o dni usprawiedliwionej nieobecności oraz dni ustawowo wolne od pracy a także dni wolne od nauki w szkole.
2. Nauczycielowi, któremu przydzielono zajęcia
realizowane według różnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć należy każdą jego godzinę pracy
przeliczać na godziny bazowego wymiaru godzin
pracy za pomocą przelicznika wyznaczonego przez
podzielenie jego bazowego wymiaru godzin pracy
przez odpowiedni obowiązkowy wymiar godzin pracy realizowanych zajęć.

4. Liczbę godzin ponadwymiarowych pracy
w okresie rozliczeniowym oblicza się odejmując od
liczby faktycznie przepracowanych w tym okresie
godzin normatywną liczbę godzin pracy za ten
okres, przy czym przyjmuje się, że liczba godzin ponadwymiarowych jest równa 0, jeśli tak obliczona
wartość jest ujemna.
§ 24. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, w sposób określony
w § 23, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela.
§ 25. Za faktycznie przepracowane uznaje się
godziny zajęć, których nauczyciel nie mógł zrealizować ze względu na wykonywanie innych prac zleconych mu przez pracodawcę oraz, których niezrealizowanie nie wynikało z winy tego nauczyciela.
Rozdział VIII
Postanowienia końcowe.
§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2010 roku.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową pracy oblicza się tak, jak w wypadku stawki
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UCHWAŁA NR XXXIX/273/2009
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 22 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej
4,5%alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu
sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta
i Gminy Dobiegniew

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami),
Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co następuje:
1. Ustala się dla terenu Miasta i Gminy liczbę:

1) 55 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia poza miejscem
sprzedaży,
2) 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych
powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
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§ 2. Ustala się dla Miasta i Gminy Dobiegniew
zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych:
1) Nie wydaje się zezwoleń na prowadzenie
sprzedaży napojów w obiektach wymienionych
w art. 14 ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi.
2) Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane bliżej niż
10 metrów od obiektów kultu religijnego, placówek oświatowo-wychowawczych i innych
obiektów użyteczności publicznej
3) Przy obliczaniu odległości punktu sprzedaży
i spożywania napojów alkoholowych od miejsc
i obiektów określonych w § 2 pkt. 2 bierze się
pod uwagę odległość mierzoną wzdłuż osi dróg
publicznych i liczoną w linii prostej od wejścia
do punktu sprzedaży do wejścia na teren w/w
obiektów.

§ 4. Zasady usytuowania miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych określone
w: § 2 pkt. 1 i 2, oraz § 3 i § 4 nie dotyczą wydawania
jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
§ 5. Burmistrz może wyrazić zgodę na jednorazową zmianę miejsca podawania i spożywania napojów alkoholowych bez zachowania wymagań
określonych w: § 2 pkt 1 i 2, § 3 i § 4 dla imprez
o charakterze społecznym i charytatywnym.
§ 6. W przypadkach, gdy gmina jest organizatorem lub współorganizatorem imprezy, zezwolenie
na sprzedaż napojów alkoholowych może być udzielone "na wyłączność".
§ 7. Traci moc:
1. uchwała Nr XXV/206/2001 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie
ustalenia dla Miasta i Gminy Dobiegniew liczby
punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem
piwa, do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży.

§ 3. Zezwala się na podawanie i sprzedaż napojów alkoholowych w miejscach wydzielonych na
wolnym powietrzu w ogródkach, które stanowią
integralną część lokalu gastronomicznego, w przypadku gdy spełniają one następujące warunki:
1. teren ogródka jest zagrodzony trwałymi elementami spełniającymi wymogi estetyki w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa,
2. zapewnione są warunki konsumpcyjne,
3. zapewnione są podstawowe warunki sanitarne
w postaci toalet,
4. zapewnione jest utrzymywanie czystości i porządku,
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2. uchwała Nr XXXI/286/1997 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 30 grudnia 1997 roku
w sprawie ustalenia zasad sprzedaży napojów
alkoholowych w Mieście i Gminie Dobiegniew.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński

5. lokalizacja ogródka nie będzie zagłuszać ciszy
i spokoju publicznego.
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UCHWAŁA NR XXXIX/301/09
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/111/96 Rady Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r. w sprawie
powołania Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
Na podstawie art. 20 ust. 1 i 2 i art. 21 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, z późn.
zm.), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. tj. 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 9
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. tj. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
uchwala się:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Traci moc uchwała Nr XXI/111/96 Rady
Gminy w Deszcznie z dnia 20 grudnia 1996r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Oświaty
w Deszcznie
§ 2. Uchwala się statut Gminnego Zespołu
Oświaty w Deszcznie.
§ 3. Zespół może używać skrótu „GZO w Deszcznie”.
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§ 4. Jednostka budżetowa zwana dalej Jednostką nosi nazwę Gminny Zespół Oświaty w Deszcznie.
Siedzibą Gminnego Zespołu Oświaty w Deszcznie
jest wieś Deszczno.
§ 5. Jednostka działa na terenie gminy Deszczno.
Rozdział 2
Cele i przedmiot działania
§ 6. 1. Przedmiotem działalności Jednostki jest
realizacja zadań w zakresie obsługi administracyjnogospodarczej i finansowo-księgowej placówek
oświatowych działających na terenie gminy.
2. Do podstawowych zadań Jednostki należy:
1) obsługa finansowo-księgowa szkół polegająca
na prowadzeniu pełnej księgowości w rozbiciu
na poszczególne jednostki zgodnie z przepisami
o rachunkowości,
2) rozliczanie prowadzonych stołówek w szkołach,
3) naliczanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Gminnym Zespole Oświaty oraz
szkołach z terenu gminy Deszczno,
4) opracowywanie projektów, planów, dochodów
i wydatków budżetowych w zakresie oświaty
i wychowania, ich realizacja oraz składanie
sprawozdań z ich realizacji,
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Rozdział 3
Gospodarka finansowa

§ 7. Jednostka prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach przewidzianych w ustawie o finansach
publicznych.
§ 8. Jednostka może na wydzielonym rachunku
gromadzić dochody własne przewidziane w ustawie
o finansach publicznych i w uchwale Rady Gminy
Deszczno.
§ 9. Podstawą działania jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Radę Gminy.
§ 10. Odpowiedzialność za gospodarkę finansową Zespołu ponoszą Wójt, a w zakresie mu powierzonym Główny Księgowy Zespołu.
Rozdział 4
Zarządzanie i organizacja
§ 11. Działalnością jednostki kieruje Wójt Gminy
Deszczno
§ 12. W czasie nieobecności Wójta jego obowiązki pełni Zastępca Wójta i Główny Księgowy.
§ 13. 1. Jednostka ma strukturę bezreferatową
2. W Jednostce tworzy się następujące stanowiska pracy:

5) przestrzeganie zasad dyscypliny budżetowofinansowej w szkołach,

1) główny księgowy

6) prowadzenie spraw związanych z organizacją
i przebiegiem dowozów dzieci i młodzieży do
szkół,

3) podinspektor do spraw księgowości

7) prowadzenie spraw związanych z awansem
zawodowym nauczycieli,

5) kierowca autobusu

8) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych szkół z terenu gminy Deszczno, realizacja świadczeń oraz prowadzenie pełnej ewidencji w tym zakresie,

2) księgowy
4) inspektor do spraw płac, stypendiów i oświaty
6) opiekunka dowozów dzieci do szkoły
§ 14. Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników Zespołu określają przepisy
odrębne.
Rozdział 5

9) opracowywanie niezbędnych informacji i analiz
z zakresu oświaty i wychowania,

Postanowienia końcowe

10) utrzymywanie ścisłej współpracy z dyrektorami
szkół podczas realizacji przypisanych zadań.

§ 15. Zmiany niniejszego statutu wymagają
uchwały Rady Gminy Deszczno.

3. Jednostka zajmuje się także realizacją niżej
wymienionych zadań, a określonych w odrębnych
przepisach:

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.

1) organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży,
2) prowadzeniem całokształtu spraw związanych
z udzielaniem pomocy materialnej uczniom,
3) refundacją pracodawcom kosztów kształcenia
młodocianych.
15 4

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Łochowicz
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UCHWAŁA NR XXVIII/132/09
RADY GMINY MASZEWO
z dnia 29 grudnia 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XXII/123/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 wrzesień 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

w wysokości miesięcznej od 101% do 125% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych;
3) jeżeli dochód na osobę w rodzinie jest większy bądź równy kwocie 251zł i nie przekracza
kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa
w art. 90 d ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty, stypendium szkolne ustala
się w wysokości miesięcznej od 80% do 100%
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych.”

§ 1. W uchwale Nr XXII/123/05 Rady Gminy Maszewo z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej dla uczniów wprowadza się następującą zmianę
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„ § 3. Wysokość stypendium szkolnego ustala
się w następujący sposób:
1) jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 150zł, stypendium szkolne ustala
się w wysokości miesięcznej od 126% do 150%
kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Marzanna Zbierzak

2) jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od
151zł do 250zł stypendium szkolne ustala się
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UCHWAŁA NR XXXI/164/2009
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych na cele
niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 40
ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2004r. Nr 204, poz. 2086 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez
Gminę Niegosławice, za zajęcie pasa drogowego
dróg gminnych i wewnętrznych na cele niezwiązane
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem
i ochroną dróg na:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego;
3) umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) na prawach wyłączności, na cele inne niż wymienione w pkt 1 - 3,
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 elementów pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych, na cele o któ-
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rych mowa w § 1 pkt 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej:
a) przy zajęciu do 50% szerokości włącznie 3,00zł,
b) przy zajęciu powyżej 50% szerokości - 6,00zł;
2) za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej:
a) przy zajęciu do 50% szerokości włącznie 1,50zł
b) przy zajęciu powyżej 50% szerokości - 3,00zł;
3) za zajęcie chodników, placów, zatok autobusowych – 1,50zł. bez względu na szerokość drogi;
4) za zajęcie pozostałych elementach pasa drogowego, nie wymienionych wyżej - 0,50zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż
24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego na cele o którym mowa w §1 pkt 2, ustala się następującą roczną
stawkę opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
dróg gminnych i wewnętrznych zajętego przez rzut
poziomy umieszczonego urządzenia:
1) na obszarze zabudowanym – 80,00zł.
2) poza obszarem zabudowanym – 40,00zł.
3) na obiekcie inżynieryjnym, np. most, wiadukt,
przepust, kładka - 130,00zł.
2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej
w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.
3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość
rocznej stawki opłat jest obliczana proporcjonalnie
do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie
drogowym.
4. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy
niż 1 miesiąc jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 miesiąc.
5. Opłaty określone w ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku umieszczania w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych oraz ich przyłączy, urządzeń energetycznych
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i komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina
Niegosławice.
§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące dzienne
stawki opłat za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajętego przez poziomy rzut
obiektu handlowego lub usługowego - 1,00zł;
2) pasa drogowego zajętego przez poziomy rzut
innego obiektu - 1,50zł;
3) reklamy - 2,00zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy
niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 5. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 4, ustala się dzienną stawkę opłat za
1m2 powierzchni zajętego pasa drogowego - 1,00zł.
2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy
niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
§ 6. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa
w § 2 - 5, o powierzchni mniejszej niż 1m2 pobiera
się opłatę jak za 1m2.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXV/165/2006 z dnia
29 marca 2006r. w sprawie ustalenia wysokości
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową,
utrzymaniem i ochroną dróg oraz uchwała
Nr XXVI/139/2009 z dnia 18 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na
cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik
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UCHWAŁA NR XXXVIII/211/09
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego dla dzieci przy Publicznej Szkole Podstawowej
w Przyborowie.

Na podstawie art. 14a ust. 1a ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmian.) oraz
§ 1 pkt 1 i § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz
sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się Punkt Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przyborowie.
§ 2. Organizację Punktu Przedszkolnego określa
Regulamin Punktu Przedszkolnego stanowiący załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Marek Matusewicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/211/09
Rady Gminy Nowa Sól
z dnia 29 grudnia 2009r.
Regulamin Punktu Przedszkolnego
§ 1. Nazwa: Punkt Przedszkolny w Publicznej
Szkole Podstawowej w Przyborowie.
§ 2. 1. Siedzibą punktu przedszkolnego jest miejscowość Przyborów.
2. Adres punktu przedszkolnego: Publiczna Szkoła Podstawowa Przyborów, ul. Szkolna 16,
67-100 Nowa Sól.
§ 3. Organem prowadzącym punkt przedszkolny
jest Gmina Nowa Sól.

2) podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 13.00 – 16.00;
3) dzienny wymiar zajęć w punkcie wynosi 3 godziny;
4) minimalny tygodniowy wymiar zajęć w punkcie
wynosi 12 godzin;
5) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
6) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
§ 6. Celem punktu przedszkolnego jest:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
2) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno
- pedagogicznej,
3) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej,
religijnej,
4) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio
do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
5) współdziałanie z rodziną (opiekunami prawnymi) poprzez wspomaganie jej w wychowaniu
dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych
dziecka,
6) w miarę potrzeby podjęcie wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka
do nauki szkolnej.
§ 7. Zadania wynikające z powyższych celów,
punkt przedszkolny realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) poznawanie i rozumienie świata i siebie,
2) nabywanie umiejętności poprzez działanie,
3) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
4) budowanie systemu wartości.

§ 4. Nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

§ 8. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej punktu przedszkolnego to:

§ 5. Punkt Przedszkolny jest placówką publiczną,
która:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych
zespołach,
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających
trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych
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oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci
z zaburzeniami rozwojowymi,
4) okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów i środków materialnych,
5) spontaniczna działalność dzieci,
6) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców (opiekunów prawnych).
§ 9. Punkt przedszkolny zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające
dzieciom osiągniecie dojrzałości szkolnej.
§ 10. 1. Punkt przedszkolny zapewnia dzieciom
stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć przedszkolnych.
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2. Za zgodą rodziców (opiekunów prawnych)
mogą być organizowane w punkcie przedszkolnym
zajęcia dodatkowe.
3. Zajęcia dodatkowe organizowane są za pełną
odpłatnością rodziców (opiekunów prawnych) oraz
za ich zgodą wyrażoną na piśmie.
4. Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację podstawy
wychowania przedszkolnego.
5. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny
posiadać stosowne kwalifikacje.
6. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych
ustalane są na początku każdego roku szkolnego.
§ 15. 1. Punktem przedszkolnym kieruje Dyrektor
Publicznej Szkoły Podstawowej w Przyborowie.

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

2. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go osoba, której powierzono obowiązki.

§ 11. 1. Punkt przedszkolny zapewnia organizację
wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 16. 1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością
punktu przedszkolnego i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw
nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością
rodziców (opiekunów prawnych).

2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 12. 1. W punkcie przedszkolnym nie przewiduje
się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich
ani podawania farmaceutyków.

3. Dyrektor jest uprawniony do skreślenia wychowanka z listy dzieci uczęszczających do punktu
przedszkolnego w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej w przypadkach gdy:

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia
dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców
(opiekunów prawnych) o jego stanie a rodzice
(opiekunowie prawni) są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z punktu przedszkolnego.
3. W sytuacji nagłej wzywane jest pogotowie,
z równoczesnym poinformowaniem rodziców (opiekunów prawnych).
§ 13. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do punktu przedszkolnego i z niego do domu.
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka
przez inną osobę dorosłą, zdolną do podejmowania
czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez
rodziców (opiekunów prawnych).
3. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola do godziny 16.25 nauczyciel winien telefonicznie skontaktować się z rodzicami lub prawnymi
opiekunami a w razie braku powyższej możliwości
ma prawo oddać dziecko do Izby Dziecka lub na
policję w celu zapewnienia mu dalszej opieki.
4. Rodzice mają obowiązek dowożenia dzieci do
punktu przedszkolnego i odbierania na koszt własny
i własnym środkiem transportu.
§ 14. 1. Punkt przedszkolny organizuje naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
wyrażone na piśmie.

1) dziecko jest nieobecne w punkcie przedszkolnym przez okres 1 miesiąca bez usprawiedliwienia i po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców (opiekunów prawnych),
2) braku porozumienia między rodzicami (prawnymi opiekunami) a punktem w sprawach kluczowych dotyczących wychowania dziecka
i problemów wychowawczych, kiedy rodzice
nie interesują się dzieckiem i nie współpracują
z Poradnią specjalistyczną a dziecko (jego zachowanie agresywne, nieadekwatne do istniejącej sytuacji) zagraża bezpieczeństwu innych
dzieci i swemu,
3) gdy jest nosicielem choroby zakaźnej (oprócz
chorób wieku dziecięcego).
§ 17. Do punktu przedszkolnego uczęszczają
dzieci w wieku 4-5 lat.
§ 18. Podstawową jednostką organizacyjną
punktu przedszkolnego jest oddział obejmujący
dzieci w wieku 4-5 lat.
§ 19. 1. Punkt przedszkolny realizuje podstawę
programową wychowania przedszkolnego.
2. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie Zestawu programów wychowania przedszkolnego.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
§ 20. 1. Organizację pracy punktu przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.
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2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę
ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania rodziców (opiekunów prawnych).
§ 21. 1. Punkt przedszkolny funkcjonuje zgodnie
z kalendarzem roku szkolnego ogłaszanym przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej dla szkół
z 5 dniowym tygodniem pracy.
2. Terminy przerw w pracy punktu przedszkolnego ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora szkoły, w której mieści się punkt
przedszkolny.
3. Dzienny czas pracy punktu przedszkolnego
ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora.
§ 22. Do podstawowych obowiązków rodziców
dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego regulaminu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,
przybory i pomoce;
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej
podjęte w ramach ich kompetencji;
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów,
osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
5) informowanie o przyczynach nieobecności
dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach
zakaźnych;
6) rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania
wychowawczego na dziecko i określania drogi
jego indywidualnego rozwoju.
§ 23. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami
wynikającymi z programu rozwoju placówki
i planów pracy w danym roku,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na
temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli,
logopedy, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze
metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz
dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje
przedstawicielstwo,
6) rodzice za szczególne zaangażowanie we
wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać
na zakończenie roku szkolnego list pochwalny
dyrektora.
§ 24. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w punkcie przedszkolnym trzy razy
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w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców
lub nauczycieli.
§ 25. Formy współpracy punktu przedszkolnego
z rodzicami:
1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą,
3) zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci,
4) kąciki informacyjne dla rodziców, informacje
z zakresu psychologii, pedagogiki wywieszane
na tablicy w formie ulotek,
5) zajęcia otwarte.
§ 26. 1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków. Współpracuje z rodzicami (prawnymi
opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania
m.in.:
1) informuje rodziców (opiekunów prawnych)
o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów
pracy,
2) udziela rodzicom (opiekunom prawnym) rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka,
3) ustala z rodzicami (opiekunami prawnymi)
wspólne kierunki działań wspomagających
rozwój i wychowanie - w szczególności
z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową),
4) udostępnia rodzicom (opiekunom prawnym)
wytwory działalności dzieci (prace plastyczne,
ćwiczenia w książkach itp.).
2. Planuje i prowadzi pracę wychowawczodydaktyczną w oparciu o Zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej
jakość.
3. Współpracuje z logopedą, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką szkolną i Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną oraz innymi specjalistami świadczącymi pomoc dzieciom.
4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na
celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych
dzieci.
5. W roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,
w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko
nauki w szkole podstawowej przeprowadza diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole przez dzieci
5 letnie według arkusza obserwacji zatwierdzonego
przez radę pedagogiczną.
6. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz pomocy dydaktycznych spośród zestawu programów dopuszczonych
do użytku przedszkolnego.
7. Systematycznie podnosi swą wiedzę i umiejętności poprzez, m.in.:
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1) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu,
2) udział w zewnętrznych formach doskonalenia
zawodowego,
3) aktywny udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli i naradach Rady Pedagogicznej,
4) samokształcenie,
5) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.
§ 27. 1. Dyrektor i nauczyciele współpracują
z rodzicami (opiekunami prawnymi), w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci,
ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego oraz podwyższenia poziomu pracy przedszkola,
w szczególności organizują:

§ 29. Punkt przedszkolny zapewnia dzieciom
właściwie zorganizowany proces wychowawczodydaktyczny.
§ 30. Dziecko w punkcie przedszkolnym ma
obowiązek:
1) szanowania wytworów innych dzieci,
2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego,
3) przestrzegania zasad higieny osobistej.
§ 31. 1. Punkt przedszkolny prowadzi rekrutację
dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.
2. Informacja o zapisach dzieci do punktu przedszkolnego ogłaszana jest w formie:

1) zebrania ogólne rodziców (opiekunów prawnych) - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy
w roku;

1) oferty umieszczanej w widocznym miejscu
w szkole,

2) konsultacje i rozmowy indywidualne;

2) planszy umieszczonych na publicznych tablicach ogłoszeń,

3) imprezy otwarte.
2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców (opiekunów prawnych) w różnych sprawach
dotyczących pracy punktu przedszkolnego.
§ 28. 1. Punkt przedszkolny zapewnia dzieciom
bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz
wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem:
1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka
w punkcie przedszkolnym oraz zajęć organizowanych poza terenem przedszkola;
2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny;
3) stwarza atmosferę akceptacji;
4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do
punktu przedszkolnego i z punktu przedszkolnego
do domu.
3. Rodzice informują o stanie zdrowia dziecka –
karta od lekarza rodzinnego.
4. Rodzice zapewniają dzieciom wyposażenie
w przybory codziennego użytku (mydło, ręcznik)
oraz zaopatrują ich w tzw. „wyprawkę”.
15 7
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3) pisemnej informacji kierowanej na ręce rodziców dzieci,
4) notki informacyjnej w mediach lokalnych.
§ 32. Podstawą przyjęcia dziecka do punktu
przedszkolnego jest karta zgłoszenia przedłożona
w sekretariacie szkoły w terminie do 30 kwietnia
danego roku.
§ 33. 1. W miarę wolnych miejsc do punktu
przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.
2. Punkt przedszkolny może być uruchomiony,
jeżeli liczba dzieci będzie nie mniejsza niż 5, a nie
większa niż 15.
3. Warunkiem przyjęcia do punktu przedszkolnego jest to, że dziecko potrafi wykonywać czynności
samoobsługowe i fizjologiczne.
4. Dziecko może korzystać z posiłków refundowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. W przypadkach szczególnych rodzice mogą
uczestniczyć w zajęciach ze swoimi dziećmi, po
okresie adaptacyjnym, jeżeli dziecko nie przyzwyczai
się, nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach.
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UCHWAŁA NR XXXIII/191/09
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości związanych z ekologiczną energią w Gminie Pszczew
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 ze zmianami:
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U.
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U.
z 2009 Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 249, poz. 1828, Nr 245, poz. 1775, Nr 251,
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Nr 223, poz. 1463 Dz. U. z 2009r. Nr 56,
poz. 458 oraz M. P. z 2008r. Nr 59, poz. 531 i Nr 78,
poz. 692) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budynki mieszkalne, w których:
1) zainstalowano kolektory słoneczne do ogrzewania ciepłej wody użytkowej,
2) wykonano instalację zasilania elektrycznego
z odnawialnych źródeł energii (baterie słoneczne, wiatraki, elektrownie wodne, itp.),

3) wymieniono tradycyjne ogrzewanie na nowoczesne lub ekologiczne.
§ 2. Zwolnienie nie dotyczy domków letniskowych oraz powierzchni lokali mieszkalnych zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Okres zwolnienia, o którym mowa w § 1
trwa 5 lat dla każdego typu inwestycji.
§ 4. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest:
1) złożenie wniosku do UG przed rozpoczęciem
inwestycji zawierającego dokumentację techniczno opisową planowanej inwestycji,
2) odebranie inwestycji przez instytucje uprawnione do odbioru zgodnie z przepisami prawa
oraz przedłożenie zaświadczenia o oddaniu
obiektu do użytku.
§ 5. Zwolnienie dotyczy inwestycji rozpoczętych
po wejściu w życie niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pszczew.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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UCHWAŁA NR XXXIII/195/09
RADY GMINY PSZCZEW
z dnia 29 grudnia 2009r.
zmieniająca uchwałę Nr XII/63/07 rady Gminy Pszczew w sprawie ustalenia maksymalnych stawek za
wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na
terenie Gminy Pszczew
Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 236,
poz. 2008, ze zmianami: z 2006r. Nr 144, poz. 1042,
z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/63/07 Rady Gminy
Pszczew z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustale-

nia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości
stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych
w zbiornikach bezodpływowych na terenie Gminy
Pszczew wprowadza się, następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Ustala się maksymalną miesięczną stawką opłat za wywóz nieczystości stałych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Gminy Pszczew, z wyłączeniem miejscowości
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Pszczew, w wysokości 15,86zł za odbiór jednego
pojemnika o pojemności 0,12m3.
2. Ustala się następujące maksymalne miesięczne stawki opłat za wywóz nieczystości stałych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie
miejscowości Pszczew w wysokości :
1) 19,46zł za odbiór jednego pojemnika o pojemności 0,12m3;
2) 38,92zł za odbiór jednego pojemnika o pojemności 0,24m3.”
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Ustala się maksymalną miesięczną stawkę
opłat za wywóz nieczystości stałych za jeden
pojemnik o pojemności 1,10m3, w wysokości
151,66zł.”

Poz. 159, 160

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/137/09 Rady
Gminy Pszczew z dnia 26 lutego 2009r. zmieniająca
uchwałę XII/63/07 Rady Gminy Pszczew w sprawie
ustalenia maksymalnych stawek za wywóz nieczystości stałych oraz nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych na terenie
Gminy Pszczew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Konrad Kiona
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UCHWAŁA NR XXVIII/241/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków
i sposobu ich przyznawania.
Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4, w związku z art. 91 d
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 97,
poz. 674 z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje:
§ 1. W budżecie gminy wyodrębnia się corocznie
środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
§ 2. Środkami, o których mowa w § 1, dysponują
dyrektorzy placówek oświatowych zwani dalej "dyrektorzy szkoły", dla których organem prowadzącym
jest Gmina Czerwieńsk.
§ 3. Z funduszu przeznaczonego na pomoc
zdrowotną mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni
co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru
godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz
nauczyciele emeryci i renciści, dla których szkoła
była ostatnim pracodawcą przed uzyskaniem statutu
emeryta lub rencisty, zwani dalej "nauczycielami".

nego i medycznego, związanego z przewlekłą lub
nieuleczalną chorobą.
§ 6. 1. Wniosek w sprawie przyznania zasiłku
pieniężnego należy składać do dyrektora szkoły
w terminach:
do 15 maja danego roku,
do 15 października danego roku.
2. Do wniosku o przyznanie dofinansowania należy dołączyć, w przypadku zakupu leków i sprzętu,
imienne rachunki, a w przypadku dofinansowania
kosztów leczenia, zaświadczenie lekarskie potwierdzające przewlekłość lub nieuleczalność choroby.
§ 7. Wysokość jednorazowego zasiłku ustala
oraz zasiłek przyznaje dyrektor szkoły biorąc pod
uwagę wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia
bądź zakupem leków lub sprzętu.

§ 4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie
zasiłku pieniężnego uznaniowego.

§ 8. Pomoc zdrowotna może być udzielana raz
w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
– dwa razy.

§ 5. Ze środków pomocowych mogą korzystać
nauczyciele w formie zasiłku na dofinansowanie
kosztów zakupu leków, zakupu sprzętu rehabilitacyj-

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: w Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600;
z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542 Nr 158, poz. 1103, Nr 102,
poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821;
z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 1,
poz. 1.

Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
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UCHWAŁA NR XXVIII/242/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom prowadzonym przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Czerwieńsk
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z późn.
zm. 2) oraz art. 80 ust. 3b i ust. 4 oraz art. 90 ust. 4
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity
z późn. zm. 3uchwala się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego
określenia o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;
2) oświatowych jednostkach organizacyjnych –
należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w § 2;
3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż
Gmina Czerwieńsk prowadzące oświatowe jednostki organizacyjne;
4) uczniach – należy przez to rozumieć także wychowanków;
5) gminie – należy przez to rozumieć Gminę
Czerwieńsk.
§ 2. 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności oświatowych jednostek organizacyjnych, znajdujących się
na terenie Gminy Czerwieńsk, prowadzonych przez
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina
Czerwieńsk:
1) publicznych i niepublicznych przedszkoli;
2) publicznych szkół;

2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008r. Nr 70,
poz. 416 i Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz.1370 oraz z 2009r. Nr 6,
poz. 33, Nr 31, poz. 206 i 56, poz. 458.

3) niepublicznych szkół z uprawnieniami szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
2. Uchwała dotyczy także trybu udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności publicznych i niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy.
§ 3. 1. Podstawę obliczania dotacji stanowią, dla:
1) publicznych przedszkoli – wydatki bieżące przeliczone na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk, z tym że na dziecko niepełnosprawne
w wysokości równej kwocie przewidzianej na
niepełnosprawne dziecko przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę
Czerwieńsk oraz rzeczywista liczba dzieci;
2) niepublicznych przedszkoli – 100% ustalonych
w budżecie Gminy Czerwieńsk wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk
w przeliczeniu na jedno dziecko, z tym że na
dziecko niepełnosprawne w wysokości równej
kwocie przewidzianej na niepełnosprawne
dziecko przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymanej przez Gminę Czerwieńsk oraz rzeczywista liczba dzieci;
3) publicznych szkół – wydatki przeliczone na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę Czerwieńsk,
nie niższe niż kwota przewidziana na jednego
ucznia szkoły danego typu lub rodzaju w części
oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy
Czerwieńsk i rzeczywista liczba uczniów;
4) niepublicznych szkół, w których realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki –
kwota przewidziana na jednego ucznia danego
typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czerwieńsk oraz rzeczywista liczba uczniów;
5) publicznych: przedszkoli, szkół podstawowych,
które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – kwota przewidziana na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Gminy Czerwieńsk i rzeczywista liczba dzieci;
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6) niepublicznych: przedszkoli, szkół podstawowych, które prowadzą wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka – kwota przewidziana na jedno
dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej
dla Gminy Czerwieńsk oraz rzeczywista liczba
dzieci.
§ 4. 1. Organ prowadzący oświatową jednostkę
organizacyjną, składa wniosek o udzielenie dotacji
do Burmistrza Czerwieńska.
2. Zakres danych, które powinny być zawarte
we wniosku o udzielenie dotacji określa załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 5. 1. Dotację wypłaca się zaliczkowo, a jej ostateczne rozliczenie następuje po wypłacie ostatniej
części.
2. Organ prowadzący sporządza i przekazuje, nie
później niż do 20 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie części
dotacji, rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres
od początku roku kalendarzowego do końca danego
miesiąca, z uwzględnieniem aktualnej liczby
uczniów/ wychowanków/ dzieci z zastrzeżeniem
w ust. 3.

Poz. 161

§ 6. 1. Dotującemu przysługuje prawo kontroli
dowodów wykorzystania dotacji, w szczególności
w zakresie:
1) Sposobu wykorzystania dotacji;
2) Liczby wykazu uczniów.
2. Kontroli dokonuje osoba upoważniona przez
Burmistrza Czerwieńska.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
4. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie albo w nadmiernej
wysokości podlega zwrotowi do budżetu Gminy
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 7. Tracą moc:
1) uchwała Nr 102/XIII/04 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie
szczegółowych zasad udzielania rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie
Czerwieńsk,

3. Rozliczenie z wykorzystania dotacji w miesiącu grudniu danego roku następuje do dnia 15 stycznia roku następnego.

2) uchwała Nr 140/XIX/05 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 2 lutego 2005r. zmieniająca
uchwałę w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Czerwieńsk,

4. Burmistrz Czerwieńska przekazuje organowi
prowadzącemu część dotacji za kolejny miesiąc
w wysokości uwzględniającej aktualną liczbę
uczniów/wychowanków/dzieci podaną w rozliczeniu,
o którym mowa w ust. 2.

3) uchwała Nr IX/81/07 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 października 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad
udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym
przedszkolom w Gminie Czerwieńsk.

5. Wynikająca z rozliczenia nadpłata przekazanej
części dotacji podlega zaliczeniu na poczet kolejnej
części dotacji lub zwrotowi, w terminie do 31 stycznia roku następnego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

6. W ramach rozliczenia dotacji uprawniona
oświatowa jednostka organizacyjna otrzyma wyrównanie kwoty dotacji za rok poprzedni, w terminie
do 31 stycznia danego roku.
7. Zakres danych niezbędnych do rozliczenia dotacji zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
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Poz. 161
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/242/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 30 grudnia 2009r.

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK ……………………..

1. Oznaczenie wnioskodawcy (organu prowadzącego) oraz adres lub siedziba…………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres oświatowej jednostki organizacyjnej, dla której ma być udzielona dotacja
Typ oświatowej jednostki organizacyjnej
(publiczna/niepubliczna, przedszkole/szkoła/ – np. przedszkole,. szkoła podstawowa, gimnazjum
3. Data i nr zezwolenia Burmistrza Czerwieńska na prowadzenie oświatowej jednostki organizacyjnej publicznej lub w przypadku oświatowych jednostek organizacyjnych niepublicznych data i nr zaświadczenia
o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
4. Planowana liczba uczniów/wychowanków od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia .............................. osób
- w tym z Gminy Czerwieńsk …………..
- w tym niepełnosprawnych .................. osób
- w tym z innych gmin (wymienić jakich )………….
5. Planowana liczba uczniów/wychowanków od 1 września do dnia 31 grudnia ............................. osób
- w tym z Gminy Czerwieńsk ……………
- w tym niepełnosprawnych ......................... osób
- w tym z innych gmin ( wymienić jakich )…………..
6. Nazwa banku i nr rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
Organ prowadzący zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie
uczniów/wychowanków/dzieci oraz przeznaczenia dotacji na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze
statutowej działalności jednostki oświatowej.

………………………………………………
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
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Poz. 161
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/242/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 30 grudnia 2009r.

ROZLICZENIE DOTACJI ZA MIESIĄC ………………………….. ROKU
1. Oznaczenie organu prowadzącego oraz adres lub siedziba
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres oświatowej jednostki organizacyjnej .......................................................................
...................................................................................................................................................................
3. Określenie typu przedszkola/szkoły ...................................................................................................
(np. .przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum,)

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

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

1
2
3

Nazwa wydatków na dofinansowanie realizacji zadań jednostki oświatowej w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki – wydatki bieżące, w tym:
Wynagrodzenia zatrudnionych osób i pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz
Pracy)
Zakupy towarów i usług

Kwota wydatku sfinansowana z dotacji

Inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją statutowych zadań jednostki oświatowej

9. Kwota niewykorzystanej dotacji (nadpłata) ......................................................................................
10. Kwota dotacji do wyrównania (niedopłata) ....................................................................................

………………………………………………….
(podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
16 1
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Poz. 162

162
162

UCHWAŁA NR XXVIII/244/09
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Czerwieńska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 - tekst jednolity z 2001 roku z późn.
zm.4) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę Jagodowa ulicy usytuowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 724/11 w Czerwieńsku.
§ 2. Przebieg ulicy opisanej w § 1 przedstawia
mapa stanowiąca załącznik do uchwały.

4

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Jędras
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Poz. 162
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/244/09
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 30 grudnia 2009r.
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16 3

UCHWAŁA NR XXIX/208/2009
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
art. 10 ust. 1 i 3 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca
2008r. w sprawie górnych stawek kwotowych
w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 59,
poz. 531) uchwała się, co następuje:

nia stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatkach od środków transportowych, skreśla się § 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Barbara Kaminiarz

§ 1. W uchwale Rady Gminy Kolsko z dnia 18 listopada 2008r. Nr XIX/137/2008 w sprawie określe16 3
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UCHWAŁA NR XXIX/209/2009
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały
Na podstawie art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XX/119/2004 Rady
Gminy Kolsko z dnia 17 września 2004r. w sprawie
odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2005r. Nr 16, poz. 247.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 stycznia 2010
roku.
Przewodniczący Rady
Barbara Kaminiarz

16 4
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UCHWAŁA NR 221/XXXI/2009
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie utworzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 412, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 58 ust. 1,
6 w związku z art. 5 ust. 5a i art. 5c pkt 1 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada
Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2010 roku tworzy się
Szkolne Schronisko Młodzieżowe przy Zespole Szkół
w Kostrzynie na Odrą, ul. Piastowska 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą.
§ 2. Uchwała niniejsza stanowi akt założycielski
placówki, o której mowa w § 1.
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§ 3. 1. Nadaje się Statut Szkolnemu Schronisku
Młodzieżowemu.
2. Ustrój, organizację i zasady funkcjonowania
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego określa statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Gorzowskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący:
Ryszard Iliaszewicz
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 221/XXXI/2009
Rady Powiatu Gorzowskiego
z dnia 29 grudnia 2009r.
Statut Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy
Zespole Szkól im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą

PODSTAWY PRAWNE, NAZWA, SIEDZIBA, POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Podstawą prawną funkcjonowania Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest Ustawa z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca
2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad
działania placówek publicznych, warunków pobytu
dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za
pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. z 2005r.
Nr 52, poz. 467).
2. Siedzibą Szkolnego Schroniska Młodzieżowego jest wydzielona część budynku Internatu Zespołu
Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad
Odrą.
3. Szkolne Schronisko Młodzieżowe oznaczone
jest trójkątną tablicą z napisem "Szkolne Schronisko
Młodzieżowe" o wymiarach 60x60x60 (duże białe
litery na zielonym tle).
4. Organem prowadzącym Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Kostrzynie nad Odrą jest Powiat
Gorzowski.
5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Kostrzynie nad Odrą funkcjonuje jako schronisko całoroczne, czynne całą dobę.
6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe używa pieczęci:

Poz. 165
Szkolne Schronisko Młodzieżowe
przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie
66-470 Kostrzyn nad Odrą
ul. Piastowska 1
tel. 95 752 34 68
fax. 95 752 52 10
CELE I ZADANIA

§ 2. Celem działalności Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego jest
1) Zapewnienie zakwaterowania i wypoczynku
szkolnym wycieczkom krajoznawczym, młodzieży akademickiej, nauczycielom, zorganizowanym grupom turystycznym, turystom indywidualnym krajowym i zagranicznym.
2) Udzielanie informacji turystycznej o regionie,
wykaz niezbędnych numerów telefonów, informacja o rozkładach jazdy komunikacji publicznej, a także informacje o lokalizacji obiektów kulturalnych i sportowych.
3) Upowszechnianie turystyki jako formy wypoczynku i rekreacji młodzieży szkolnej.
4) Realizacja (w miarę możliwości) innych zadań
wynikających z potrzeb zgłaszanych przez szkoły i opiekunów grup, a także innych uczestników.
5) Stałe zapewnienie dobrego poziomu usług noclegowych, zwiększanie różnorodności i atrakcyjności świadczonych usług.
6) Ścisła współpraca z nauczycielami – opiekunami grup, w realizacji programu turystycznego, kulturalnego i wychowawczego.
7) Racjonalne udostępnianie zaplecza gospodarczo – rekreacyjnego i sportowego będącego
w dyspozycji schroniska.
8) Dbanie o sprawność i modernizację bazy sprzętowej.
9) Rozwijanie współpracy z placówkami oświatowymi w regionie oraz władzami lokalnymi
w zakresie upowszechniania turystyki wśród
młodzieży.
10)

Udostępnianie placówki na cele turystyczno
- kulturalne społeczności lokalnej.

§ 3. 1. Pracą schroniska kieruje Kierownik Szkolnego Schroniska Młodzieżowego.
2. Do zadań i kompetencji kierownika należy
między innymi:
a) bieżące kierowanie placówką w celu właściwej realizacji planów i zadań;
b) dbanie o stan techniczny obiektu;
c) stałe podnoszenie kwalifikacji swojej i podległego personelu;
d) reprezentowanie schroniska w regionie i poza nim.
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3. Pracownicy schroniska.
a) w schronisku zatrudnia się pracowników obsługowych.
b) zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.
c) szczegółowy zakres zadań
ustala Kierownik Schroniska

pracowników

d) obsługę finansowo-księgową prowadzi księgowość Zespołu Szkół w Kostrzynie.
ORGANIZACJA PRACY

Poz. 165, 166

§ 6. 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje przy Zespole Szkół im. Marii SkłodowskiejCurie w Kostrzynie nad Odrą.
2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej
regulują: ustawa o finansach publicznych i ustawa
o rachunkowości oraz przyjęta przez Zespół Szkół
w Kostrzynie nad Odrą polityka rachunkowości.
3. Za usługi zakwaterowania świadczone przez
schronisko pobierane są opłaty. Wysokość opłat
określa na wniosek dyrektora szkoły organ prowadzący.

§ 4. 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe jest
schroniskiem całorocznym, czynnym całą dobę.

4. Sprzedaż usług krótkotrwałego zakwaterowania w schronisku podlega dokumentowaniu fakturą
VAT.

2. Doba w schronisku trwa od godz. 14.00 do
godz. 12.00 dnia następnego.

5. Podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków.

3. Schronisko posiada 56 stałych miejsc noclegowych.

6. Wpływy z tytułu dochodów Szkolnego Schroniska Młodzieżowego odprowadzane są na rachunek
dochodów budżetu powiatu.

4. Rezerwacja noclegów odbywa się przez Internet lub telefonicznie oraz musi być potwierdzona
pisemnie lub faksem.
5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe nie bierze
odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz
pieniądze wnoszone do schroniska przez osoby korzystające ze schroniska.
6. Organizacja pracy w schronisku oparta jest
o przepisy zawarte w Regulaminie Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego.
DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO - FINANSOWA

§ 7. Kierownik Schroniska jest obowiązany udostępnić osobie korzystającej ze Schroniska książkę
życzeń i zażaleń.
§ 8. Prawa i obowiązki osób korzystających ze
Schroniska określa regulamin schroniska.
§ 9. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy dotyczące zasad działalności Szkolnych Schronisk Młodzieżowych wydane przez MENiS oraz Ministerstwo
Finansów.

§ 5. Szkolne Schronisko Młodzieżowe prowadzi
ewidencję korzystających z noclegów.
165
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UCHWAŁA NR 222/XXXI/2009
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy
Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 ze zm.), Rada
1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Powiatu uchwala, co następuje:
z 2001r. Nr 412, poz. 1592 ze zm.) oraz § 67 ust. 2
§ 1. Ustala się następującą wysokość opłat za
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sporkorzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym
tu z dnia 7 marca 2005r. w sprawie rodzajów
Schronisku Młodzieżowym przy Zespole Szkół
i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych w Kostrzynie na Odrą. Opłaty za 1 nocleg od osoby
za dobę wynoszą:
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych
Lp.
Wyszczególnienie
Cena
1.

Młodzież szkolna i akademicka, nauczyciele, emerytowani nauczyciele, zorganizowane grupy
młodzieży szkolnej i akademickiej, opiekunowie grup młodzieży i pracownicy schronisk

20,00zł.

2.

Pozostałe osoby

25,00zł.
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§ 2. Zniżka 20% przysługuje w przypadku: - korzystania z własnej bielizny pościelowej, - posiadania ważnej legitymacji PTSM, - pobytu dłuższego niż
2 dni, - wielkości kwaterowanej grupy – minimum
8 osób, - osób systematycznie korzystających, co
najmniej raz w miesiącu.

Poz. 166, 167

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący:
Ryszard Iliaszewicz

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Gorzowskiego.
16 6
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UCHWAŁA NR 230/XXXI/2009
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Kostrzyna nad Odrą w 2010
roku.
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 94
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo
Farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271
z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Burmistrza Mia-

L.p.
1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa i adres apteki
Apteka „ESKULAP”,
ul. Jagiellońska 16/2,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Apteka „NOWA”,
ul. Wodna 6,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Apteka „PRYWATNA”,
ul. Mickiewicza 22,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Apteka „CENTRUM”,
ul. Sikorskiego 35,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Apteka „w Intermarche”,
ul. Sikorskiego 12,
66-470 Kostrzyn nad Odrą

2. Ustala się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych w niedzielę, święta oraz inne dni wolne
od pracy:

sta Kostrzyna nad Odrą oraz Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Górze, Rada Powiatu uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Ustala się rozkład godzin pracy aptek
ogólnodostępnych od poniedziałku do soboty:

Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku

Godziny otwarcia
w soboty

od 8.00 do 20.00

od 9.00 do 16.00

od 8.00 do 21.00

od 9.00 do 20.00

od 8.00 do 18.00

od 9.00 do 16.00

od 8.00 do 20.00

od 9.00 do 16.00

od 8.00 do 21.00

od 8.00 do 21.00
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Godziny
otwarcia

1.

Apteka „ESKULAP”,
ul. Jagiellońska 16/2,
66-470 Kostrzyn nad Odrą

od 9.00
do 16.00

2.

Apteka „NOWA”,
ul. Wodna 6,
66-470 Kostrzyn nad Odrą

od 9.00
do 16.00

3.

Apteka „PRYWATNA”,
ul. Mickiewicza 22,
66-470 Kostrzyn nad Odrą

od 9.00
do 16.00

4.

Apteka „CENTRUM”,
ul. Sikorskiego 35,
66-470 Kostrzyn nad Odrą

od 9.00
do 16.00

5.

Apteka „w INTERMARCHE”,
ul. Sikorskiego 12,
66-470 Kostrzyn nad Odrą

od 10.00
do 18.00

3. W porze nocnej dyżurują niżej wymienione
apteki pod telefonem kontaktowym. Pora nocna
obejmuje od poniedziałku do piątku godziny od
21.00 do 8.00 dnia następnego, w soboty godziny od
Lp.
1.

2.

3.

4.

Nazwa i adres apteki
Apteka „ESKULAP”
ul. Jagiellońska 16/2
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Apteka „NOWA”
ul. Wodna 6
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Apteka „PRYWATNA”
ul. Mickiewicza 22
66-470 Kostrzyn nad Odrą
Apteka „CENTRUM”
ul. Sikorskiego 35
66-470 Kostrzyn nad Odrą

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gorzowskiego.

Poz. 167
Dni otwarcia
10.01.2010, 14.02.2010,
21.03.2010, 18.04.2010,
09.05.2010, 13.06.2010,
11.07.2010, 15.08.2010,
19.09.2010, 24.10.2010,
11.11.2010, 19.12.2010,
17.01.2010, 21.02.2010,
28.03.2010, 25.04.2010,
16.05.2010, 03.06.2010,
18.07.2010, 22.08.2010,
26.09.2010, 31.10.2010,
21.11.2010, 25.12.2010,
01.01.2010, 31.01.2010,
07.03.2010, 05.04.2010,
03.05.2010, 30.05.2010,
27.06.2010, 01.08.2010,
05.09.2010, 10.10.2010,
07.11.2010, 05.12.2010,
24.01.2010, 28.02.2010,
04.04.2010, 01.05.2010,
23.05.2010, 20.06.2010,
25.07.2010, 29.08.2010,
03.10.2010, 01.11.2010,
28.11.2010, 26.12.2010
w każdą niedzielę z wyłączeniem niedziel,
w których przypadają święta

21.00 do 9.00 dnia następnego, w niedziele i święta
oraz inne dni wolne od pracy godziny od 16.00 do
8.00 dnia następnego.

Telefon kontaktowy
tel. 095 752 09 07

tel. 609 978 948

tel. 095 752 33 55
tel. 095 752 19 29
095 752 32 49
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Iliaszewicz
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UCHWAŁA NR XXIX/9/2009
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

2. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Szprotawie.

§ 1. W uchwale Nr VI/1/99 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 5 marca 1999r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 28,
poz. 261 z późn. zm.) załącznik Nr 3 do Statutu „Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Żagańskiego” otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

3. Poradnia Psychologiczno
w Żaganiu.

–

Pedagogiczna

4. Poradnia Psychologiczno
w Szprotawie.

–

Pedagogiczna

5. Zespół Szkół Tekstylno – Handlowych w Żaganiu.
6. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.

7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu.
8. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie.

Przewodniczący Rady
Bronisław Martynowicz

10. Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie.
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu.

Załącznik
do uchwały Nr XXIX/9/2009
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 29 grudnia 2009r.

12. Powiatowy Dom Dziecka w Szprotawie.
13. Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu.
14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu Żagańskiego

15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
16. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu.

1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Żaganiu.
16 8
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UCHWAŁA NR 53/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 5 lutego 2010r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku
z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października
1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) art. 91
ust. 1 i 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 156 § 1 pkt 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachun-

kowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności
z prawem uchwały Nr XXVI/164/2009 Rady Gminy
Tuplice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmian
w uchwale Nr XXV/155/2009 Rady Gminy Tuplice
z dnia 26.11.2009r. stwierdza
nieważność badanej uchwały w całości
z powodu wystąpienia przesłanki, o której
mowa w art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia
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14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z późn. zm.) będącej podstawą do
stwierdzenia z mocy prawa nieważności badanej uchwały.
UZASADNIENIE
Przedmiotowa uchwała została doręczona tut. Izbie
w dniu 6 stycznia 2010r.
Oceniając zgodność postanowień uchwały z przepisami prawa, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze ustaliło, że Rada Gminy Tuplice, powołując się na przepisy art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 2001r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym – dokonała zmiany uchwały Nr XXV/155/2009 Rady Gminy Tuplice
z dnia 26.11.2009r. w sprawie zwolnień w podatku
od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice - poprzez ustalenie nowego brzmienia paragrafu 1 tej
uchwały.
W dniu 23 grudnia 2009r. uchwała Nr XXV/155/2009
z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zwolnień
w podatku od nieruchomości (..) była przedmiotem
badania nadzorczego tut. Kolegium, które uchwałą
Nr 243/2009 stwierdziło nieważność tej uchwały
w całości – z powodu sprzeczności jej postanowień
z art. 7 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.).
Uchwała Kolegium Izby zawierała pouczenie o przysługującym Gminie prawie złożenia skargi, na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Kolegium, w terminie 30 dni od daty
doręczenia uchwały.
Termin do dokonania tej czynności przez Gminę
upłynął z dniem 29 stycznia 2010.
Z pisemnego oświadczenia Przewodniczącego Rady
Gminy Tuplice, złożonego w dniu 3 lutego br. wynika, że Gmina Tuplice nie zaskarżyła uchwały
Nr 243/2009 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp.
16 9
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Nie złożenie przez Gminę skargi do WSA skutkuje
uznaniem rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium za
rozstrzygnięcie prawomocne i ostateczne.
Uprawomocnienie się rozstrzygnięcia nadzorczego
Kolegium Izby, stwierdzającego nieważność uchwały Nr XXV/155/2009 z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na
terenie Gminy Tuplice – wywołało skutek w postaci
wyeliminowania tej uchwały z obrotu prawnego.
Mając powyższe na uwadze – brak jest podstaw
prawnych do zmiany postanowień uchwały organu
stanowiącego Gminy Tuplice Nr XXV/155/2009
z dnia 26 listopada 2009r., która została usunięta
z obrotu prawnego, na podstawie prawomocnego
rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.
W przestawionym wyżej stanie stwierdzić należy, iż
w sprawie wystąpiła przesłanka, o której mowa
w art. 156 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) uzasadniająca
stwierdzenie z mocy prawa nieważności uchwały
Nr XXVI/164/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia
29 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwale
Nr XXV/155/2009 Rady Gminy Tuplice z dnia
26.11.2009r. ponieważ uchwała ta wprowadza zmiany w postanowieniach uchwały organu stanowiącego Gminy Tuplice, która została usunięta z obrotu
prawnego, na podstawie ostatecznego rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.
Wobec przedstawionego wyżej stanu sprawy Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze orzekło jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze – służy Gminie
prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem tut. Kolegium, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
Przewodniczący Kolegium
Andrzej Skibiński
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OGŁOSZENIE
STAROSTY GORZOWSKIEGO
z dnia 8 stycznia 2010r.
w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków prowadzonej dla gminy Bogdaniec, poprzez
uzupełnienie bazy danych ewidencyjnych o ewidencję budynków i lokali, dla obiektu ; gmina Bogdaniec
Na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami) informuję, że :
1. Projekt operatu opisowo – kartograficznego
opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej we wszystkich
obrębach ewidencyjnych; 1 – Stanowice, 2 – Racław, 3 – Łupowo, 4 – Bogdaniec, 5 – Jenin, 6 - Wieprzyce, 7 – Kwiatkowice, 8 – Lubczyno, 9 – Jeżyki,
10 – Jasiniec, 11 – Podjenin, 12 – Jeniniec,
13 – Chwałowice, 14 – Krzyszczyna, 15 – Włostów,
16 – Roszkowice, 17 – Krzyszczynka, 18 – Gostkowice gminy Bogdaniec, wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. w okresie od 27 listopada
2009r. do 17 grudnia 2009r., stał się z dniem 7 stycznia 2010r. operatem ewidencji gruntów i budynków.

ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym,
może w terminie 30 dni od dnia opublikowania
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do
tych danych Staroście Gorzowskiemu. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzygnie w drodze decyzji.
3. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, tj. uprawomocnienia się decyzji w stosunku
do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym nie są wiążące.
4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty
ogłoszenia niniejszej informacji traktowane będą jak
wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Z up. Starosty
Wicestarosta
Grzegorz Tomczak

2. Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
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OGŁOSZENIE
STAROSTY STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 11 lutego 2010r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dobiesław”
w Dobiegniewie w 2010r.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.
z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.) ustalam i ogłaszam, że średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Dobiesław”
171

w Dobiegniewie w 2010r. wynosi 2.704zł (słownie:
dwa tysiące siedemset cztery zł).
Starosta Strzelecko-Drezdenecki
Edward Tyranowicz
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA GO 754/09
z dnia 17 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Marzenna Linska
– Wawrzon (spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Mirosław Trzecki
Sędzia WSA Marek Szumilas

Protokolant

ref. staż. Małgorzata Zacharia
– Gardzielewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października
2009r. sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego na
uchwałę Rady Gminy Deszczno z dnia 28 kwietnia
2009r. Nr XXVIII/223/09 w przedmiocie ustalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na obszarze gminy Deszczno
I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 2 pkt 2, § 2 pkt 3, § 2
pkt 6, § 8 ust. 3, § 14, § 27 ust. 4, § 29, § 30
ust. 1 oraz § 35,
II. określa, że zaskarżona uchwała w części
stwierdzającej jej nieważność nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
Dnia 18 września 2009r. do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wpłynęła
skarga
Wojewody
Lubuskiego
na
uchwałę
Nr XXVIII/223/09 Rady Gminy w Deszcznie z dnia
28 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie gminy Deszczno.
Skarżący zarzucił naruszenie przepisu art. 2, 6 ust. 3
pkt 3a, 4, 6, 6a i 7,art. 7 pkt 6, art. 8, art. 15 ust. 4,
art. 19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2006r., Nr 123, poz. 858 ze zm.dalej jako ustawa), poprzez niewłaściwe ich zastosowanie, polegające na wykroczenie poza delegacje
w nich zawarte.
Wojewoda wniósł o stwierdzenie nieważności
uchwały w części dotyczącej:§ 2 pkt 2, 3 i 6, § 8
ust. 3, § 12 ust. 4, 5 i 6, § 13, § 14, § 18, § 27 ust. 4,
§ 29, § 30 ust. 1 i § 35. W uzasadnieniu skargi Wojewoda wskazał, że Rada Gminy Deszczno (dalej jako
Rada) definiując w § 2 pkt 2, 3 i 6 regulaminu definicje pojęć: „odbiorca”, „przedsiębiorstwo”, „wodomierz główny” powtórzyła definicje ustawowe, co
w świetle § 137 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,
poz. 908) jest niedopuszczalne.

Zdaniem organu nadzoru § 8 ust. 3 uchwały wykracza poza uprawnienie przewidziane dla Rady, reguluje bowiem kwestię którą ustawodawca przekazał
do regulacji umownej (art. 6 ust. 3 pkt 3a i art.7 pkt 6
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – dalej jako ustawa).
W ocenie Wojewody zapis § 12 ust. 4 – 6 regulaminu który stanowi, że umowa może zostać zawarta
z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu
przez nią faktu korzystania z nieruchomości, jest
niezgodny z art. 6 ust. 4 ustawy. Tym samym taki
zapis stanowi przekroczenie przyznanej Radzie kompetencji.
W § 13 ust. 1 – 3 regulaminu określono, że umowa
jest zawierana z osobami korzystającymi z lokali
znajdujących się w budynku wielolokalowym na
pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku
bądź budynków wielolokalowych po spełnieniu warunków technicznych podłączenia. Zdaniem Wojewody przepis art. 6 ust. 6 i 6a w sposób wyczerpujący wskazuje, jakie warunki muszą być spełnione,
aby możliwe było zawarcie umowy z osobą korzystającą z budynku wielolokalowego. Stąd też wprowadzenie przez Radę innych wymogów nie znajduje
oparcia w przepisach prawa.
Z kolei w § 13 ust. 4 określono, iż umowa może zostać zawarta z osobą, która korzysta z lokalu w budynku wielolokalowym w przypadku gdy nie są
spełnione warunki techniczne określone przez
przedsiębiorstwo. Zdaniem Wojewody zapis regulaminu narusza postanowienie zawarte w art. 6
ust. 7 ustawy, gdyż określa wymóg spełnienia warunków technicznych, które to kryterium nie zostało
przewidziane w przepisie art. 6 ust. 6 ustawy.
§ 14 ust 1 regulaminu stanowi, że umowa może być
rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem
okresu wypowiedzenia określonego w umowie.
W opinii organu nadzoru kwestia trybu rozwiązania
umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie
ścieków nie mieści się w ramach materii, którą Rada
ma prawo regulować.
W § 18 regulaminu Rada postanowiła o przesłankach wstrzymania świadczenia określonych umową
usług i sytuacji ponownego podjęcia ich świadczenia.
Wojewoda zarzucił, że zapis ten stanowi niedopuszczalne powtórzenie zapisu ustawowego (art. 8).
W § 25 regulaminu Rada wskazała, jakie dokumenty
należy dołączyć do wniosku, z kolei w § 27 ust. 2 i 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 12

– 482 –

określono, co powinny zawierać warunki przyłączenia do sieci.
W opinii organu nadzoru obowiązek uzgodnienia
dokumentacji technicznej narusza art. 15 ust. 4a
i art. art. 6 ust. 2 ustawy.
W § 29 regulaminu Rada określiła, że warunkiem
przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia
nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie
z przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej
(w tym projektu podłączenia).
Zdaniem Wojewody wprowadzona regulacja jest
sprzeczna z art. 15 ust. 4 ustawy.
Ponadto zdaniem Wojewody § 30 ust. 1 regulaminu
ogranicza dostępność do usług wodociągowokanalizacyjnych poprzez odesłanie do wieloletnich
planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
Pełnomocnik organu radca prawy Marcin Kurczyna
wniósł o oddalenie skargi w całości.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Według art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.) sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę
działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość,
między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi
i między tymi organami a organami administracji
rządowej. Kontrola ta sprawowana jest pod kątem
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej. Zakres sądowej kontroli administracji publicznej obejmuje między innymi orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego organów
jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1
w związku z § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. –
dalej jako p.p.s.a.) W art. 93 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) przyznano organowi nadzoru prawo złożenia skargi do sądu administracyjnego, jeżeli w ciągu 30 dni od daty doręczenia mu uchwały organu gminy nie skorzysta ze
środków nadzoru określonych w art. 91 tej ustawy
- nie stwierdzi nieważności uchwały we własnym
zakresie.
Zgodnie z art. 147 p.p.s.a. Sąd uwzględniając skargę
na uchwałę rady gminy, orzeka o nieważności tej
uchwały albo stwierdza, że wydana została z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza
stwierdzenie jej nieważności. Wprowadzając sankcję
nieważności jako następstwo naruszenia prawa
ustawodawca nie określił rodzaju naruszenia prawa.
Zauważyć jednak należy, że przepisy ustawy o samorządzie gminnym przewidują dwa rodzaje naruszeń prawa jakie mogą być wywołane przez ustanowienie tych aktów. Mogą być to naruszenia istotne lub nieistotne (por. art. 91 ustawy). Brak ustawowego zdefiniowania obu naruszeń stwarza ko-
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nieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego
w tym zakresie w orzecznictwie sądowym, gdzie za
istotne naruszenie prawa (będące podstawą do
stwierdzenia nieważności aktu) przyjęto między innymi, wydanie aktu bez podstawy lub z naruszeniem podstawy do podjęcia uchwały gminnej (por.
np. wyroki NSA z dnia 8 lutego 1996r., SA/Gd
327/95, OwSS 1996, Nr 3, poz. 90, z dnia 11 lutego
1998r., II SA/Wr 1459/97, OwSS z 1998r. Nr 3,
poz. 79).
Zaskarżona uchwała została podjęta na podstawie
art. 19 ustawy. Według ust. 1 tego artykułu rada
gminy uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa
wodociągowo - kanalizacyjne. Z treści przywołanego
przepisu wynika, że regulamin jest aktem prawa
miejscowego. Z tego też względu należy on do aktów, które Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
zalicza do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły (art. 87 ust. 2 Konstytucji RP). Akty prawa miejscowego stanowione są na podstawie i w granicach
upoważnień zawartych w ustawie (art. 94 Konstytucji RP). Akt prawa miejscowego nie może naruszać
nie tylko przepisów ustawy, zawierających delegację
do jego ustanowienia, ale również przepisów Konstytucji oraz innych ustaw pozostających w pośrednim lub bezpośrednim związku z regulowaną materią. Zaskarżona uchwała stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia z art. 19 ust. 1 i 2 ustawy.
Z przepisu tego wynika, że regulamin powinien
określać prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego oraz odbiorców usług,
w tym:
1. minimalny poziom usług świadczonych przez
przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne
w zakresie dostarczania wody i odprowadzania
ścieków;
2. szczegółowe warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami usług;
3. sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat
ustalone w taryfach;
4. warunki przyłączania do sieci;
5. techniczne warunki określające możliwości dostępu do usług wodociągowo - kanalizacyjnych;
6. sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wykonanego przyłącza;
7. sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzonych do
sieci kanalizacyjnej ścieków;
8. standardy obsługi odbiorców usług, a w szczególności zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków;
9. warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
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Zarzuty skargi w znacznej części okazały się uzasadnione.
Należy podzielić stanowisko organu nadzoru
w przedmiocie istotnej niezgodności z prawem
§ 2 pkt 2, 3 i 6 regulaminu. W orzecznictwie ugruntowany jest pogląd o niedopuszczalności powtarzania w akcie prawa miejscowego postanowień ustaw
lub ich modyfikacji (zob. wyrok NSA z dnia 8 kwietnia 2008r., II OSK 370/07, Lex nr 446997). Podstawy
normatywnej tego stanowiska można upatrywać
w przepisie § 137 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r.
w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U.
Nr 100, poz. 908).
Od powyższej zasady dopuszcza się jednak
w orzecznictwie pewne wyjątki. Podnosi się, że niekiedy konieczne jest przytoczenie w uchwale rady
gminy zapisów ustawowych, jeżeli dzięki takiemu
zabiegowi akt prawa miejscowego stanie się czytelny i zrozumiały. Jednak myśli tej nie można utożsamić, ze swoistą "modyfikacją" i rozszerzaniem lub
uzupełnianiem zapisów ustawowych (por. wyrok
NSA z dnia 6 czerwca 1996r., SA/Gd 2949/94, OSS
1996/3/91).
Przenosząc powyższe rozważania na kanwę niniejszej sprawy należy wskazać, że uchwała wprowadziła nowe definicje. Ustawa definiuje „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne” i „odbiorca
usług” a regulamin „przedsiębiorstwo” i „odbiorca”. Rada ustaliła zatem nowe definicje, nie mając
w tym względzie wyraźnego upoważnienie ustawowego. Natomiast definicja „wodomierza głównego”
pokrywa się z zapisem ustawowym.
W tym przypadku w ocenie Sądu nie istnieją jednak
istotne racje przemawiające za uznaniem potrzeby
powielenia w regulaminie zapisu ustawowego. Nie
można zgodzić się ze stanowiskiem pełnomocnika
organu, że wprowadzone powtórzenia mają na celu
charakter edukacyjny, zapewniając jej adresatom
wiedzę o całości regulacji w danej sprawie.
W judykaturze słusznie wskazano, że zgodnie z zasadą Lex imperat, non docet, każde sformułowanie
zawarte w części normatywnej aktu prawnego ma
charakter reguły zachowania. Jak każdy tekst, tak
również tekst prawny, niewątpliwie niesie ze sobą
jakieś informacje dla odbiorcy. Skutek ten ma jednak znaczenie wtórne wobec zasadniczej roli tekstu
prawnego, jakim jest stanowienie dyrektyw. Funkcją
prawa nie jest zatem informowanie, lecz regulowanie. Tak więc względy praktyczne nie mogą uzasadniać praktyki polegającej na powielaniu w uchwałach organów samorządu postanowień ustaw i rozporządzeń (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 12 września 2008r., II SA/GI 565/08, Lex nr 483135).
Zdaniem Sądu nie jest natomiast uzasadnione stanowisko Wojewody odnośnie § 18 regulaminu.
Przede wszystkim należy zauważyć, że § 18 regulaminu nie jest dosłownym powtórzeniem art. 8 ust. 1
pkt 1 – 4 ustawy. § 18 regulaminu zawiera bowiem
ust. 2 zgodnie z którym, ponowne podjęcie świadczenia usług może nastąpić po ustaniu przyczyn
będących podstawą ich wstrzymania, Regulację

Poz. 172

zawartą w § 18 należy więc odczytywać przy zastosowaniu reguł wykładni systemowej, czyli kompleksowo, uwzględniając całą jego treść a nie wyłącznie
§ 18 ust. 1 pkt 1-4 w oderwaniu od ust. 2. Zważyć
bowiem trzeba, że istnienie wyłącznie § 18 ust. 2 nie
miałoby racjonalnego uzasadnienia, gdyby nie regulacja określająca przesłanki odcięcia dostawy wody
lub zamknięcia przyłącza zawarta w § 18 ust. 1 pkt 1
– 4.
Trafny jest zarzut organu nadzoru, że § 27 ust. 4 oraz
§ 35 regulaminu stanowią istotne naruszenie prawa.
§ 27 ust. 4 stanowi, iż Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie „Warunków przyłączenia do sieci
wodociągowej lub kanalizacyjnej" powinno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo
kosztom przygotowania tego dokumentu. Z kolei
§ 35 regulaminu posiada następującą treść: Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za uzgodnienie dokumentacji, odbiór częściowy oraz końcowy wraz
z ewentualnymi kosztami przejazdu winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom.
Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 kwietnia 2008r., II OSK 198/08
(LEX nr 470958) zamieszczenie w akcie normatywnym jakim jest Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków postanowienia stanowiącego
o zamieszczaniu w umowach o świadczenie usług
opłat za wydanie warunków technicznych, nadawało
temu zapisowi treść normatywną i wykracza poza
kompetencje Rady Gminy.
W uzasadnieniu wyroku NSA wskazał, że „nie można regulaminowego obowiązku uiszczania takich
opłat utożsamiać z dobrowolną partycypacją mieszkańców. Skoro w art. 15 ust. 2 pow. ustawy wskazano, że osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej
zapewnia na własny koszt realizację budowy przyłączy to nie można przyłączenia do sieci uzależniać od
ponoszenia jeszcze innych kosztów. Poniesienie
opłat za wydanie warunków technicznych przyłącza,
nie służy spełnieniu ustawowego wymogu dostępu
do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i zawarcie
w § 22 ust. 5 Regulaminu postanowień dotyczących
ustalania w umowie o świadczenie usług opłaty za
wydanie warunków technicznych przyłącza nie miało podstawy prawnej. Zamieszczenie w akcie normatywnym jakim jest Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków postanowienia stanowiącego o zamieszczaniu w umowach o świadczenie
usług opłat za wydanie warunków technicznych,
nadawało temu zapisowi treść normatywną i wykraczało poza kompetencje Rady Gminy”. Z analogicznych względów należy również uznać, że Rada Gminy nie ma podstaw prawnych do nałożenia na odbiorców usług kosztów za uzgodnienie dokumentacji za odbiór częściowy, końcowy czy ewentualnych
kosztów przejazdu.
Z tych względów wbrew poglądowi pełnomocnika
organu podnoszącego, że regulacja wprowadzająca
obowiązek wynagrodzenia (opłaty) za wskazane
czynności ma na celu ochronę odbiorców usług,
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należy uznać, że została ona wydana bez podstawy
prawnej.
W ocenie Sądu trafny jest również zarzut o istotnej
niezgodności z prawem § 29 regulaminu. § 29 ust. 1
stanowi, że warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci
jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu podłączenia). W ust. 2 i 3 uregulowano kwestie związane
z trybem postępowania w celu uzyskania dokumentacji technicznej. W orzecznictwie wyjaśniono, że
„nałożenie na przyszłego odbiorcę dodatkowego,
poza uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci,
obowiązku uzgadniania dokumentacji technicznej
należy uznać za istotnie naruszający art. 15 ust. 4a
w konsekwencji również art. 6 ust. 2 omawianej
ustawy Zainteresowane podmioty mogą żądać przyłączenia do sieci, a przedsiębiorstwo nie może im
odmówić, jeżeli spełnione są warunki przyłączenia
określone w regulaminie, oraz istnieją techniczne
możliwości świadczenia usług (art. 15 ust. 4). Tego
uprawnienia ustawowego, nie można ograniczyć
mocą aktu podstawowego, nakładając na obywateli
obowiązek spełnienia innych wymogów niż wskazane w tym przepisie. Wspominane przyłączenie należy kwalifikować jako czynność faktyczną o czysto
technicznym charakterze. Wydając warunki przyłączenia do sieci przedsiębiorstwo wodno - kanalizacyjne powinno zatem określić wszelkie wymagania,
jakie należy spełnić dla dokonania takiego przyłączenia. Brak jest więc podstaw prawnych aby po
uzyskaniu takich warunków przyszły odbiorca musiał dokonywać ponownego uzgodnienia materii,
która powinna być już uregulowana w warunkach
przyłączenia. Brak również podstaw, aby Rada określała warunki przystąpienia do wykonywania robót
przyłączeniowych, a tak określono w uchwale obowiązek dokonania owego uzgodnienia. W takiej sytuacji nałożenie na przyszłego odbiorcę dodatkowego, poza uzyskaniem warunków przyłączenia do
sieci, obowiązku uzgadniania dokumentacji technicznej należy uznać za istotnie naruszający art. 15
ust. 4a w konsekwencji również art. 6 ust. 2 omawianej ustawy” (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 marca
2007 r., II SA/Wr 745/06, NZS 2007/4/69).
W konkluzji należy stwierdzić, że wymóg dodatkowego uzgodnienia przez odbiorcę dokumentacji
technicznej jako warunek przystąpienia do prac
zmierzających do przyłączenia nieruchomości do
sieci został ustanowiony bez podstawy prawnej,
z naruszeniem przepisu art. 15 ust 4 i art. 6 ust. 2
ustawy.
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powiedzenia określonego w umowie (ust. 1) Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem
następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia za potwierdzeniem (ust. 2).
Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy dostarczanie wody lub
odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie
pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą
usług. Stosownie do art. 6 ust. 3 pkt 3 a umowa zawiera postanowienia dotyczące warunków usuwania awarii przyłączy wodociągowych lub przyłączy
kanalizacyjnych będących w posiadaniu odbiorcy
usług. Należy dodać, że w związku z powyższym
przepisem pozostaje przepis art. 7 ust. 6 ustawy
który stanowi, że osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu
legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia,
mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do
obiektu budowlanego należących do osób w celu
usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa
w art. 6 ust. 1, tak stanowi.
W ocenie Sądu w świetle powyższych przepisów
ustawy nie winno budzić wątpliwości, że celem
ustawodawcy było umowne uregulowane kwestii
związanej z usuwaniem awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego posiadanego przez
odbiorcę usług.
W tym kontekście wymaga podkreślenia, że narusza
prawo również taki akt prawa miejscowego, który
wykracza poza delegację ustawową i który zawiera
postanowienia w kwestiach ustawowo przekazanych
do regulacji umownej (zob. wyrok NSA z 9 stycznia
2007r., II OSK 1663/06, www.orzeczenia.nsa.gov.pl,
wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007r.,
II SA/Wr 745/06, NZS 2007/4/69).
Przechodząc do analizy § 14 regulaminu należy
wskazać, że Regulamin powinien określać szczegółowe warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami
usług (art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy). Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 3 pkt 6 ustawy umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawiera
postanowienia dotyczące okresu obowiązywania
umowy oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
W konsekwencji należy zatem stwierdzić, że i w tym
przypadku Rada przekroczyła swoje uprawnienia
wprowadzając ustalenia w regulacjach przekazanych
z mocy ustawy do regulacji umownej.

Zdaniem Sądu należy także podzielić argumentację
Wojewody odnośnie przekroczenia przez Radę swoich uprawnień odnośnie regulacji zawartej w § 8
ust. 3 i § 14 regulaminu.

W ocenie Sądu nie zawiera przekonywującej argumentacji zarzut skarżącego odnośnie § 12 ust. 4, 5, 6
uchwały.

Zgodnie z § 8 ust. 3 regulaminu w przypadku wystąpienia awarii przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego posiadanego przez odbiorcę jest on zobowiązany do jej niezwłocznego usunięcia. § 14
regulaminu stanowi zaś, że umowa może być rozwiązana przez strony umowy, z zachowaniem okresu wy-

Należy wskazać, że zgodnie z art. 19 ust. 2 pkt 2
ustawy rada gminy została upoważniona do ustalenia w regulaminie szczegółowych warunków i trybu
zawierania umów z odbiorcami usług. Niewątpliwie
wykazanie faktu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym do takich warunków należy, co oznacza, że Rada w tej kwestii nie
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przekroczyła zakresu umocowania ustawowego.
Również obciążenie ciężarem dowodu odbiorcy
usług, nie stoi zdaniem Sądu w sprzeczności z art. 6
ust. 4 omawianej ustawy, gdyż ustawodawca nie
odnosi się w nim do szczegółowych warunków
i trybu zawierania umów, pozostawiając to regulacjom zawartym w akcie podustawowym. Uchwalenie kwestionowanego zapisu nie stanowi zatem
istotnego naruszenia prawa, a tylko taka kwalifikacja
pozwoliłaby na stwierdzenie jego nieważności
(por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 15 marca
2007r., II SA/Wr 745/06, NZS 2007/4/69).
Zdaniem Sądu, skoro osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości zobowiązana jest przedstawić
dokument określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości, to tym bardziej osoba nie
posiadająca prawa (rzeczowego, obligacyjnego) do
nieruchomości, powinna choćby uprawdopodobnić
fakt korzystania (posiadania) z nieruchomości
(argument a maiori ad minus). Nadto kwestionowany zapis regulaminu wymaga jedynie uprawdopodobnienia (środek słabszy niż dowód sensu stricto),
a nie udowodnienia faktu korzystania z nieruchomości.
Sąd nie podzielił również zarzutu Wojewody, że
§ 13 regulaminu został podjęty z istotnym naruszeniem prawa.
Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy Przedsiębiorstwo
wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się
o przyłączenie nieruchomości do sieci, jeżeli są
spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mowa w art. 19, oraz istnieją
techniczne możliwości świadczenia usług.
W literaturze zwrócono uwagę, że warunki przyłączania do sieci obejmują warunki techniczne, jak
i prawne, określone przede wszystkim w przepisach
ustawy. Przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne zobowiązane jest do oceny istnienia lub nie
warunków technicznych (B. Rakoczy Regulaminy
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz czystości i porządku
w gminie, Warszawa 2008 s. 147, 152).
Niewątpliwie niektóre wskazane warunki zawarte
w art. 6 ust. 6 pkt 1 – 7 maja postać warunków technicznych. Dlatego też w ocenie Sądu bezzasadny
172
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jest zarzut nieważności § 13 uchwały w zakresie
w jakim odnosi się on do warunków technicznych.
Jak wyżej wskazano sama ustawa jako jedną z przesłanek przyłączenia do sieci nieruchomości wymienia spełnienie warunków technicznych. W drodze
wyjątku możliwe jest przyłączenie do sieci pomimo
niespełnienia tychże warunków.
W kontekście regulacji zawarte w innych zapisach
regulaminu w szczególności (§ 27 ust. 1, § 28 ust. 1)
nie może budzić wątpliwości, że chodzi tu o warunki
techniczne, w tym wymienione w art. 6 ust. 6
pkt 1 – 7. Przyjęcie poglądu skarżącego oznaczałoby
konieczność dosłownego powtórzenia w regulaminie przepisu ustawy art. 6 ust. 6 pkt 1 – 7 i art. 6
ust. 7, co w świetle zasad prawidłowej legislacji jest
niedopuszczalne.
Zdaniem Sądu istnieją podstawy do stwierdzenia
nieważności § 30 ust. 1 regulaminu, choć z innych
przyczyn niż podane w skardze.
Zgodnie z § 30 ust.1 dostęp do usług wodociągowych lub kanalizacyjnych w przyszłości wyznaczają
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.
Należy mieć na uwadze, że regulamin jako akt prawa miejscowego powinien zawierać normy generalne i abstrakcyjne. Kwestionowany zapis uchwały
nie odpowiada temu wymogowi. Odnosi się bowiem do dostępu do usług wodociągowych lub kanalizacyjnych w przyszłości, a więc posiada niejako
charakter programowy, prognostyczny.
Nadto problematyka wieloletnich planów rozwoju
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych została odrębnie oraz szczegółowo
uregulowana w art. 21 ustawy i w ocenie Sądu
art. 19 ustawy nie daje podstaw prawnych do
wprowadzania tejże kwestii do regulaminu. Również
w orzecznictwie stwierdzono, że taki zapis nie mieści
się w pojęciu „technicznych warunków określających możliwość dostępu do usług wodociągowokanalizacyjnych” i jest nieprecyzyjny (por. wyrok
NSA z 9 stycznia 2007r., II OSK 1663/06).
Mając na względzie przedstawione wyżej okoliczności, Wojewódzki Sąd Administracyjny działając
w oparciu o przepis art.147 § 1 i art. 152 p.p.s.a.
orzekł jak w sentencji postanowienia.
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.IWIT.0911-1-5/10
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2010r.

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXI/164/09 Rady Gminy Niegosławice
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia stawek
opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
i dróg wewnętrznych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
w następującym zakresie:
tytuł uchwały w części zwrotu: „i dróg
wewnętrznych” na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu”,
§ 1 uchwały w części zwrotu: „i wewnętrznych”,
§ 2 ust. 1 pkt 1 i 2,
§ 3 ust.1 uchwały w części zwrotu: „i wewnętrznych”,
UZASADNIENIE
Na sesji w dniu 29 grudnia 2009r. Rada Gminy Niegosławice podjęła uchwałę w sprawie ustalenia
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i dróg wewnętrznych na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu. Uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 4 stycznia 2010r.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, że uchwała we wskazanym na wstępie
zakresie istotnie narusza prawo, tj. art. 40 ust. 1, 8 i 9
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r., Nr 204, poz. 2086 ze zm.).
Na wstępie należy zauważyć, iż niewłaściwy jest
sam tytuł przedmiotowej uchwały, który wskazuje, iż
ustala się opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych i dróg wewnętrznych na cele niezwiązane
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu. Tymczasem zgodnie z art. 40 ust. 1 w zw.
z ust. 3 ustawy o drogach publicznych opłatę za
zajęcie pasa drogowego pobiera w przypadku, gdy
jego zajęcie nie jest związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Ponadto zdaniem organu nadzoru zarówno z tytułu
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, jak i z całokształtu zawartych w niej uregulowań wynika, iż ustawodawca przewidział możliwość
wprowadzenia opłat za zajmowanie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych
z funkcjonowaniem drogi jedynie dla dróg publicznych. Wyjątkowo w art. 8 ust. 1 ww. ustawy ustawodawca wskazał, że: Drogi niezaliczone do żadnej
kategorii dróg publicznych, w szczególności drogi
w osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do grun-

tów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez przedsiębiorców, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami oraz
pętle autobusowe, są drogami wewnętrznymi. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochron
a i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na którym jest
zlokalizowana droga, a w przypadku jego braku - do
właściciela tego terenu (ust. 3 ww. art. 8 ustawy).
Natomiast oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi oraz utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanych
z funkcjonowaniem tych połączeń, należy do zarządcy drogi publicznej (ust. 4 art. 8 ustawy).
Z zakresu tej regulacji i systematyki aktu prawnego
wnosić należy, iż ustawodawca w takim jedynie zakresie poddał regulacji ustawowej zawartej w ustawie o drogach publicznych drogi wewnętrzne,
w jakim koniecznym to było dla odróżnienia kategorii dróg publicznych od dróg wewnętrznych i w jakim należało zapobiec niejasności podziału praw
i obowiązków zarządcy terenu drogi publicznej
w zakresie budowy, utrzymania, zarządzania, oznakowania każdej z tych kategorii dróg – zwłaszcza
w przypadku skrzyżowań dróg wewnętrznych z drogami publicznymi. Tym samym mechanizm ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego, przewidziany
w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, odnosić się może wyłącznie do dróg publicznych.
Analogicznie orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 23 września 2004r.
sygn. akt IV SA/Po 844/04.
Ponadto należy również zauważyć, iż zarządcą czy
właścicielem drogi wewnętrznej nie zawsze będzie
gmina (z treści przedmiotowej uchwały nie można
wnioskować, iż chodzi wyłącznie o drogi wewnętrzne stanowiące 100% gminy Niegosławice). Ustalenie przez radę stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg wewnętrznych, nie będących w 100%
własnością gminy prowadzi do naruszenia uprawnień i prawa własności poszczególnych właścicieli.
Niezależnie od powyższego organ nadzoru kwestionuje również postanowienia § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, na
mocy których Rada Gminy Niegosławice ustaliła
stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni
pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych
różnicując je ze względu na rodzaj nawierzchni tej
drogi, tj. za zajęcie jezdni o nawierzchni twardej
ustaliła stawki wyższe niż za zajęcie drogi o nawierzchni gruntowej.
Zgodnie z brzmieniem art. 40 ust. 9 ustawy o drogach publicznych przy ustalaniu stawek, o których
mowa w ust. 8, uwzględnia się: 1) kategorię drogi,
której pas drogowy zostaje zajęty, 2) rodzaj elemen-
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tu zajętego pasa drogowego, 3) procentową wielkość zajmowanej szerokości jezdni, 4) rodzaj zajęcia
pasa drogowego, 5) rodzaj urządzenia lub obiektu
budowlanego umieszczonego w pasie drogowym".
Zatem w art. 40 ust. 9 zostały taksatywnie wyliczone
czynniki, które rada gminy winna uwzględnić, ustalając stawki opłat za zajęcie pasa drogowego.
Z uwagi na enumeratywne wyszczególnienie tych
czynników rada nie może różnicować stawek opłat
w zależności od innych czynników niż te, które we
wskazanym przepisie zostały wymienione.
Organ nadzoru podkreśla, iż Rada Gminy w przedmiotowej uchwale zastosowała kryteria niemieszczące się we wskazanym katalogu. Żaden z czynników ujętych w ustawie nie obejmuje kategorii rodzaju nawierzchni zajmowanego pasa drogowego, zatem nie można ustalić różnych stawek opłat ze

Poz. 173

względu na to, czy jezdnia posiada nawierzchnię
twardą, czy też gruntową.
W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności
przedmiotowej uchwały, w zakresie określonym
sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego,
jest w pełni uzasadnione.
Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo
wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
Z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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