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ZARZĄDZENIE NR SO-0151-2/10
BURMISTRZA SULĘCINA
z dnia 11 stycznia 2010r.
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159 z póŝn. zm.)
zarządza się, co następuje:

1) stała analiza warunków, od spełnienia których
moşliwe jest uzyskanie dostępu do tych środków, pod kątem potrzeb gminy i moşliwości
spełnienia przez nią tych wymagań,

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu
Miejskiego w Sulęcinie nadanym przez Burmistrza
Sulęcina zarządzeniem Nr 17/05 z dnia 11 kwietnia
2005r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Sulęcinie (Dz. U. Województwa Lubuskiego Nr 22, poz. 467 ze zm.: z 2007r.
Nr 10, poz. 142, z 2008r. Nr 59, poz. 1027, z 2009r.
Nr 1, poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

2) przygotowanie wniosków o dofinansowanie
projektów inwestycyjnych oraz projektów zawierających jednocześnie działania inwestycyjne realizowanych przez gminę oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji tych projektów
i rozliczenia pozyskanych środków (np. umowy
i sprawozdania),

1. W § 13;
1) w ust. 3 dodaje się pkt o treści:
„34. Prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania
środków pomocowych, na realizację projektów
inwestycyjnych w tym między innymi:

3) prowadzenie ewidencji projektów gminnych
współfinansowanych ze środków pomocowych.
35. Przygotowywanie ofert dla inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie moşliwości
inwestowania na terenie gminy."

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 13
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2. W § 13;

niu dokumentacji dotyczącej pozyskania środków,”

1) w ust. 6a, zdanie początkowe pkt 1 otrzymuje
brzmienie:
„1) prowadzenie spraw z zakresu pozyskiwania
środków pomocowych, na realizację tzw. projektów miękkich w tym:”,
2) w ust. 6a, pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:
„informowanie jednostek organizacyjnych gminy o moşliwościach pozyskiwania środków pomocowych oraz udzielanie pomocy tym jednostkom w opracowywaniu, pisaniu i kompletowa-

Poz. 174, 175

3) w pkt 4 uchyla się lit. e.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Burmistrz Sulęcina
Michał Deptuch
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ZARZĄDZENIE NR 25
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 11 lutego 2009r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania
wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich
Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004r. Nr 241,
poz. 2416 z póŝn. zm.1) § 3 – 6 rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do
czynnej słuşby wojskowej osób stawiających się do
kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1556)
oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. w kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z póŝn. zm. 2),
w związku z rozporządzeniem Ministrów Spraw
Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2010r. (Dz. U.
Nr 207, poz. 1601) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 17 Wojewody Lubuskiego
z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku Nr 1, Terminarz posiedzeń PKLekarskiej dla powiatu sulęcińskiego, Gm. Lubniewice w kolumnie 6 uchyla się liczbę ,,36’’ i na to
miejsce wpisuje się liczbę ,,24”.
W załączniku Nr 3, rozdział XIV Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Zielonej Góry:

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 277, poz. 2742; z 2005r. Nr 180, poz. 1496;
z 2006r. Nr 104, poz. 708, poz. 711 i Nr 220, poz. 1600; z 2007r.
Nr 107, poz. 732, Nr 176, poz. 1242; z 2008r. Nr 171 poz. 1056,
Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308 i Nr 223,
poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161,
poz. 1278, Nr 190, poz. 1474, Nr 219 poz. 1706.
2
Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone
w Dz. U z 2009r. Nr 226, poz. 1834.

1) w ust. 2, pkt 2, lit. c otrzymuje brzmienie
,,Maciej Blewoński – lekarz medycyny – internista”.
2) w ust. 2, pkt 2 po literze e, dopisuje się lit. f.
w brzmieniu ,,Irena Blewońska – lekarz medycyny – internista”
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podpisania.
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 13
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Poz. 176, 177, 178
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ZARZĄDZENIE NR 182/2010
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 12 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo –
wychowawczej na terenie Powiatu Żagańskiego w 2010 roku
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362; Nr 202, poz. 1551; Nr 219, poz. 1706 oraz
Nr 221, poz. 1738), zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Szprotawie
w 2010 roku w wysokości 2.320,09zł (słownie: dwa
tysiące trzysta dwadzieścia złotych 09/100).

oraz Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Şaganiu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
następnego miesiąca przypadającego po miesiącu,
w którym zostało opublikowane.
Starosta
Krzysztof Jarosz

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Domu Dziecka w Szprotawie
175
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ZARZĄDZENIE NR 143/2010
STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego
Wojska Polskiego 36 w 2010 roku
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706
i Nr 221, poz. 1738) zarządza się, co następuje:

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podpisania.

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
wychowanka w Domu Dziecka w Sławie, przy
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 na rok 2010
w kwocie 3 366,00zł.

Starosta
Marek Kozaczek
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ZARZĄDZENIE NR 144/2010
STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5
w 2010 roku
Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706
i Nr 221, poz. 1738) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
wychowanka w Domu Dziecka w Sławie przy
ul. Słonecznej 5 na rok 2010 w kwocie 3 200,00zł.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podpisania.
Starosta
Marek Kozaczek

Dziennik Urzędowy
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ZARZĄDZENIE NR 146/2010
STAROSTY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 19 lutego 2010r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we
Wschowie w 2010 roku.
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219,
poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738) zarządza się, co następuje:

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
we Wschowie prowadzonym przez Zgromadzenie
Sióstr Św. Elşbiety na rok 2010 w kwocie 2 439,00zł.

Starosta
Marek Kozaczek

§ 3. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem podpisania.
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UCHWAŁA NR XXXII/254/09
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 5 listopada 2009r.
w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Trzciel
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 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 214, poz. 1806,
Nr 153, poz. 1271, 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) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr II/12/2002 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 12 grudnia 2002r.
w sprawie uchwalenia statutu Miasta i Gminy Trzciel, opublikowanego w Dz. U. Woj. Lubuskiego
Nr 115, poz. 1622 z póŝn. zmianami), wprowadza się
następujące zmiany:
1) W § 1 pkt 1 i 4 otrzymują brzmienie
„1) ustrój Gminy Trzciel,
4) tryb pracy Burmistrza Trzciela”.
2) W § 2 dodaje się pkt 7 o treści
179

„7) urzędzie – naleşy przez to rozumieć Urząd
Miejski w Trzcielu”.
3) Uşyte w § 51, 53, 77, 122, 123, 125 słowa
„Urząd Miasta i Gminy" bądŝ "Urząd Gminy"
w róşnych przypadkach zastępuje się słowami
w odpowiednich przypadkach „Urząd Miejski”.
4) W § 10 w ust. 3 słowa „Burmistrz Miasta i Gminy” zastępuje się słowem „Burmistrz”.
W ust. 8 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) przychody sołectwa pochodzące z wpływów
z mienia oddanego w zarząd i do korzystania”,
„2) inne dochody
ustawami”.

ustanowione

odrębnymi

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
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UCHWAŁA NR XXXVII/226/09
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń
Na podstawie art. 30 ust. 6 i 10, art. 49 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674; zm.: Dz. U. z 2006r. Nr 170,
poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95,
Nr 80, poz. 542, Nr 102 poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,
poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,
poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 52,
poz. 422 z 2005r.; zm.: z 2006r. Nr 43, poz. 293;
z 2007r. Nr 56, poz. 372; z 2008r. Nr 42, poz. 257;
z 2009r. Nr 52, poz. 422) i po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala się
REGULAMIN
określający sposób podwyższenia niektórych minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki
przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. Regulamin, określa:
1) sposób podwyşszenia niektórych minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego,
2) wysokość stawek dodatku motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków,
3) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny
doraŝnych zastępstw,
4) wysokość i warunki wypłacania nagród,
5) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacana dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sulęcin.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) szkole – rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum prowadzone przez
Gminę Sulęcin,
2) pracodawcy – rozumie się przez to przedszkole,
szkołę podstawową i gimnazjum,
3) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli
zatrudnionych w szkołach,
4) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora
szkoły,
5) bieşącej ocenie pracy nauczyciela – rozumie się
przez to ocenę pracy, która nie jest związana
z oceną dokonywaną przez dyrektora w trybie
art. 6a Karty Nauczyciela,
6) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674; zm.:
Dz. U. z 2006r. Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80,
poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,
poz. 1821; z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,
poz. 1505; z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458,
Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800);
7) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
pracy (Dz. U. Nr 52, poz. 422 z 2005r.; zm.:
z 2006r. Nr 43, poz. 293; z 2007r. Nr 56,
poz. 372; z 2008r. Nr 42, poz. 257; z 2009r.
Nr 52, poz. 422)
8) minimalnej stawce wynagrodzenia – naleşy
przez to rozumieć minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela staşysty z tytułem zawodowym mgr z przygotowaniem pedagogicznym, określoną w rozporządzeniu.
Rozdział 2
Sposób podwyższenia niektórych minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego
§ 3. Podwyşsza się minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego legitymujących się
dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego,
pedagogicznego studium technicznego, studium
wychowania przedszkolnego albo studium nauczania początkowego kwalifikowanych do 4 kategorii
w tabeli dotyczącej wysokości minimalnych stawek
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wynagrodzenia zasadniczego w złotych, stanowiącej
załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
(Dz. U. Nr 52, poz. 422 z 2005r.; zm.: z 2006r. Nr 43,
poz. 293; z 2007r. Nr 56, poz. 372; z 2008r. Nr 42,
poz. 257; z 2009r. Nr 52, poz. 422) do minimalnej
stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
odpowiadającego im stopnia awansu zawodowego
kwalifikowanych do 3 kategorii w powyşszej tabeli.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny, funkcyjny i za warunki
pracy.
§ 4. Dodatek motywacyjny

Poz. 181
d) dbanie o estetykę powierzonych pomieszczeń, sprawność pomocy dydaktycznych
i innych urządzeń szkolnych
e) prawidłowe
prowadzenie
dokumentacji
szkolnej, w tym pedagogicznej,
f)

rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń słuşbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaangaşowania w realizację czynności i zajęć,
o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela;
4) Dodatek motywacyjny dla dyrektorów przyznaje się za:
a) jakość świadczonej pracy na powierzonym
stanowisku,

1. W szkołach tworzy się dla nauczycieli zakładowy odpis na dodatki motywacyjne, stanowiący
6% sumy planowanego rocznego wynagrodzenia
zasadniczego dla nauczycieli

b) celowe i oszczędne zarządzanie środkami finansowymi szkoły,

2. Przyznanie dodatku motywacyjnego oraz jego
wysokość uzaleşnione jest od bieşącej oceny pracy
nauczyciela przez dyrektora, a pracy dyrektora przez
Burmistrza Sulęcina, przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

d) dbałość o estetykę szkoły i jej otoczenie,

1) uzyskania szczególnych osiągnięć dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
a w szczególności:
a) uzyskania przez uczniów, z uwzględnieniem
ich moşliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno – wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.

c) racjonalną politykę kadrową szkoły,
e) osiągnięcia szkoły w pracy dydaktyczno –
wychowawczej i opiekuńczej,
f)

pozyskiwanie środków
i gospodarowanie nimi,

pozabudşetowych

g) promocję szkoły na zewnątrz.
3. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie moşe być wyşszy niş 25% jego wynagrodzenia zasadniczego za okres, za który jest przyznawany z tym, şe
dla dyrektora moşe być wyşszy o 10%, a dla wicedyrektora o 5%.

b) umiejętnego rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich
rodzicami,

4. Dodatek motywacyjny nauczycielowi, przyznaje się w ramach przyznanych środków za okres nie
krótszy niş 1 miesiąc i nie dłuşszy niş 3 miesiące,
a dla dyrektora – nie krótszy niş 3 miesiące i nie
dłuşszy niş 6 miesięcy. Okresy przyznania dodatku,
pokrywają się z miesiącami kalendarzowymi.

c) rozpoznawania środowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na
rzecz potrzebujących szczególnej opieki;

5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela oraz okres, za który jest przyznawany,
ustala dyrektor.

2) świadczenie pracy dobrej jakości, a szczególności:

6. Wysokość dodatku motywacyjnego dla dyrektora oraz okres, za który jest przyznawany, ustala
Burmistrz Sulęcina

a) systematyczne i efektywne przygotowywanie
się do przydzielonych obowiązków
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

§ 5. Dodatek funkcyjny
1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości
określonej w ponişszej tabeli.
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2. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
ustala Burmistrz w granicach stawek określonych
tabelą, uwzględniając: wielkość szkoły, jej warunki
organizacyjne, złoşoność zadań wynikających
z funkcji kierowniczej, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole.

Poz. 181

wej minimalnej stawki wynagrodzenia , za kaşdą przepracowaną godzinę;
2) nauczycielom prowadzącym nauczanie indywidualne poza szkołą - w wysokości 20% stawki
godzinowej minimalnej stawki wynagrodzenia
za kaşdą przepracowaną godzinę.

3. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych przewidzianych w statucie szkoły, ustala dyrektor według
kryteriów określonych w ust.2, w granicach stawek
przewidzianych w tabeli, wymienionych w ust.1.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnych zastępstw.
§ 7. Godziny ponadwymiarowe

4. Dodatek funkcyjny przysługuje równieş nauczycielowi z tytułu wykonywania następujących
zadań:

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela.

1) opiekuna staşu – w wysokości 5% minimalnej
stawki wynagrodzenia za kaşdą osobę objętą
opieką,

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc sumę stawki przysługującego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego
(wraz z dodatkami za warunki pracy jeşeli praca jest
wykonywana tylko w tych warunkach) przez miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

2) wychowawcy – w wysokości:
a) 6% w przedszkolu,
b) 8% w szkole,
c) 9% w gimnazjum, minimalnej stawki wynagrodzenia za kaşdą klasę lub grupę.
5. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
nastąpiło objęcie stanowiska lub funkcji uprawniających do dodatku, a jeşeli objęcie stanowiska lub
funkcji nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od
tego dnia. Prawo do dodatku funkcyjnego dyrektor
nabywa z dniem powierzenia mu tego stanowiska
przez Burmistrza Sulęcina.
6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko
lub funkcję na czas określony, traci prawo do dodatku z końcem miesiąca, w którym upłynął ten okres.
Dotyczy to równieş wcześniejszego odwołania ze
stanowiska lub funkcji.
§ 6. Dodatek za trudne warunki pracy
1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli
w trudnych warunkach określa § 8 rozporządzenia
2. Dodatek przysługuje:
1) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze indywidualne i grupowe
z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu
głębokim – w wysokości 25% stawki godzino-

Rozdział 4

3. Miesięczną liczbę obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela ustala się mnoşąc tygodniowy
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, şe czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
§ 8. Godziny zastępstw doraŝnych
1. Do wynagrodzenia za godziny doraŝnych zastępstw powierzonych nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy,
stosuje się odpowiednio § 7.
Rozdział 5
Nagrody
§ 9. Specjalny fundusz nagród
1. Specjalny fundusz nagród, tworzony na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 – Karty Nauczyciela, przeznaczony jest na wypłaty nagród dla nauczycieli za
ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
2. Specjalny fundusz nagród wynosi 3%, planowanego osobowego funduszu wynagrodzeń.
3. Specjalny fundusz nagród dzieli się:
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1) 10% - na nagrody dla dyrektorów szkół,

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie 2,0%

2) 90% - dla pozostałych nauczycieli.

minimalnej stawki wynagrodzenia.

4. Nagrody, o których mowa:
1) w ust. 3 pkt 1 - przyznaje Burmistrz ,
2) w ust. 3 pkt 2 - przyznaje dyrektor szkoły.
5. Nagroda moşe być przyznana nauczycielowi
po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego
roku, za wyjątkiem przeniesienia słuşbowego.
§ 10. 1. Nagroda przyznawana jest za bardzo dobre osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczyciela.
2. Ocenie podlega:
1) sprawne kierowanie procesem nauczania i wychowania wśród podporządkowanych mu
uczniów lub wychowanków,
2) bezpośredni wpływ na osiągane sukcesy przez
podległych mu lub współpracujących z nim
uczniów lub wychowanków,
3) organizowanie i prowadzenie w środowisku
szkoły działalności pozalekcyjnej mającej istotne znaczenie dla procesu dydaktyczno – wychowawczego,

3. Do członków rodziny, o której mowa w ust. 2,
zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałşonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego współmałşonkowi, będącego takşe nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małşonkowie
wspólnie określają pracodawcę, który będzie im
wypłacał ten dodatek.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4, na ich wspólny
wniosek. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor,
a dyrektorowi Burmistrz Sulęcina.
6. Dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleşnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złoşył wniosek
o jego przyznanie.

4) efektywne wspieranie samorządności uczniowskiej,

7. Dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie
wykonywania pracy, a takşe w okresach:

5) osiąganie przez jego uczniów, co najmniej dobrych wyników w nauce potwierdzonych klasyfikacją i promocją.

1) nie świadczenia pracy, za które przysługuje
wynagrodzenie,

§ 11. 1. Nagrody przyznaje się 14 paŝdziernika
kaşdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
nagrody mogą być przyznane w innym terminie.
Rozdział 6
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
§ 12. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie nişszym niş połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach w miejscowościach liczących do 5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zaleşności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie 0,5%;
2) przy dwóch osobach w rodzinie 1,0%;
3) przy trzech osobach w rodzinie 1,5%;
180

Poz. 181

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) przeszkolenia wojskowego, okresowej słuşby
wojskowej: w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do słuşby zawarta była
umowa o pracę na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłuşej niş do końca okresu, na
który umowa ta była zawarta.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Bogdan Furtak
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UCHWAŁA NR L/414/09
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 21 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009r.
w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) i art. 110
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (j. t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej
w Szprotawie w Rozdziale 3 - Zarządzanie Ośrodkiem i jego organizacja z dniem 1 stycznia 2010r.
wprowadza się następującą zmianę:

- w § 10 ust. 1 dodaje się pkt. 9 o treści:
"9) Dom Dziennego Pobytu".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Chmielewski
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UCHWAŁA NR XXXV/236/09
RADY GMINY BRODY
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń w przedszkolu samorządowym w Brodach w zakresie
przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn.
zm.), uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.1. Występujące w uchwale określenie „podstawa programowa” uşywa się w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U.
z 2009r. Nr 4, poz. 17)
2. Występujące w uchwale określenia: „rodzina”,
„dochód na osobę w rodzinie”, „kryterium dochodowe na osobę w rodzinie” uşywa się w rozumieniu
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 – tekst jednolity
z póŝn. zm.)
3. Występujące w uchwale określenie „dziecko”
uşywa się w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992- tekst jednolity z póŝn. zm.)

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gminie – naleşy przez to rozumieć Gmina Brody
2) dyrektorze- naleşy przez to rozumieć dyrektora
przedszkola prowadzonego przez Gminę Brody
3) opłacie miesięcznej – naleşy przez to rozumieć
wysokość opłaty ponoszonej na dziecko za
świadczenia realizowane ponad czas podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
ustalonej na podstawie stawki godzinowej oraz
prowadzonej w przedszkolu listy obecności
dzieci.
Rozdział 2
Ustalenie opłaty miesięcznej
§ 2 Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:
1) zajęcia rozbudzające u dzieci zainteresowania
otaczającego świata poprzez wyjścia plenerowe
oraz gry i zabawy badawcze
2) zajęcia i zabawy tematyczne wspomagające
rozwój społeczno- emocjonalny dziecka
3) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnie-
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nia artystyczne u dzieci

Rozdział 3

4) zajęcia i gry ruchowe wspomagające rozwój
dziecka
5) gry i zabawy wspomagające i korygujące rozwój mowy dziecka
ustala się odpłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć
w wysokości 2,00zł (słownie: dwa złote) i nalicza się
ją za kaşdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji
podstawy programowej.
§ 3. 1. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki
godzinowej, o której mowa w § 3, oraz prowadzonej
w przedszkolu listy obecności dzieci.
2. Za czas nieobecności dziecka w przedszkolu
opłat, o których mowa w § 2 nie pobiera się.

Postanowienia końcowe
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/162/08 Rady
Gminy Brody z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie
opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę
przedszkola
samorządowego
oraz
uchwała
Nr XXXIV/220/09 Rady Gminy Brody z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonym przez Gminę Brody publicznym przedszkolu samorządowym.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 lutego 2010r.

§ 4. Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat
miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa
umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.

Przewodniczący Rady
Lech Kossak
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UCHWAŁA NR XXXV/238/09
RADY GMINY BRODY
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany do uchwały Rady Gminy Brody z dnia 4 grudnia 2008r. Nr XXII/150/08
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXII/150/08 Rady Gminy Brody z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
wprowadza się następujące zmiany:
§ 2 w/w uchwały otrzymuje nowe brzmienie:
18 3

„ zwalnia się z podatku od środków transportowych autobusy wykorzystywane do przewozów
szkolnych”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009r.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak
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UCHWAŁA NR XXXV/241/09
RADY GMINY BRODY
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie ustawienia obelisku
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W celu upamiętnienia tych ludzi, którzy od
1945r. do chwili obecnej codziennością swoich działań przejawiali troskę o polski charakter na tych ziemiach zezwala się na ustawienie obelisku z napisem
w języku polskim o treści:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/224/09 z dnia
20 listopada 2009r. w sprawie zmiany do uchwały
Nr XXXIII/216/09.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak

„Pamiętając o przeszłości, z myślą o przyszłości.”
§ 2. Obelisk zostanie umieszczony na działce
Nr 165 w miejscowości Brody w miejscu wyznaczonym zgodnie z załącznikiem graficznym.
18 4
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UCHWAŁA NR XXIV/204/2009
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póŝn.
zm.) uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat netto ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
odbierania odpadów komunalnych oraz opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w następujących wysokościach:
1) za odbiór stałych
150,00zł/m3

185

odpadów

komunalnych

2) za wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników
bezodpływowych i transportu do punktu zlewnego 25,00zł/m3
§ 2. Górną opłatę za usługi, o których mowa
w § 1 ust. 1 ustala się w wysokości 100,00zł/m3
netto, jeşeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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UCHWAŁA NR XXXIX/210/2009
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zmian niektórych stawek określonych w uchwale Nr XVII/128/2004 Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera „a” ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami
w 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
w 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; w 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759, w 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, w 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337 i w 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, w 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, w 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(j.t. Dz. U. z 2007 Nr 19, poz. 115 ze zmianami
w 2008r. Dz. U. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391,
w 2009r. Dz. U. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720,
Nr 168, poz. 1323, Nr 227, poz. 1505) Rada Gminy
Zwierzyn uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się nowe wartości stawek za zajęcia
1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg
gminnych określone:

1) przy
– 3,00zł,

zajęciu

jezdni

do

20%

szerokości

2) przy zajęciu jezdni od 20 do 50% szerokości
– 6,00zł;
3) przy zajęciu jezdni powyşej 50% szerokości
– 10,00zł.
2. w § 3. 1. w/w uchwały
1) poza obszarem zabudowy – 8,00zł;
2) w obszarze zabudowy – 16,00zł.
§ 2. Pozostałe zapisy w/w uchwały pozostają bez
zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Mirosław Gniewczyński

1. w § 2 ust. 1 uchwały Nr XVII/128/2004 Rady
Gminy Zwierzyn z dnia 28 czerwca 2004r.
18 6
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UCHWAŁA NR XXVI/236/09
RADY GMINY ŻARY
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żary Nr XXI/184/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15
oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 44
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zmianami) uchwala się, co następuje :
§ 1. W uchwale Rady Gminy Şary Nr XXI/184/09
z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustanowienia
pomników przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego z dnia 10 czerwca 2009r. Nr 66,
poz. 941) wprowadza się następujące zmiany :

1) § 2. 1. otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 2. 1. Ustanawia się uşytkiem ekologicznym
o nazwie "Katarzyna" następujące powierzchnie:"
2) § 2. 1. pkt 6) otrzymuje następujące brzmienie:
"6) nieuşytek – Bagno o powierzchni 0,65ha na
terenie Zielonego Lasu, na działce ewidencyjnej
Nr 579, Oddz. Pododdział 358 h, obręb Łaz, będącej własnością Skarbu Państwa, pozostającej
w zarządzie oraz w nadzorze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lipinki."
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Şary.

Poz. 188, 189

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek
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UCHWAŁA NR XXVI/239/09
RADY GMINY ŻARY
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i granic ich obwodów, ustalenia sieci
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz ustalenia sieci innych form wychowania
przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Gminie Żary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14a ust. 1
i 1a oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004r.
Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów:
1) Szkoła Podstawowa w Bieniowie, do obwodu
której naleşą miejscowości: Bieniów, Biedrzychowice, Dąbrowiec, Włostów;
2) Szkoła Podstawowa w Grabiku, do obwodu
której naleşą miejscowości: Grabik, Droşków;
3) Szkoła Podstawowa w Lubanicach, do obwodu
której naleşą miejscowości: Lubanice, Surowa,
Łukawy;
4) Szkoła Podstawowa w Mirostowicach Dolnych,
do obwodu której naleşą miejscowości: Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Stawnik,
Łaz, Siodło;
5) Szkoła Podstawowa w Olbrachtowie, do obwodu której naleşą miejscowości: Bogumiłów,
Drozdów, Janików, Miłowice, Olbrachtów, Rusocice, Rościce;
6) Szkoła Podstawowa w Olszyńcu, do obwodu
której naleşą miejscowości: Marszów, Olszyniec;
7) Szkoła Podstawowa w Sieniawie Şarskiej, do
obwodu której naleşy miejscowość Sieniawa
Şarska;
8) Szkoła Podstawowa w Złotniku, do obwodu
której naleşą miejscowości: Kadłubia, Lubomyśl, Złotnik.
§ 2. Ustala się następującą sieć oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych:
1) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Bieniowie, do obwodu którego naleşą miej-

scowości: Bieniów, Biedrzychowice, Dąbrowiec, Włostów,
2) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Grabiku, do obwodu którego naleşą miejscowości: Grabik, Droşków,
3) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Lubanicach, do obwodu którego naleşą miejscowości: Lubanice, Surowa, Łukawy,
4) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Mirostowicach Dolnych, do obwodu którego
naleşą miejscowości: Mirostowice Dolne, Mirostowice Górne, Stawnik, Łaz, Siodło,
5) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Olbrachtowie, do obwodu którego naleşą
miejscowości: Bogumiłów, Drozdów, Janików,
Miłowice, Olbrachtów, Rusosice, Rościce,
6) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Olszyńcu, do obwodu którego naleşą miejscowości: Marszów , Olszyniec,
7) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Sieniawie Şarskiej, do obwodu którego naleşy miejscowość Sieniawa Şarska,
8) oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Złotniku, do obwodu którego naleşą miejscowości: Kadłubia, Lubomyśl, Złotnik.
§ 3. Ustala się następującą sieć innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych w Gminie Şary:
1) punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Bieniowie, obejmujący miejscowości: Bieniów, Biedrzychowice, Włostów, Dąbrowiec,
2) punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Olbrachtowie, obejmujący miejscowości: Olbrachtów, Miłowice, Rościce, Rusocice, Bogumiłów, Janików, Drozdów,
3) punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Sieniawie Şarskiej, obejmujący miejscowość
Sieniawa Şarska,
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4) punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Złotniku, obejmujący miejscowości: Lubomyśl, Złotnik, Kadłubia.
§ 4. Tracą moc uchwały:
1) uchwała Nr XVI/161/08 Rady Gminy Şary z dnia
13 listopada 2008r. w sprawie ustalenia sieci
innych form wychowania przedszkolnego na
terenie Gminy Şary,

Poz. 189, 190, 191
szkół podstawowych oraz granic ich obwodów
na terenie Gminy Şary.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Şary.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek

2) uchwała Nr V/39/99 Rady Gminy w Şarach
z dnia 11 marca 1999r. w sprawie planu sieci
18 8
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UCHWAŁA NR XXXII/151/2009
RADY GMINY GUBIN
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/142/2001 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2001r.
wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy Gubin postanawia, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gubin.

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVI/142/2001 Rady
Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2001r. wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości.

Przewodniczący Rady
Stanisław Fudyma

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

18 9
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UCHWAŁA NR XXXII/152/2009
RADY GMINY GUBIN
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
Rada Gminy Gubin postanawia, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Gubin.

§ 1. Zwalania się z podatku od nieruchomości
obiekty budowlane słuşące działalności statutowej
gminnych jednostek organizacyjnych.

Przewodniczący Rady
Stanisław Fudyma
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§ 3. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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UCHWAŁA NR LVI/350/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje się drodze wewnętrznej połoşonej
w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól Miasto w obrębie 5 na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 409/1 i 409/2 nazwę "Dębowa".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko

19 1
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UCHWAŁA NR XLIII/267/2009
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012"
przy Publicznej Szkole Podstawowej i m. Janusza Korczaka w Międzylesiu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się:
Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Publicznej
Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Międzylesiu
§ 1. Kompleks boisk sportowych wybudowanych
w ramach Programu pn. "Moje Boisko - Orlik 2012"
jest własnością Gminy Skąpe, administrowaną przez
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Międzylesiu.
§ 2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
§ 3. Kompleks czynny jest w następujących terminach:
1) w dniach od poniedziałku do piątku:
a) od godz. 800 do 1500- pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie szkoły podstawowej w Międzylesiu;
00

00

b) od godz. 15 do 21 - (paŝdziernik - luty)
obiekt dostępny dla wszystkich chętnych,
z zastrzeşeniem pierwszeństwa dla grup zorganizowanych w organizacjach szkolnych,
pozaszkolnych, zespołach i klubach sportowych;
c) od godz. 1600 do 2200 - (marzec - wrzesień)
obiekt dostępny dla wszystkich chętnych,
z zastrzeşeniem pierwszeństwa dla grup zor-

ganizowanych w organizacjach szkolnych,
pozaszkolnych, zespołach i klubach sportowych;
2) w dniach sobota - niedziela:
a) od godz. 1000 do 2100 - kompleks dostępny
dla wszystkich chętnych.
§ 4. Harmonogram rezerwacji naleşy ustalić
z trenerem środowiskowym na okres nie dłuşszy niş
miesiąc.
§ 5. W okresie wolnym od zajęć szkolnych obowiązuje odrębny harmonogram zajęć ustalony przez
trenera środowiskowego, zatwierdzony przez Zarządzającego, podany do publicznej wiadomości.
§ 6. Nad prawidłowym korzystaniem z obiektu
czuwa trener środowiskowy - koordynator zajęć,
prowadzący rejestr uşytkowników oraz koordynujący zajęcia sportowe na obiekcie powołany przez
Zarządzającego.
§ 7. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych o moşliwości korzystania z obiektu decyduje trener środowiskowy.
§ 8. Kaşda grupa korzystająca z obiektu zobowiązana jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za
wpis do rejestru wraz z okazaniem dokumentu potwierdzającego toşsamość. Osoby niepełnoletnie
mogą przebywać na terenie obiektu pod opieką
i nadzorem osoby dorosłej (instruktora sportu, nauczyciela, rodzica).
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§ 9. Uşytkownicy korzystają z boisk na własną
odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone
szkody w 100% wartości zniszczeń.
§ 10. Osoba odpowiedzialna zobowiązana jest
do niezwłocznego zgłoszenia trenerowi środowiskowemu uszkodzeń ujawnionych po poprzednich
uşytkownikach.
§ 11. Wyposaşenie i sprzęt sportowy znajdujący
się na obiekcie naleşy uşytkować zgodnie z jego
przeznaczeniem.
§ 12. Sprzęt sportowy wydaje wyłącznie trener
środowiskowy.
§ 13. Na terenie obiektu obowiązuje obuwie
zmienne - sportowe z płaską podeszwą oraz strój
sportowy.
§ 14. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz
korzystania z boisk zgodnie z przeznaczeniem bezwzględnie zakazuje się:
1) przebywania na terenie obiektu osobom, których stan wskazuje na spoşycie alkoholu lub
innych środków odurzających;
2) zabrania się gry w okularach, kolczykach i innych przedmiotach mogących spowodować
uszkodzenie ciała własnego jak i pozostałych
uczestników;
3) wnoszenia
przedmiotów
pirotechnicznych,
broni, kijów, pałek, kamieni, substancji şrących,
farb, pojemników pod ciśnieniem, opakowań
szklanych i innych;
4) wprowadzania i wnoszenia zwierząt;
5) wnoszenia i uşywania na płytach boisk sprzętu
innego niş zgodny z przeznaczeniem tj. rowerów, rolek, deskorolek, wózków dziecięcych itp.;
6) zaśmiecania, palenia tytoniu, picia alkoholu,
uşywania środków odurzających, şucia gumy;
7) zakłócania porządku,
słów i zwrotów;

uşywania

wulgarnych

8) przeszkadzania grupom zorganizowanym w zajęciach;
192

Poz. 193

9) przebywania na terenie obiektu poza godzinami
jego otwarcia;
10)

niszczenia sprzętów i płyt boiska;

11)

wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

12)

uwieszania się na obręczach koszy i bramkach umieszczonych na boiskach.

§ 15. Osoby przebywające na terenie kompleksu
i korzystające z boisk w sposób niezgodny z niniejszym regulaminem, na şądanie trenera środowiskowego zobowiązane są do natychmiastowego
zaprzestania działań niezgodnych z regulaminem
i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.
§ 16. Uşytkownicy korzystający z boisk zobowiązani są do zachowania szczególnej ostroşności oraz
przestrzegania przepisów BHP i p.poş.
§ 17. Dyrektor szkoły nie odpowiada za wypadki
spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za mienie pozostawione na terenie
obiektu.
§ 18. Notoryczne niestosowanie się do zapisów
regulaminu skutkować będzie zakazem wstępu na
teren obiektu.
§ 19. Za dni wolne od zajęć sportowych na terenie obiektu uwaşa się dni świąt państwowych i kościelnych.
§ 20. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo
uczniów na obiekcie w czasie planowanych zajęć
szkolnych ponosi nauczyciel przedmiotu.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 22. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
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UCHWAŁA NR XLIII/268/2009
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy a dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 12 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 26 paŝdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałania alkoholizmowi
(Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z póŝn. zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalną liczbę punktów
sprzedaşy napojów zawierających powyşej 4,5%
alkoholu (z wyjątkiem piwa) w ilości 30 punktów do
spoşycia poza miejscem sprzedaşy i 30 punktów
sprzedaşy do spoşycia w miejscu sprzedaşy.
§ 2. 1. Punkty sprzedaşy napojów alkoholowych
przeznaczonych do spoşycia poza miejscem sprzedaşy jak i w miejscu sprzedaşy mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niş 30 metrów od nişej
wymienionych obiektów:
a) przedszkola, szkoły i placówki oświatowe
w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,
b) kultu religijnego.
2. Pomiaru odległości określonej w ust. 1 dokonuje się wzdłuş ciągów komunikacyjnych od wejścia
do miejsc określonych w ust. 1 do wejścia do punktu, w którym zamierzona jest sprzedaş napojów alkoholowych.
§ 3. 1. Sprzedaş detaliczna napojów alkoholowych przeznaczonych do spoşycia poza miejscem
sprzedaşy, prowadzona jest przez:
a) sklepy detaliczne,
b) wydzielone stoiska w innych punktach handlowych prowadzących detaliczną sprzedaş
artykułów spoşywczych,
c) stacje paliw.
2. Sprzedaş napojów alkoholowych do spoşycia
w miejscu sprzedaşy moşe być prowadzona w lokalach gastronomicznych.

3. Sprzedaş napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa moşe być prowadzona w placówkach handlu detalicznego, które
posiadają wydzielone na zewnątrz miejsca do spoşycia alkoholu w formie tzw. ogródka piwnego.
§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Skąpe
Nr V/37/2003 z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaşy napojów zawierających powyşej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spoşycia poza miejscem sprzedaşy jak i w miejscu sprzedaşy, określenia zasad
usytuowania na terenie gminy Skąpe miejsc sprzedaşy napojów alkoholowych oraz określenia warunków sprzedaşy tych napojów (Dz. Urz. Województwa
Lubuskiego Nr 15, poz. 266) oraz uchwała Rady
Gminy Skąpe Nr VIII/48/2003 z dnia 16 maja 2003r.
w sprawie zmiany uchwały Nr V/37/2003 z dnia
25 lutego 2003r. w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaşy
napojów
zawierających
powyşej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spoşycia poza miejscem sprzedaşy jak i w miejscu sprzedaşy, określenia zasad usytuowania na
terenie gminy Skąpe miejsc sprzedaşy napojów alkoholowych oraz określenia warunków sprzedaşy
tych napojów (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego
Nr 30, poz. 649).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Skąpe.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
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UCHWAŁA NR XL/260/2009
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póŝniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

c) wyposaşone w narzędzia umoşliwiające posprzątanie terenu po opróşnieniu pojemników lub zbiorników,
d) zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu,
transportowych odpadów komunalnych i/lub
nieczystości ciekłych;

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług, na terenie Gminy
Słońsk, w zakresie odbierania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub
opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, których obowiązek uzyskania wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie
na odbieranie odpadów komunalnych winien spełnić następujące warunki dodatkowe:

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
świadczenia usług:

1) określić przedmiot i obszar działalności w tym
rodzaje odpadów odbieranych od właścicieli
nieruchomości;

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2) określić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji
składowanych na składowisku odpadów;

opróşniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,
winien złoşyć stosowny, prawidłowo wypełniony
wniosek zgodnie z ustawowymi wymaganiami
o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem wymaganych załączników.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
świadczenia usług: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróşnienia
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien spełnić następujące ogólne wymagania.
1) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do
ewidencji działalności gospodarczej;
2) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi,
którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone
w przepisach regulujących warunki techniczne
pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych.
Specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być:
a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,
b) parkowane po zakończonej pracy na terenie
bazy, uniemoşliwiając dostęp do nich osób
trzecich,

3) nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne.

3) określić stosowne lub przewidywane do stosowania technologie w zakresie sortowania
i kompostowania odpadów;
4) udokumentować zdolność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów
wielkogabarytowych, zuşytego sprzętu elektrycznego i odpadów z remontów;
5) dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, tzw. „bezpylnymi”, słuşącymi
do opróşniania pojemników oraz kontenerów,
samochodami cięşarowymi do odbioru odpadów gromadzonych w innych niş wymienione
wyşej urządzeniach, samochodami cięşarowymi skrzyniowymi wyposaşonymi w urządzenia
umoşliwiające opróşnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, samochodami cięşarowymi skrzyniowymi słuşącymi do odbioru
odpadów wielkogabarytowych, budowlanych
oraz innych rodzajów odpadów komunalnych;
6) udokumentować
sposób
przeprowadzania
i moşliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojemników i kontenerów oraz
pojazdów samochodowych wykorzystywanych
do transportu odebranych odpadów komunalnych;
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7) prowadzić pełną dokumentację w zakresie
prowadzonej działalności, w tym szczególnie:
a) dokumentów wynikających z aktualnego
prawa normującego gospodarkę odpadami,
b) uzyskanie zezwoleń
Pełną dokumentację, o której mowa wyşej
przedsiębiorca zobowiązany jest przestawić na
şądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe
organy administracji samorządowej;
8) na bieşąco aktualizować, w trakcie prowadzenia
działalności, informacje przekazane w dniu
składania wniosku.
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie
na opróşnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych winien spełnić następujące warunki dodatkowe:
1) udokumentować
sposób
przeprowadzenia
i moşliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych
a) dysponować specjalistycznymi pojazdami
samochodowymi asenizacyjnymi, którymi
ma być wykonywany transport nieczystości
ciekłych, spełniającymi dodatkowo wymagania techniczne określone w aktualnie obowiązujących przepisach;

Poz. 195

Wspólnym Międzygminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin
CZG-12.(WMPGO);
3) prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację
wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych zgodnie ze Wspólnym
Międzygminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG – 12
(WMPGO);
4) prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągnięcie
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie ze Wspólnym Międzygminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 (WMPGO);
5) przekazywane będzie do Urzędu
w Słońsku informacje dotyczące:

Gminy

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych
odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju
nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy
w terenie do końca pierwszego kwartału za
poprzedni rok kalendarzowy,
b) sposobu zagospodarowania poszczególnych
rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

2) prowadzić pełną dokumentację w zakresie
prowadzonej działalności, w tym szczególnie:

c) ilości poddanych odzyskowi odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali,

a) ewidencję odbieranych nieczystości ciekłych
zgodnie z wzorem ogłoszonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 188,
poz. 1576 z 2002r.),

d) masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji składowych na składowisku
odpadów i/lub sposobu ich zagospodarowania,

b) uzyskanych zezwoleń;

e) wykaz umów zawartych z właścicielami nieruchomości na odbieranie odpadów komunalnych,

3) pełną dokumentację, o której mowa wyşej
przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić na
şądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe organy administracji samorządowej;
4) na bieşąco aktualizować, w trakcie prowadzenia działalności, informacje przekazane w dniu
składania wniosku.
§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróşnienia
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złoşyć wraz z wnioskiem, o którym mowa w § 1 zobowiązanie, iş:
1) odpady komunalne odbierane od właścicieli
nieruchomości oraz zbierane i transportowane
z trenu Gminy Słońsk, będą kierowane do
ZUOK Długoszyn bezpośrednio lub poprzez
stację przeładunkową w Krześniczce zaś nieczystości ciekłe do punktu zlewnego na oczyszczalni komunalnej w Przyborowie;
2) prowadzić będzie gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizacje
selektywnej zbiórki odpadów zgodnie ze

f)

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi
w poprzednim miesiącu zawarł umowy na
odbieranie odpadów komunalnych, opróşnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie kaşdego miesiąca,

g) roczne sprawozdania w zakresie ilości zebranych i przekazanych do recyklingu i odzysku
odpadów opakowaniowych, w terminie do
15 stycznia roku następnego po roku objętym sprawozdaniem,
h) na wezwanie- kopie kart ewidencji odpadów
oraz kart przekazywania odpadów, prowadzonych zgodnie z wzorem określonym w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152,
poz. 1736);
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6) współpracować będzie z Inspektorem Ochrony
Środowiska Urzędu Gminy w Słońsku w zakresie świadczonych usług oraz edukacji ekologicznej.
§ 7. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania częstotliwości opróşniania pojemników
i
zbiorników
bezodpływowych,
ustalonych
w uchwale Nr XXXIII/231/2006 Rady Gminy w Słońsku z dnia 27 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na
terenie Gminy Słońsk.
§ 8. Przedsiębiorca zobowiązany jest do okazywania na şądanie umów oraz dowodów opłat za
świadczone usługi związane z odbiorem odpadów
i nieczystości ciekłych upowaşnionym pracownikom
Urzędu Gminy Słońsk.

Poz. 195, 196

§ 9. Niewypełnienie któregokolwiek z wymagań,
zawartych w uchwale, stanowi podstawę do odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 1.
§ 10. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Słońsku oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
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UCHWAŁA NR XI/72/09
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie Gminy Świdnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 90 f.
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781, z póŝn. zm.)
uchwala się:
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Świdnica
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa:
1. Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego.
2. Formy stypendium szkolnego.
3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego.
4. Tryb i sposób ustalania zasiłku szkolnego.
§ 2. Na warunkach przewidzianych, w niniejszym
regulaminie stypendia i zasiłki szkolne są przyznawane uczniom szkół wymienionych w art. 90 b ust. 3
i 4 ustawy o systemie oświaty zamieszkałym na terenie Gminy Świdnica.
II. Sposób ustalenia wysokości formy stypendium
szkolnego
§ 3. 1. Zakwalifikowanie ucznia do przyznania
stypendium szkolnego warunkowane jest spełnieniem kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
wynikającego z treści art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64,
poz. 593 z póŝn. zm.)
2. Minimalna wysokość stypendium szkolnego
wynosi 80%, a maksymalna 200% kwoty o której
mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U.
Nr 228, poz. 2255 z póŝn. zm.).
3. Wysokość stypendium szkolnego wynosi:
1) przy dochodzie do 100zł na osobę w rodzinie –
od 40% do 100% maksymalnej kwoty stypendium,
2) przy dochodzie od 101 do 200zł na osobę w rodzinie – od 40% do 90% maksymalnej kwoty
stypendium,
3) przy dochodzie powyşej 201zł na osobę w rodzinie – od 40% do 80% maksymalnej kwoty
stypendium.
§ 4. Stypendia szkolne moşna realizować
w okresach miesięcznych lub innych w zaleşności
od potrzeb i moşliwości wynikających z wysokości
przyznanej dotacji celowej.
§ 5. 1. Stypendium szkolne moşe być udzielone
na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów:
1) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
a takşe udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
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2) związanych bezpośrednio z pobieraniem nauki
poza miejscem zamieszkania (np. opłat za internet, bursę, itp.)
3) zakup biletów miesięcznych na dojazdy do
szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,
4) zakupu podręczników i pomocy szkolnych,
w szczególności ubioru sportowego, przyborów
szkolnych itp.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
jeśli przyznane stypendium w formach wymienionych w pkt. 1 nie jest moşliwe lub celowe, dopuszcza się udzielenie świadczenia pienięşnego.
III. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 6. 1. Stypendium szkolne jest przyznawane na
wniosek:
1) rodziców albo pełnoletniego ucznia,
2) dyrektora szkoły,
3) stypendia szkolne mogą być przyznawane
z urzędu.
2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
składa się w Zespole ds. Placówek Oświatowych
w Świdnicy przy ulicy Długiej 25 w terminach:
1) do 15 września danego roku szkolnego dla
uczniów,
2) do 15 paŝdziernika danego roku szkolnego dla
słuchaczy kolegiów.
3) w uzasadnionym przypadku w innym terminie
niş określony w ust. 2 pkt 1) i 2) § 6.
§ 7. 1. Do opiniowania wniosków o przyznanie
stypendium Wójt Gminy Świdnica powołuje Komisję Stypendialną.
2. Do zadań Komisji naleşy:
1) sprawdzenie wniosków o stypendium lub zasiłek szkolny pod względem formalnym,
2) wstępne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych,
3) rozpoznanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma być przyznane
z urzędu,
4) proponowanie formy, w jakiej mogą być przyznane stypendia szkolne.
3. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Świdnica
protokół z przeprowadzonych prac w czasie 14 dni
od terminu składania wniosków, określonego w § 6,
a w przypadku złoşenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej w innym terminie, w ciągu 14 dni
od daty jego złoşenia.
195

Poz. 196

4. Postępowanie w sprawach udzielania pomocy
materialnej dla uczniów z wyłączeniem wydania
decyzji administracyjnych prowadzi Zespół ds. Placówek Oświatowych.
5. Obsługę biurową Komisji Stypendialnej zapewnia Zespół ds. Placówek Oświatowych.
§ 8. 1. Stypendium szkolne moşe być udzielane
w formie przelewu lub wypłaty gotówki.
2. Dochody wykazane we wniosku o stypendium
powinny być udokumentowane juş w chwili jego
składania lub w terminie wskazanym w decyzji przyznającej pomoc materialną, pod rygorem zwrotu
świadczenia.
IV. Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
§ 9. Na zasiłki szkolne dla uczniów zamieszkałych
w gminie Świdnica, a znajdujących się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia
losowego, przeznacza się 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gminę Świdnica w trybie art. 90 r.
ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
§ 10. 1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje
się odpowiednio § 6 i § 7 niniejszego regulaminu.
2. Zasiłek szkolny przyznaje się w formie świadczenia pienięşnego nieprzekraczającego jednorazowo kwoty pięciokrotności kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255 z póŝn. zm.).
V. Postanowienia końcowe
§ 11. 1. Ŝródłem finansowania stypendiów i zasiłków są środki otrzymane w ramach dotacji celowej z budşetu państwa, określone na podstawie
art. 90 r. ustawy o systemie oświaty.
2. Wypłaty stypendiów będą realizowane bezpośrednio po otrzymaniu środków na ten cel z budşetu
państwa na konto Urzędu Gminy.
§ 12. Wójt Gminy Świdnica przyznaje stypendium szkolne oraz zasiłki szkolne uczniom zakwalifikowanym przez Komisję Stypendialną w drodze
decyzji administracyjnej.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski
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UCHWAŁA NR XI/78/09
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń
infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
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 póŝn. zm.) oraz art. 40
ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg których zarządcą jest Gmina
Świdnica, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
a dotyczące:
1. prowadzenia robót w pasie drogowym;

2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności
w celach innych niş wymienione w pkt. 1-3.
§ 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt.1 i 4 ustala się następujące stawki opłat za kaşdy dzień zajęcia:

ELEMENT PASA DROGOWEGO
Jezdnia wraz z poboczem do 20% szerokości pasa drogowego
Jezdnia wraz z poboczem od 20% do 50% szerokości pasa drogowego
Jezdnia wraz z poboczem pow.50% szerokości pasa drogowego
Chodnik, plac, zatoka, ścieşka rowerowa
Pozostałe elementy pasa drogowego (rowy, zieleńce)
2. Dla prowadzonych robót – remontów i inwestycji własnych Gminy Świdnica w pasie drogowym
dróg gminnych, opłata za jego zajęcie wyniesie
0,00 zł.

KATEGORIA DROGI - Drogi gminne
7,00zł
7,00zł
7,00zł
7,00zł
7,00zł

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w §1 pkt.2 ustala się następujące roczne stawki
opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej
przez rzut poziomy umieszczonego „urządzenia”:

RODZAJ URZĄDZENIA
Sieci gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne
Linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi
2. Przy umieszczaniu urządzeń obcych w ramach
zadań własnych gminy, nie związanych z funkcjonowaniem drogi, stawki określone w ust. 1 wynoszą
0,00zł.

KATEGORIA DROGI
- Drogi gminne
2,00zł
50,00zł

§ 4. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa
w § 1 pkt. 3 ustala się następujące dzienne stawki
opłat za 1m2 powierzchni:

RODZAJ OBIEKTU
Stały obiekt handlowy, usługowy (kiosk, kontener, pawilon)
Inne obiekty stałe
Czasowy obiekt handlowy, usługowy, gastronomiczny (stoisko handlowe,
stoisko reklamowe, ogródek letni)
Reklama

KATEGORIA DROGI - Drogi
gminne
2,00zł
2,00zł
2,00zł
2,00zł
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.

Nr III/25/08 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca
2008r.

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego. Po tym terminie traci moc uchwała

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski
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UCHWAŁA NR XXXIV/262/09
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przekraczających podstawę programową wychowania
przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Trzciel
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. 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) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281,
poz. 2781, Dz. U. z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227,
poz. 1658, Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, Dz. U. z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Dz. U.
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56,
poz. 458) Rada Miejska postanawia, co następuje:
§ 1. Korzystanie ze świadczeń wykraczających
ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego ma charakter odpłatny.
§ 2. Opłacie podlegają świadczenia obejmujące:
1. koszty surowców zuşytych do przygotowania
posiłków,
2. koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole.
§ 3. Wysokość opłaty, o której mowa w § 2 pkt. 1
kalkulowana jest w kaşdej placówce odrębnie i ustaCzas
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- 6,

00

- 7,

00

- 8,

- zajęcia opiekuńcze *

00

- zajęcia opiekuńcze *

- 8,

- 13,

- 13,

00

- 15,

00

00

- zajęcia opiekuńcze *

30

- zajęcia opiekuńcze *

- 15,

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji
rozszerzonych świadczeń ustala się na podstawie
stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1 oraz
prowadzonej w przedszkolu listy obecności dzieci.
3. Za czas nieobecności dziecka w przedszkolu
opłaty, o której mowa w § 2 ust.1 i 2 nie pobiera się.
§ 5. Liczba godzin dziennej opieki nad dzieckiem,
zakres świadczeń wybranych z katalogu usług oraz
wysokość opłat ustalana jest przez strony: dyrektor
przedszkola i rodziców (opiekunów) dziecka i moşe
być spisana w drodze indywidualnej umowy cywilno – prawnej lub porozumienia o świadczenie usług
za koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole.
§ 6. Ustala się następujący rozkład dnia pobytu
dziecka w przedszkolu uwzględniający katalog usług
dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych
przez przedszkole:

- godziny realizacji podstaw programowych

00

- 15,

§ 4. 1. Wysokość opłaty, o której mowa § 2 pkt. 2
ustala się miesięcznie za kaşdą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach dodatkowych
zajęć opiekuńczych prowadzonych przez przedszkole
w wysokości 0,10% minimalnego wynagrodzenia za
pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

Rodzaj zajęć

00

- 7,

lana przez strony: dyrektora przedszkola i rodziców
(opiekunów) dziecka w drodze indywidualnej umowy cywilno - prawnej.

* opieka nad dziećmi z elementami socjoterapii i integracji, muzykoterapia, przygotowanie dzieci do udziału w róşnych
konkursach, bajkoterapia, terapia zajęciowa, realizacja programów autorskich, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.
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§ 7. Szczegółowy dzienny rozkład dnia przedszkola ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu
z rodzicami (opiekunami) dzieci.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVII/201/05 Rady
Miejskiej w Trzcielu z dnia 23 września 2005 roku
oraz uchwała Nr XXX/253/09 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 5 listopada 2009.
19 7
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UCHWAŁA NR XLIV/433/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 14 stycznia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Słubice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co następuje:

a takşe Medal „Za zasługi dla Gminy Słubice”
oraz Medal Honorowy Gminy Słubice”."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 1. W Statucie Gminy Słubice (t.j. ogłoszony
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
z dnia 5 paŝdziernika 2009r. Nr 105, poz. 1410),
§ 7a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

„Rada moşe nadawać tytuły: Honorowy Obywatel Słubic, Ambasador Słubic, Słubiczanin Roku

Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz

19 8
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UCHWAŁA NR XLIV/434/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 14 stycznia 2010r.
w sprawie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń
infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Słubice
19 9

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 146 ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004r. z póŝn.
zm.) Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

§ 2. Wysokość opłaty adiacenckiej wynosi
30% róşnicy między wartością, jaką nieruchomość
miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury
technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po
ich wybudowaniu.

§ 1. Ustala się na obszarze Miasta i Gminy Słubice opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, których pierwotnym właścicielem nie
była Gmina Słubice, spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej: wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz
dróg.

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

19 9

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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UCHWAŁA NR XLIV/292/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz
umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej
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 póŝn. zm.), art. 40 ust. 8
i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71, poz. 838 z póŝn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/97/2004 Rady Gminy
Skąpe z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 37, poz. 635) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach
wyłączności w celach innych niş wymienione
w § 1 pkt 1 - 3 ustala się dzienne stawki opłat za
1m2 powierzchni – 0,40zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak

2 00
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UCHWAŁA NR XXXVI/225/2010
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 16 lutego 2010r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Stare Kurowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z póŝn.
zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1) obiekty i grunty uşyteczności publicznej stanowiące mienie komunalne gminy z wyłączeniem
gruntów i obiektów wydzierşawionych na podstawie odrębnych umów,
2) budynki lub ich części stanowiące mienie komunalne, albo które zostały zajęte na potrzeby
ochrony przeciwpoşarowej,
3) nieruchomości lub ich części wykorzystywane
na potrzeby w zakresie kultury fizycznej i sportu
oraz na cele kulturalno-oświatowe,
4) rurociągi i przewody sieci przesyłowej i rozdzielczej wody oraz budowle słuşące do odprowadzania i oczyszczania ścieków,
201

5) pozostałe budynki niemieszkalne połoşone na
gruncie do 1ha fizycznego lub 1ha przeliczeniowego, słuşące wyłącznie działalności rolniczej, prowadzonej w odrębnych gospodarstwach rolnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 3. Traci moc § 2 uchwały Nr XXXIII/203/2009
Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 25 listopada 2009
roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku
na terenie gminy Stare Kurowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Andrzej Gogler
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UCHWAŁA NR XXXVIII/247/09
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2009r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt
dziecka oraz osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- wychowawczej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055;
Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2007 Nr 173, poz. 1218;
Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458;
Dz. U. z 2009 Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241)
w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362) i art. 2 ust. 10, art. 4 ust. 1, 2, 3, art. 62
ust. 2 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r.
Nr 14, poz. 92; Nr 223, poz. 1463; Nr 227, poz. 1505,
Nr 237, poz. 1652; Dz. U z 2009 Nr 6, poz. 33; Nr 97,
poz. 802; Nr 98, poz. 817; Nr 157, poz. 1241) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych postanowieniach uchwały
jest mowa o:
1) ustawie o pomocy społecznej – oznacza to
ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362);
2) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14,
poz. 92 z póŝn. zm.);
3) dochodzie rodziny – oznacza to dochód określony w art. 6 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;
4) dochodzie na osobę w rodzinie – oznacza to
dochód określony w art. 6 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej;
5) dochodzie dziecka – oznacza to dochód określony w art. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
6) osobie samotnie gospodarującej – osoba,
o której mowa w art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy
społecznej;
7) dziecku – oznacza to osobę niepełnoletnią
przebywającą w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz osobę pełnoletnią, o której
mowa w art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej;
8) rodzinie – oznacza to zgodnie z art. 6 pkt 14
ustawy o pomocy społecznej osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

9) kryterium dochodowym – oznacza to dochód
ustalony w oparciu o przepis art. 8 ust. 1
pkt 1, 2, 3 ustawy o pomocy społecznej;
10) placówce opiekuńczo – wychowawczej – oznacza to placówkę opiekuńczo – wychowawczą
typu socjalizacyjnego:
11) niepełnosprawności – oznacza to trwałą lub
okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego
naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy
w oparciu o przepis art. 2 pkt 10, art. 4 ust. 1 – 3
i art. 62 ust. 2 pkt 1 – 3.
§ 2. 1. Przepisy uchwały stosuje się do rodziców
dzieci przebywających w placówce opiekuńczo wychowawczej oraz rodziców osoby pełnoletniej
przebywającej w tej placówce, a takşe opiekunów
prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy dysponują dochodami dzieci lub osób pełnoletnich przebywających w placówce do czasu ukończenia szkoły,
w której osoby te rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości.
2. Przepisy uchwały stosuje się takşe do rodziców dzieci, o których mowa w ust. 1 pozbawionych
władzy rodzicielskiej lub rodziców, którym władza
rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
§ 3. 1. Rodzice ponoszą odpłatność za pobyt
dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej
oraz osoby pełnoletniej, o której mowa w § 2 do
wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka umieszczonego w placówce.
2. Opłata ponoszona przez opiekunów prawnych, kuratorów lub osobę pełnoletnią nie moşe być
wyşsza niş 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka
lub osoby pełnoletniej.
§ 4. Odstępuje się od ustalenia odpłatności na
wniosek rodziców lub z urzędu, w przypadku rodziców, których dochód nie przekracza lub jest równy
150% kryterium dochodowego rodziny lub osoby
samotnie gospodarującej, o którym mowa w § 1
pkt 6 i 8.
§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwzględniając sytuację rodzinną, zdrowotną,
majątkową moşna zwolnić całkowicie lub częściowo
rodziców dziecka na ich wniosek lub z urzędu z ponoszenia opłat w szczególności ze względu na:
a) występowania w ich rodzinie bezrobocia;
b) długotrwałej choroby;
c) niepełnosprawności;
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d) śmierci członka rodziny;

Poz. 203, 204
a) gdy odpłatność niweczyłaby skutki udzielonej pomocy społecznej,

e) zdarzenie losowe;

h) inne waşne przyczyny uzasadniające zwolnienie z odpłatności;

b) z uwagi na orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny rodzice dzieci i rodzice osób pełnoletnich przebywających w placówce opiekuńczo- wychowawczej mogą być zwolnieni całkowicie
z ponoszenia odpłatności.

2. Z obowiązku ponoszenia opłat zwalnia się
częściowo rodziców, których dochód rodziny lub
osoby samotnie gospodarującej przekracza kryterium dochodowe dla tej rodziny lub osoby, o którym
mowa w §1 pkt 6 i 8 według następujących zasad:

6. Kwota dochodu rodziców, którzy ponoszą odpłatność, po wniesieniu tej odpłatności nie moşe
być nişsza od kwoty 150% kryterium dochodowego
ustalonego w oparciu o przepis ustawy o pomocy
społecznej.

a) 94% zwolnienia od ustalonej dla rodziców
kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 150% kryterium dochodowego, lecz jest nişszy lub równy
200% tego kryterium;

§ 6. 1. Odstępuje się od ustalenia odpłatności na
wniosek osoby pełnoletniej przebywającej w placówce lub z urzędu, w przypadku gdy dochód osoby
pełnoletniej nie przekracza lub jest równy 150% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w § 1 pkt 8.

b) 86% zwolnienia od ustalonej dla rodziców
kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 200% kryterium dochodowego, lecz jest nişszy lub równy
250% tego kryterium;

2. Osoby pełnoletnie, które posiadają dochód
oraz opiekunowie prawni i kuratorzy, w przypadku
gdy dysponują dochodami dziecka, są zwolnieni
z ponoszenia opłat na zasadach określonych w § 5
ust. 2 z zastrzeşeniem, şe opłata nie moşe być wyşsza niş 50% kwoty stanowiącej dochód dziecka lub
osoby pełnoletniej.

f)

klęskę şywiołową;

g) samotne rodzicielstwo;

c) 75% zwolnienia od ustalonej dla rodziców
kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 250% kryterium dochodowego, lecz jest nişszy lub równy
350% tego kryterium;
3. Rodzice, których dochód jest wyşszy niş
350% ustalonego dla tej rodziny lub osoby samotnie
gospodarującej kryterium dochodowego, ponoszą
pełną odpłatność za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
4. Rodzice, którzy odmawiają przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego ponoszą pełną odpłatność za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVII/136/04 Rady Powiatu w Świebodzinie z dnia 9 listopada 2004 roku
w sprawie ustalenia zasad całkowitego i częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka
w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Motowidełko

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj.:
2 02
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UCHWAŁA NR XXXVIII/248/09
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2009r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt
dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592; Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271;
Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 Nr 102, poz. 1055;
Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2007 Nr 173, poz. 1218;

Dz. U. z 2008 Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458;
Dz. U. z 2009 Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241)
w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362) i art. 2 ust. 10, art. 4 ust. 1, 2, 3, art. 62
ust. 2 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud
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nianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r.
Nr 14, poz. 92; Nr 223, poz. 1463; Nr 227, poz. 1505,
Nr 237, poz. 1652; Dz. U z 2009 Nr 6, poz. 33; Nr 97,
poz. 802; Nr 98, poz. 817; Nr 157, poz. 1241) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Ilekroć w dalszych postanowieniach uchwały
jest mowa o:
1) ustawie o pomocy społecznej – oznacza to
ustawę z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362);
2) ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14,
poz. 92 z póŝn. zm.);
3) dochodzie rodziny – oznacza to dochód określony w art. 6 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;
4) dochodzie na osobę w rodzinie – oznacza to
dochód określony w art. 6 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej;
5) dochodzie dziecka – oznacza to dochód określony w art. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej;
6) osobie samotnie gospodarującej – osoba,
o której mowa w art. 6 pkt 10 ustawy o pomocy
społecznej;
7) dziecku – oznacza to osobę niepełnoletnią
przebywającą w rodzinie zastępczej oraz osobę
pełnoletnią, o której mowa w art. 78 ust. 5
ustawy o pomocy społecznej;
8) rodzinie – oznacza to zgodnie z art. 6 pkt 14
ustawy o pomocy społecznej osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
9) kryterium dochodowym – oznacza to dochód
ustalony w oparciu o przepis art. 8 ust. 1
pkt 1, 2, 3 ustawy o pomocy społecznej;
10) rodzinie zastępczej – oznacza to rodzinę zastępczą spokrewnioną lub niespokrewnioną z dzieckiem, a takşe zawodową niespokrewnioną
z dzieckiem rodzinę zastępczą;
11) niepełnosprawności – oznacza to trwałą lub
okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego
naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy
w oparciu o przepis art. 2 pkt 10, art. 4 ust. 1 – 3
i art. 62 ust. 2 pkt 1 – 3.
§ 2. 1. Przepisy uchwały stosuje się do rodziców
dzieci przebywających w rodzinie zastępczej oraz
rodziców osób pełnoletnich przebywających w rodzinie zastępczej do czasu ukończenia szkoły, w której osoby te rozpoczęły naukę przed osiągnięciem
pełnoletniości.

Poz. 204

2. Przepisy uchwały stosuje się takşe do rodziców dzieci, o których mowa w ust. 1 pozbawionych
władzy rodzicielskiej lub rodziców, którym władza
rodzicielska została zawieszona albo ograniczona.
§ 3. Rodzice ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz osoby pełnoletniej,
o której mowa w § 2 do wysokości pomocy pienięşnej udzielonej rodzinie zastępczej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego
w tej rodzinie.
§ 4. Odstępuje się od ustalenia odpłatności na
wniosek rodziców lub z urzędu, w przypadku rodziców, których dochód nie przekracza lub jest równy
150% kryterium dochodowego rodziny lub osoby
samotnie gospodarującej, o którym mowa w § 1
pkt 6 i 8.
§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uwzględniając sytuację rodzinną, zdrowotną,
majątkową moşna zwolnić całkowicie lub częściowo
rodziców dziecka na ich wniosek lub z urzędu z ponoszenia opłat w szczególności ze względu na:
a) występowania w ich rodzinie bezrobocia,
b) długotrwałej choroby,
c) niepełnosprawności;
d) śmierci członka rodziny;
e) zdarzenie losowe;
f)

klęskę şywiołową;

g) samotne rodzicielstwo;
h) inne waşne przyczyny uzasadniające zwolnienie z odpłatności;
2. Z obowiązku ponoszenia opłat zwalnia się
częściowo rodziców, których dochód rodziny lub
osoby
samotnie
gospodarującej
przekracza
150% kryterium dochodowego dla tej rodziny lub
osoby, o którym mowa w § 1 pkt 6 i 8 według następujących zasad:
a) 85% zwolnienia od ustalonej dla rodziców
kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza 150% kryterium
dochodowego, lecz jest nişszy lub równy
200% tego kryterium;
b) 61% zwolnienia od ustalonej dla rodziców
kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 200% kryterium dochodowego, lecz jest nişszy lub równy
250% tego kryterium;
c) 31% zwolnienia od ustalonej dla rodziców
kwoty odpłatności w przypadku, gdy dochód
w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza 250% kryterium dochodowego, lecz jest nişszy lub równy
350% tego kryterium;
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3. Rodzice, których dochód jest wyşszy niş
350% ustalonego dla tej rodziny lub osoby samotnie
gospodarującej kryterium dochodowego, ponoszą
pełną odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej.

6. Kwota dochodu rodziców, którzy ponoszą odpłatność, po wniesieniu tej odpłatności nie moşe
być nişsza od kwoty 150% kryterium dochodowego
ustalonego w oparciu o przepis ustawy o pomocy
społecznej.

4. Rodzice, którzy odmawiają przeprowadzenia
wywiadu środowiskowego, ponoszą pełną odpłatność za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/137/04 Rady Powiatu w Świebodzinie z dnia 9 listopada 2004 roku
w sprawie ustalenia zasad całkowitego i częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, tj.:
a) gdy odpłatność niweczyłaby skutki udzielonej pomocy społecznej,
b) z uwagi na orzeczony stopień niepełnosprawności umiarkowany lub znaczny rodzice dzieci i rodzice osób pełnoletnich przebywających w rodzinie zastępczej mogą być
zwolnieni całkowicie z ponoszenia odpłatności.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Motowidełko

203
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UCHWAŁA NR XXXVIII/257/09
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Świebodzińskiego
Na podstawie art. 12 pkt. 1, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku 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 2004 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) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007r. Nr 68, poz. 449, z 2009r. Nr 31, poz. 206.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Świebodzińskiego stanowiącym załącznik do Obwieszczenia Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 20 lutego 2003r. stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/27/03 Rady Powiatu Świebodzińskiego w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Świebodzińskiego
§ 70 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
204

„1. Powiatowe słuşby, inspekcje i straşe tworzą:
1) Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie;
2) Komenda Powiatowa Państwowej Straşy Poşarnej w Świebodzinie;
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Świebodzinie;
4) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Świebodzinie.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Motowidełko
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UCHWAŁA NR 55/2010
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHNUKOWEJ
z dnia 10 lutego 2010r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 paŝdziernika 1992r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 55, poz. 577 z póŝn. zm.) oraz art. 79
ust. 1, ust. 3 i ust. 5 w zw. z art. 78 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.)
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, po przeprowadzeniu postępowania nadzorczego w przedmiocie zgodności z prawem
uchwały Nr XLIII/335/09 Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budşetu Powiatu na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, która wpłynęła do regionalnej izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w dniu 21 stycznia
2009, a następnie wobec której pismem z dnia
4 lutego 2010r. wskazano na jej błędną numerację
i oznaczono numerem porządkowym XLIII/235/09
nie zamieniając jej treści stwierdza:
niewaşność w całości § 1 ust. 1 przedmiotowej uchwały z uwagi na naruszenie art. 81
w zw. z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568).
UZASADNIENIE
Uchwała Nr XLIII/335/09 (po zmianie numeracji XLIII
235/09) Rady Powiatu Słubickiego z dnia 22 grudnia
2009r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
z budşetu Powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, określiła zasady
udzielania dotacji z budşetu powiatu słubickiego na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
W ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze § 1 ust. 1 przedmiotowej
uchwały określił krąg podmiotów mogących ubiegać się o dotacje na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niezgodnie z art. 71
ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W § 1 ust. 1 badanej uchwały wskazano
bowiem, şe jedynie właściciel zabytku wpisanego do
rejestru zabytków moşe ubiegać się o udzielenie
dotacji celowej z budşetu powiatu na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami w zakresie sprawowania
opieki nad zabytkami osoba fizyczna lub jednostka
organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku
wynikający z prawa własności, uşytkowania wieczy-

stego, trwałego zarządu ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego finansuje prowadzenie prac konserwatorskich przy tym
zabytku. Zatem osoby posiadające tytuł prawny do
zabytku wynikający z art. 71 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, będą równocześnie tymi, które mogą ubiegać się o udzielenie
dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane wymienione w art. 77 tej ustawy
w trybie określonym na podstawie art. 81 ust. 1
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
przez organ stanowiący powiatu.
Zatem Radzie Powiatu nie przysługuje kompetencja
do innego określenia kręgu uprawnionych podmiotów do ubiegania się o dotacje na ww. prace. Naleşy
zauwaşyć, ze podobne stanowisko wyraşone zostało
w orzecznictwie między innymi uchwale I/42/08 Kolegium Regionalnej Izby obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 stycznia 2008 (publikacja OwSS
2008/2/54) czy teş uchwale 8/239/06 Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 kwietnia 2006r.
(publikacja OwSS 2006/3/89). Tym samym wskazanie jedynie właściciela zabytku jako podmiotu
uprawnionego do ubiegania się o dotacje zawęşa
w sposób nieuprawniony ustawowy krąg osób
uprawnionych do ubiegania się o dotacje
Natomiast z art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wynika, ze dotacja
z budşetu powiatu moşe być udzielona na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
na zasadach określonych w odrębnej uchwale organu stanowiącego. Stosownie do art. 71 ust. 1
i art. 81 ww. ustawy finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i prac budowlanych przy
zabytku naleşy, co do zasady, do podmiotu mającego tytuł prawny do tego zabytku, a udzielenie dotacji na te prace przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego moşliwe jest wyłącznie
w odniesieniu do prac przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków. Tytuł prawny do zabytku moşe
wynikać z prawa własności, uşytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Zatem
art. 81 nie daje radzie powiatu kompetencji do ograniczania czy rozszerzanie katalogu ustawowego
podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotacje. Jedyne warunki jakie musza więc zostać spełnione to tytuł prawny do zabytku z art. 71 ustawy
o ochronie zabytków oraz posiadanie decyzji o wpisie obiektu zabytkowego do rejestru zabytków i złoşenie wniosku.
Kolegium podkreśla równieş, şe dyspozycję art. 71
ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami odróşnić trzeba od art. 73 tej ustawy mówiącego w swojej dyspozycji o właścicielu zabytku,
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ale stanowiącego nie o dotacjach z budşetu powiatu
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane przy zabytkach, lecz o analogicznych
dotacjach z budşetu państwa. Jednak nawet
w art. 73 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami właściciel zabytku nie jest wskazany jako
jedyny podmiot uprawniony do ubiegania się o dotacje z budşetu państwa na dofinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku.

Poz. 206, 207

Z powyşszych względów orzeczono jak w sentencji niniejszej uchwały.
Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Zielonej Górze, w zakresie
stwierdzenia niewaşności postanowień badanej
uchwały – słuşy Gminie prawo złoşenia 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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POSTANOWIENIE NR 1/2010
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 22 lutego 2010r.
o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Gubin oraz Wójta Gminy
Gubin przed upływem kadencji
Na podstawie art. 23 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia
15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz. U.
Nr 88, poz. 985 z póŝn. zm.1)) po rozpatrzeniu wniosku mieszkańców gminy Gubin o przeprowadzeniu
referendum gminnego w sprawie odwołania Rady
Gminy oraz Wójta Gminy Gubin przed upływem
kadencji, złoşonego przez pełnomocnika inicjatora
tego referendum w dniu 25 stycznia 2010r. postanawia się, co następuje:

§ 4. 1. Karta do głosowania w referendum
w sprawie odwołania Rady Gminy Gubin ma format
A-5 i drukowana jest na papierze koloru białego.

§ 1. Uznaje się wniosek za spełniający wymogi
określone w ustawie o referendum lokalnym.

§ 5. Dni, w których upływają terminu wykonania
czynności związanych z przeprowadzeniem referendum określa kalendarz czynności stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego postanowienia.

§ 2. Postanawia się przeprowadzić referendum
gminne w sprawie odwołania Rady Gminy Gubin
oraz Wójta Gminy Gubin przed upływem kadencji,
zwane dalej „referendum”.
§ 3. Datę referendum wyznacza się na niedzielę
18 kwietnia 2010r.

2. Karta do głosowania w referendum w sprawie
odwołania Wójta Gminy Gubin ma format A-5 i drukowana jest na papierze koloru róşowego.
3. Wzory i treść kart do głosowania określają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego postanowienia.

§ 5. Postanowienie wchodzi w şycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz rozplakatowaniu na terenie gminu Gubin.3
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze:
Bogumił Hoszowski

3

zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2007r. Nr 112,
poz. 766.
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Poz. 207

Załącznik Nr 1
do postanowienia Nr 1/2010
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 22 lutego 2010r.

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA
w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Gminy Gubin zarządzonym przez
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
na dzień 18 kwietnia 2010r.

Czy jest Pan(i) za odwołaniem
Rady Gminy Gubin przed upływem kadencji?

TAK

NIE

Informacja:
Głosować moşna stawiając znak „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.
Postawienie znaku „X” w więcej niş jednej kratce lub niepostawienie znaku „X”
w şadnej kratce powoduje niewaşność głosu

(pieczęć Komisarza Wyborczego)

(miejsce na umieszczenie
pieczęci obwodowej komisji
do spraw referendum)
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Poz. 207
Załącznik Nr 2
do postanowienia Nr 1/2010
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 22 lutego 2010r.

WZÓR

KARTA DO GŁOSOWANIA
w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Gubin zarządzonym przez
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
na dzień 18 kwietnia 2010 r.

Czy jest Pan(i) za odwołaniem
Edwarda Aksamitowskiego Wójta Gminy Gubin przed upływem kadencji?

TAK

NIE

Informacja:
Głosować moşna stawiając znak „X” w kratce obok odpowiedzi „TAK” lub „NIE”.
Postawienie znaku „X” w więcej niş jednej kratce lub niepostawienie znaku „X”
w şadnej kratce powoduje niewaşność głosu.

(pieczęć Komisarza Wyborczego)

(miejsce na umieszczenie
pieczęci obwodowej komisji
do spraw referendum)
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Poz. 207
Załącznik Nr 3
do postanowienia Nr 1/2010
Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
z dnia 22 lutego 2010r.

Kalendarz czynności
związanych z przeprowadzeniem referendum w sprawie odwołania Rady Gminy oraz Wójta Gminy Gubin
przed upływem kadencji
zarządzonym na dzień 18 kwietnia 2010r.

Termin
wykonania czynności

Treść czynności
ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego postanowienia Komisarza Wyborczego o przeprowadzeniu referendum

do dnia 1 marca 2010r.

podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie na terenie
gminy Gubin postanowienia o przeprowadzeniu referendum

do dnia 18 marca 2010r.

zgłaszanie do Komisarza Wyborczego kandydatów na członków Gminnej i Obwodowych Komisji do Spraw Referendum

do dnia 24 marca 2010r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji do Spraw
Referendum w Gubinie

do dnia 28 marca 2010r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta
Gminy, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz
o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
powołanie przez Komisarza Wyborczego obwodowych komisji do
spraw referendum

do dnia 4 kwietnia 2010r.

206

sporządzenie spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

dnia 16 kwietnia 2010r.
o godz. 2400

zakończenie kampanii referendalnej

dnia 17 kwietnia 2010r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji do spraw referendum spisów osób uprawnionych do udziału w referendum

dnia 18 kwietnia 2010r.
godz. 600 – 2000

głosowanie w referendum gminnym
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208
INFORMACJA
STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 18 lutego 2010r.
o zakończeniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków
207

Na podstawie art. 24a, pkt 8 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zmianami) informuję, şe projekt operatu opisowo - kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów
i budynków, w zakresie dotyczącym uzupełnienia
ewidencji o dane budynków i lokali był wyłoşony do
wglądu osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, posiadających swoje nieruchomości budynkowe i lokalowe na obszarze nişej wymienionych obrębów, w następujących terminach:
1) dla obrębów Stary Kisielin i Nowy Kisielin, połoşonych w gminie Zielona Góra, w terminie od
6 do 24 lipca 2009 roku, w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 5,
2) dla obrębów Jany, połoşonego w gminie Zielona
Góra i Leśniów Wielki w gminie Czerwieńsk,
w terminie od 5 do 23 paŝdziernika 2009 roku,
w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze
przy ul. Podgórnej 5,

wego w Zielonej Górze mieszczącej się w Sulechowie przy Palcu Ratuszowym 8/9.
Kaşdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane
ujawnione w projekcie opisowo-kartograficznym,
mógł w okresie wyłoşenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Po upływie okresu wyłoşenia projektu operatu opisowo - kartograficznego
stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.
Zgodnie z art. 24a ust. 9 ww. ustawy kaşdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte
w ewidencji gruntów i budynków, ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym, moşe zgłaszać zarzuty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Zielonogórski rozstrzygnie w drodze decyzji.
Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od ogłoszenia
będą traktowane jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.
Starosta
Edwin Łazicki

3) dla obrębu Trzebiechów w gminie Trzebiechów,
obrębów Bojadła i Klenica w gminie Bojadła
w terminie od 5 do 23 listopada 2009 roku,
w Delegaturze Sulechów Starostwa Powiato207
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY NOWOSOLSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2010r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Kożuchowie
Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 60 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(j. t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.)

ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koşuchowie
na rok kalendarzowy 2010 w wysokości 2.507,00zł.
Starosta
Małgorzata Lachowicz-Murawska
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY NOWOSOLSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2010r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Kożuchowie
Na podstawie art. 6 pkt 15 oraz art. 86 ust. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(j. t. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.),

ustalam średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Koşuchowie na rok
kalendarzowy 2010 w wysokości 3.028,00zł.
Starosta
Małgorzata Lachowicz-Murawska
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 9 lutego 2010r.
o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabór zarządzonych na dzień 28 marca
2010r.
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku
z art. 108 ust. 2 i art. 193 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.1) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomości, şe:
1. Wybory uzupełniające do Rady Gminy Zabór
w okręgu wyborczym Nr 4, zarządzone na dzień
28 marca 2010r. nie zostaną przeprowadzone
w związku z tym, iş w wyznaczonym terminie zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze
o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłoszenia list kandydatów na radnego (tj. do
dnia 8 lutego 2010r. nie został zarejestrowany şaden
komitet wyborczy.
2. Stosownie do zapisu art. 193 ust. 2 Ordynacji
wyborczej, jeşeli w wyniku wyborów uzupełniających mandat pozostaje nieobsadzony, wybory uzupełniające powtarza się między 6 a 9 miesiącem
licząc od daty tych wyborów. Zgodnie z art. 193
ust. 4 Ordynacji wyborczej wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeşeli ich data przypada2 10

łaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.
W związku z zakończeniem kadencji rad w dniu
12 listopada 2010r. wybory uzupełniające do Rady
Gminy Zabór nie zostaną powtórzone, gdyş ich data
przypadałaby w okresie krótszym niş 6 miesięcy
przed zakończeniem kadencji.
3. Mandat radnego w okręgu wyborczym
Nr 4 pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
4. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
Bogumił Hoszowski
_____________________________________________________
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone
w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i 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 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111 oraz
z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652.
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 12 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2010r.
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 86 ust. 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157, poz. 1241, Nr 202,
poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738) oraz
art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
Lp.
1.
2.

Dom Dziecka
w Chociulach
w Świebodzinie

aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449,
z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 157, poz. 1241, Nr 190,
poz. 1473) ustalam i ogłaszam średni miesięczny
koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo
– wychowawczych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2010r.:
Miesięczny koszt utrzymania w zł.

2 527,98
2 340,00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski

2 11
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OBWIESZCZENIE
STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 12 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach
pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2010r.
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 157 poz. 1241,
Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221,
poz. 1738) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektóLp.
1.
2.
3.

Dom Pomocy Społecznej
w Glińsku
w Jordanowie
w Toporowie

rych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68,
poz.449, z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 157, poz. 1241,
Nr 190, poz. 1473) ustalam i ogłaszam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach
pomocy społecznej na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2010r.:
Miesięczny koszt utrzymania w zł.
2 368,66
2 336,53
2 373,04
Starosta Świebodziński:
Zbigniew Szumski

2 12
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OGŁOSZENIE
STAROSTY ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 24 lutego 2010r.
w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Bełczu
i Trzebiechowie na rok 2010
Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.) podaje się
miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

2) Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie:
średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca
w 2009 roku - 2.567,98zł; wskaŝnik wzrostu cen
towarów i usług na 2010 roku - 1%; średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2010
roku - 2.593,66zł.

1) Dom Pomocy Społecznej w Bełczu: średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2009
roku - 2.547,65zł; wskaŝnik wzrostu cen towarów i usług na 2010 roku -1%; średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2010 roku 2.573,13zł;

Starosta
Edwin Łazicki

===================================================================================
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SPRAWOZDANIE
STAROSTY STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 13 stycznia 2010r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
została powołana w celu realizacji zadań starosty,
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słuşbami, inspekcjami i straşami oraz do realizacji zadań
określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W roku 2009 Komisja pracowała w następującym
składzie:
1. Edward Tyranowicz – Przewodniczący Komisji;
2. Andrzej Bajko – przedstawiciel Rady Powiatu;
3. Tadeusz Kuczyński – przedstawiciel Rady Powiatu;
4. Bogusława Podolańczuk – przedstawiciel Starosty;
5. Roman Cholewiński/Maciej Pietruszak – przedstawiciel Starosty;
6. Tadeusz Feder – przedstawiciel Starosty;
7. Bohdan Biały – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji;
8. Eugeniusz Pienio – przedstawiciel Komendy
Powiatowej Policji;
9. Andrzej Wieczorek / Małgorzata Czaplewska
– Pacała – przedstawiciel Prokuratora Okręgowego.
Ponadto, w pracach Komisji uczestniczyli przedstawiciele:

a) Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej;
b) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
c) Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej;
d) Komendy Powiatowej Państwowej Straşy Poşarnej;
e) Zarządu Dróg Powiatowych;
f) Nadleśnictwa w Strzelcach Kraj.
Komisja w 2009 roku pracowała zgodnie planem
pracy jaki został zatwierdzony przez Przewodniczącego na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2009r.
W 2009 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji,
podczas których zostało ocenione działanie poszczególnych słuşb, inspekcji i straşy w zakresie
bezpieczeństwa i porządku.
Nişej wymienione słuşby, straşe i inspekcje na posiedzeniach komisji zajmowały się oceną realizacji
zadań w określonych zakresach działań:
Komenda Powiatowa Policji
1. W zakresie przestępczości pospolitej:
a) przestępczość pospolita (kradzieşe i kradzieşe
z włamaniami) skierowane przeciwko mieniu,
b) kradzieşe pojazdów,
c) patologie społeczne a zwłaszcza uzaleşnienie
od narkotyków i alkoholu,
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d) przestępczość związana z sezonem turystycznym, głównie na szkodę turystów.
2. W zakresie bezpieczeństwa obywateli:
a) komunikacyjne bezpieczeństwo na drogach,
b) bezpieczeństwo na wodach,
c) zagroşenia związane z atakami terrorystycznymi,

Poz. 215

samorządu gminy Drezdenko i Starostwa Powiatowego. Pojazdy są eksploatowane przez Komisariat
Policji w Drezdenku i Komendę Powiatową Policji
w Strzelcach Kraj.,
W celach profilaktycznych dla dzieci i młodzieşy są
prowadzone turnieje i konkursy o tematyce narkotykowej.

b) przemoc w rodzinie i szkole,

W jednostce wdroşony został program działań pn.
„Bezpieczne wakacje” , który łączy w sobie specyficzne zadania dla wszystkich słuşb. W ramach programu realizowane były dodatkowo inne działania
m.in. „Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieşy”,
oraz „Rowerem bezpiecznie do celu”. W okresie
wakacyjnym policjanci nasilili kontrole pojazdów
jednośladowych i autokarów co, w części pozwoliło
wyeliminować prowadzenie pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu i niesprawnych technicznie.

c) przestrzeganie norm prawnych i zachowań
społecznych w miejscach publicznych w tym
podczas odbywających się imprez masowych
(mecze sportowe).

W drugim półroczu były prowadzone działania pn.
„Druid”, które miały na celu ujawnienie osób kierujących pojazdami mechanicznymi pod wpływem
środków odurzających.

W wyniku przedstawionej informacji o realizacji
w/w zadań na szczególną uwagę zasługuje działalność w zakresie:

Na drogach wszystkich kategorii wyłapywane są
wszelkiego typu przekroczenia w ruchu drogowym
przez fotoradary stacjonarne oraz wideo rejestratory
umieszczone na pojazdach
samochodowych.
W rejonach pracy w/w urządzeń znacznie zmniejszyła się liczba wypadków drogowych. W ramach organizacji sezonu turystycznego zabezpieczano zarówno imprezy o charakterze masowym jak i wiele
festynów i imprez o charakterze rekreacyjnym,
w tym m.in. „Jarmark Strzelecki” i „Euforia Dŝwięku” w Dankowie. Komenda uzyskała wsparcie ze
strony Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie
Wlkp., w postaci:

d) zagroşenia klęskami şywiołowymi oraz katastrofami, które są efektem postępu cywilizacyjnego.
3. W zakresie porządku publicznego:
a) negatywne zachowania młodzieşy w szczególności pod wpływem alkoholu i narkotyków,

ograniczenia przestępczości kryminalnych,
zwiększenia widoczności i mobilności patroli,
Zadania, które wymagają dopracowania to:
poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprzez skuteczną
kontrolę ruchu drogowego – fotoradary
oraz zwiększyć ilość patroli
ruchu drogowego,

słuşby specjalistycznej wraz ze sprzętem
na akwenach wodnych,

utrzymać tendencje spadkową przestępczości w podstawowych o kategoriach
kryminalnych,

sił wsparcia ze stanu Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Zielonej Górze.

zwiększyć skuteczność ścigania sprawców
przestępstw narkotykowych.

Przy współudziale innych słuşb i inspekcji był kontrolowany wypoczynek dzieci i młodzieşy na koloniach i półkoloniach letnich.

Aby wykonywać zadania w sposób profesjonalny
a tym samym stworzyć warunki do ich realizacji
Komenda Powiatowa Policji wykonała następujące
prace:
modernizacja siedziby Komisariatu Policji
w Drezdenku,
budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobiegniewie – planowane przeniesienie siedziby Posterunku Policji w pierwszym półroczu 2010r.,
modernizacja siedziby Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj.
Uległo poprawie wyposaşenie techniczne KPP poprzez nabycie sześciu nowych pojazdów samochodowych w tym samochodu słuşbowego typu furgon szt. 2 marki Kia CEEd 2,0 CRDI. Zakup ten został
zrealizowany przy współudziale dofinansowania

W celu usprawnienia działań ratowniczych oraz pełnej niezaleşności, w łączności przewodowej została
uruchomiona radiowa sieć „Współdziałania” pomiędzy Komendą Powiatową Policji, Starostwem
Powiatowym i stanowiskiem dyspozytorskim
w dziale pomocy doraŝnej SP ZOZ Drezdenko.
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
KP PSP wykonywała zadania w następujących zakresach :
a) prowadzenia akcji ratowniczych,
b) rozpoznawania zagroşeń poşarowych i innych miejscowych zagroşeń,
c) nadzorowania
przestrzegania
przeciwpoşarowych.

przepisów
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Wymieniona działalność jest realizowana w następujących obszarach:

Poz. 215

1. Warsztaty i wykłady dla nauczycieli i rodziców dotyczące:

a) obszar zagroşenia chemiczno-ekologicznego,

Profilaktyki zdrowotnej;

b) obszar zagroşenia poşarowego,

Pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia w zachowaniu;

c) obszar zagroşenia powodziowego,
d) obszar zagroşenia technicznego.
Skutecznie prowadzona profilaktyka przeciwpoşarowa przyczyniła się do zmniejszenia ilości poşarów
w stosunku do innych zdarzeń. Kontynuowany jest
konkurs wiedzy poşarniczej, w którym chętnie
uczestniczą uczniowie z lokalnych szkół, zajmując
wysokie lokaty na szczeblu wojewódzkim do uczestnictwa w eliminacjach centralnych włącznie. W celu
zapoznania dzieci i młodzieş z tematyką bezpieczeństwa poşarowego był zorganizowany konkurs plastyczny pod hasłem „Klęska - powódŝ czy huragan –
straş poşarna ci pomaga”. Utrzymuje się tendencja
do większej liczby miejscowych zagroşeń w porównaniu do ilości poşarów – są to w zdecydowanej
większości interwencje jednostek straşy poşarnej po
anomaliach pogodowych tj.: pompowanie wody
z piwnic, wiatrołomy na drogach publicznych itp.
Największa ilość poşarów wystąpiła w miesiącach
wiosennych marzec – maj oraz w okresie zimowym.
Okres wiosenny sprzyja nadal wypalaniu resztek
roślinnych, liści i traw na uşytkach zielonych, rowach i ogródkach przydomowych. W okresie zimowym poşary występują w budynkach mieszkalnych,
produkcyjnych i gospodarczych. Specyfika gaszenia
poşarów oraz wielkość strat jest róşna w zaleşności
od rodzaju budynku i czy jest on zamieszkały lub
nie.
W pierwszym półroczu 2009 roku były przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze przy
współudziale Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w budynkach socjalnych w miejscowościach Niegosław i Drezdenko, Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie, Ośrodku Rehabilitacyjno
Wychowawczym w Gościmiu, Schronisku dla Bezdomnych im. Brata Krystyna w miejscowości Długie
oraz Domu Wspólnoty „Barka” w Drezdenku.
W okresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieşy,
podjęto współpracę z Komendą Powiatową Policji
w Strzelcach Kraj., przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w miejscach wypoczynku zbiorowego, którego celem było sprawdzenie prawidłowego zabezpieczenia przeciwpoşarowego miejsc
wypoczynku oraz nadzoru dzieci.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
Praca Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Strzelcach Kraj., w roku szkolnym 2009/10
w głównej mierze skupiona jest na oddziaływaniu
na dzieci i młodzieş z trudnych środowisk społecznych. Głównym celem działania jest rozpoznanie
czynników ryzyka związanego ze zjawiskiem agresji
i patologii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska młodzieşy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Pod tym kątem Poradnia z początkiem roku szkolnego wystosowała
propozycje do wszystkich placówek oświatowowychowawczych . Oferta obejmuje:

Wspierania rozwoju społeczno - emocjonalnego dziecka w kaşdym wieku;
Kształtowanie
prawidłowych
relacji
z dzieckiem – szkoła dla rodziców i wychowawców;
Umiejętności rozwiązywania konfliktów.
2. Propozycje dla uczniów:
Zajęcia integracyjne dla uczniów klas
pierwszych;
Warsztaty pogłębiające samopoznanie,
budowanie poczucia własnej wartości;
Budowanie umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach konfliktowych;
Warsztatowe zajęcia dotyczące praw człowieka „Dbamy o bezpieczeństwo własne
i innych”.
Wymienione propozycje działań miały na celu doskonalenie umiejętności rozpoznawania dobrego
i złego dotyku, uczenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, kształtowanie umiejętności mówienia nie (odmawiania dorosłym, jeśli
wymaga tego sytuacja), uczenie odróşnienia dobrego sekretu od złego. Ponadto dzieci poznały sposoby zachowania się w sytuacjach kontaktu z osobą
obcą – jak powinny się zachować, czego nie powinny robić.
Realizowane
były
programy
profilaktyczne, w tym m.in.:

edukacyjno-

Dobra profilaktyka to wczesna profilaktyka;
Bez złości, wspólny spokój;
Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród
dzieci i młodzieşy.
W związku z duşym skupiskiem młodzieşy w szkołach wszystkich typów poza szkołami wiejskimi, zauwaşalne jest zjawisko przemocy jak i bezimienności
uczniów. Ŝródła przemocy tkwią głównie w zachowaniach obserwowanych u rówieśników, oglądaniu
scen przemocy w telewizji i Internecie, odrzuceniu
przez rodziców, rówieśników i nauczycieli oraz
nadmiernych wymaganiach ze strony nauczycieli.
Prowadzi to do rozwijania określonych patologii
społecznych, które póŝniej negatywnie skutkują
w şyciu dorosłym.
Propozycje naprawcze:
1. Uczenie młodzieşy zachowań prospołecznych
w sytuacji konfliktowej;
2. Zwiększenie kontroli dorosłych nad korzystaniem przez młodzieş z telewizji i Internetu;
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3. Zwiększenie świadomości rodziców i nauczycieli w zakresie wiedzy dotyczącej okresu dojrzewania;

mogą w gminach ubiegać się o częściową rekompensatę kosztów związanych z rozbiórką, transportem i przekazaniem azbestu do utylizacji.

4. Zabezpieczenie środków na prowadzenie
przedmiotowych zajęć wyrównawczych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Realizował zadania w następujących zakresach:

Główne zadania wykonywane przez Inspektorat:
1. Utylizacja padłych zwierząt gospodarskich i dzikich;

1. Ocena stanu technicznego uşytkowanych i nie
uşytkowanych obiektów budowlanych;

2. Realizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996r. Nr 132,
poz. 622) przez samorządy gminne;

2. Materiały budowlane zawierające azbest;

3. Problem bezpańskich psów i kotów.

3. Samowole budowlane;
4. Roboty budowlane prowadzone na podstawie
decyzji o pozwolenie na budowę;
5. Kontrole robót budowlanych.
Realizacja ustawy „Prawo budowlane” przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ma na
celu nadzór administracyjny nad prowadzonymi
budowami i budowlami. Przepisy prawa budowlanego, które wchodzą do realizacji są coraz bardziej
restrykcyjne i wymagają coraz większej kontroli. Nie
wszyscy mieszkańcy chcą, bądŝ potrafią dostosować
się do tych wymagań, co jest przyczyną wydawania
coraz większej liczby decyzji administracyjnych
o ukaranie.
Stwierdzone podstawowe nieprawidłowości:
instalacja gazowa - bez przeglądów,
kominy - brak przeglądów kominiarskich
i niewykonywanie
zaleceń z przeglądów okresowych,
zniszczone pokrycia dachowe i popękane
ściany w budynkach
gospodarczych zlokalizowanych na granicy z działką sąsiednią,
nieszczelny zbiornik – szambo,
pęknięcia murów obronnych i luŝne elementy muru np. kamienie,
brak przeglądów okresowych instalacji
elektrycznej, przeglądów
budowlanych i innych w obiektach uşyteczności publicznej,
obiekty uşyteczności publicznej nie spełniają aktualnych wymogów warunków
technicznych i rozporządzeń np. brak podjazdów dla niepełnosprawnych, niespełnione wymogi ppoş.
Na terenie powiatu znajduje się do dnia dzisiejszego
685.692m2 powierzchni dachowych pokrytych azbestem, które powinny w całości zostać wymienione
do roku 2032. W głównej mierze są to budynki gospodarcze po byłych Państwowych Gospodarstwach
Rolnych. Następuje powolna wymiana powierzchni
dachowych głównie na budynkach mieszkalnych,
gdzie osoby fizyczne i Wspólnoty Mieszkaniowe

Stan bezpieczeństwa weterynaryjnego według Powiatowego Lekarza Weterynarii na terenie powiatu
jest zadawalający. Odbiór padłych zwierząt gospodarskich wszystkich gatunków jest realizowany
przez firmy utylizacyjne:
1) „FARMUTIL HS” S.A. z siedzibą w Śmiłowie,
2) „PROMAROL PLUS” Sp. z o.o. z siedzibą w Ciepielówku.
Rolnicy, którzy rozliczają się z podatku w sposób
ryczałtowy za unieszkodliwienie 1 szt. padłego bydła
w wieku od 12 do 24 miesięcy şycia lub konia powyşej 12 miesięcy şycia zapłacą do 52,31zł. Za utylizację koni, owiec i kóz do 12 miesiąca şycia lub
1 sztuki trzody chlewnej o wadze ponad 110kg, kwota ta wynosi do 15,70zł.
W przypadku producentów rolnych będącymi płatnikami podatku VAT, dofinansowanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie obejmuje
kwoty podatku VAT.
Samorządy gminne w szerszym zakresie realizują
obowiązki jakie wynikają z ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. 1996r.
Nr 132, poz. 622), czego efektem są podpisane
umowy z osobami prawnymi na zbieranie padłych
dzikich zwierząt i ptaków a takşe bezpańskich psów
i kotów.
Powiat jest wolny od chorób odzwierzęcych takich
jak: choroba trzody chlewnej Aujeszkyego, bruceloza i gruŝlica. Na terenie powiatu nie ma ognisk białaczki u bydła. Powiat jest w trakcie uznawania za
wolny od białaczki u bydła.
W Gminy Strzelce Kraj., problem bezpańskich psów
został w części rozwiązany poprzez czipowanie, co
pozwala na odnalezienie właściciela porzuconego
zwierzęcia. Koszty tego przedsięwzięcia były finansowane przez okres dwóch lat (do 31 grudnia 2009r.)
przez Urząd Miejski w Strzelcach Kraj.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
Główne zadania wykonywane przez Inspektorat:
1. Higiena dzieci i młodzieşy.
Obejmowała swoim nadzorem stałe placówki nauczania i wychowania oraz placówki wypoczynku
dzieci i młodzieşy. Zwracano szczególną uwagę na
stworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki i wychowania oraz pobytu dzieci i młodzieşy.
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2. Higiena Komunalna realizowała zadania w zakresie:
a) Zagroşenia związane ze spoşyciem wody
o przekroczonych wskaŝnikach chemicznych
i mikrobiologicznych pochodzącej z urządzeń
zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
b) Brak awaryjnych ujęć wody w miejscowościach zwodociągowanych jak równieş w SP
ZOZ Drezdenko;
c) Zakwity sinic w zbiornikach wodnych – Jezioro Lipie w miejscowości Długie;
d) Interwencje z zakresu wywozu nieczystości
stałych i płynnych.
3. Higiena pracy:
a) Przeprowadzono regularne kontrole warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów bhp, stosowania środków ochrony roślin, substancji chemicznych, naraşenia pracowników na hałas, zapylenie powietrza,
substancje chemiczne;
b) Badano monitoring środowiska pracy, pomiary hałasu, pyłu, substancji chemicznych
w ramach nadzoru sanitarnego przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną.
4. Zagroşenia epidemiologiczne – działania zapobiegawcze:
a) Zatrucia pokarmowe;
b) Monitorowanie sytuacji epidemiologicznych
na terenie powiatu;
c) Podejmowano działania p/epidemiologiczne
w celu ochrony zdrowia i şycia ludzi;
d) Nadzór nad osobami, które miały kontakt
z chorobami inwazyjnymi (choroba meningokokowa);
e) Prowadzenie profilaktyki i zwalczania chorób
odzwierzęcych i pasoşytniczych u ludzi takich
jak: Toksokaroza, Tasiemczyca. Podczas zabawy w piaskownicach (odchody zwierząt
pozostawione w piasku, glebie, placu zabaw,
w parkach) stanowią największe niebezpieczeństwo dla dzieci i stwarzają ryzyko zakaşenia się chorobami pasoşytniczymi i zakaŝnymi;
f)

Zagroşenia związane z nowym wirusem grypy A/H1N1/. Prowadzono monitoring w przypadku zachorowań, prowadzenie nadzoru
epidemiologicznego nad osobami podejrzanymi o zakaşenie i osobami z kontaktu.

5. Rejestracja podmiotów gospodarczych działających na rynku spoşywczym, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie şywności i şywieniu (Dz. U. 2006r.
Nr 171, poz. 1225 z póŝn. zm.).
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Planowane oraz bieşące kontrole sanitarne prowadzone przez Państwową Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną pozwoliły uniknąć zatruć
i zakaşeń wśród mieszkańców naszego powiatu.
Kontrole są prowadzone w placówkach zbiorowego
şywienia (stołówkach szkolnych, koloniach letnich,
super marketach, targowiskach) a takşe ujęć wodnych.
W powiecie problem zanieczyszczenia stanowią
nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, które są ŝródłem zanieczyszczeń mokro biologicznych w ujęciach. Na dzień dzisiejszy tylko gmina Strzelce Krajeńskie rozwiązała problem nieszczelnych zbiorników – prowadząc okresowe kontrole gospodarstw
domowych w miejscowościach, które nie posiadają
sieci kanalizacyjnej. Kolejny problem stanowi zbyt
mała przepustowość sieci kanalizacyjnej, co jest
powodem wybijania studzienek kanalizacyjnych
głównie w miejscowości Drezdenko i Strzelce Kraj.
W pierwszym kwartale 2009r. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Drezdenku zorganizowała spotkanie z przedstawicielami
urzędów, dotyczące szalet publicznych, piaskownic,
oraz problemów z odchodami zwierząt. Ustalono, şe
konieczna jest wymiana piasku na wiosnę oraz dwa
razy w sezonie w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym, lub wymiana
w razie konieczności. Omówiono równieş problem
z odchodami zwierząt głównie psów. Gminy, śladem
innych miast np. Strzelec Kraj., rozwaşają zaopatrywanie miejscowości, głównie miast w odpowiednią
ilość pojemników na psie odchody wyposaşonych
w łopatki i woreczki. Ponadto pod nadzorem Higieny
Komunalnej znajdują się trzy szalety publiczne zlokalizowane w trzech miastach powiatu: w Drezdenku, Strzelcach Kraj., oraz w Dobiegniewie, w których
nie stwierdzono w roku ubiegłym uchybień.
Część ujęć wodnych na terenie powiatu jest w złym
stanie a szczególnie na terenie gmin: Strzelce Krajeńskie, Dobiegniew, Zwierzyn i Drezdenko. Stwierdzono obecność bakterii z grupy coli – Lubiewo
Merpol, Drawiny, Czyşewo, Sitnica. Warunkową
przydatność stwierdzono w miejscowościach
w związku z obecnością şelaza i mętności wody:
Stare Bielice, Dobiegniew, Ośrodek Szkolno Wychowawczy „GOZDREW”, Ośrodek Rehabilitacyjno
– Wypoczynkowy w Gościmiu. Zawartość manganChomętowo oraz azotany - Pielice i Wilanów.
Zarząd Dróg Powiatowych
Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Zarząd Dróg Powiatowych realizował następujące zadania:
1. Prace normatywne:
a) profilowanie dróg wraz z uzupełnieniem ,
b) remont chodników na powierzchni 1468m 2
(Strzelce Kraj., miasto, Al. Piastów – 38m2,
Sokólsko – 425m2, Bobrówko-517m2, Górki
Noteckie – 83m2, Radęcin – 145m2, Şabicko –
260m2),
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c) remonty cząstkowe poprzez wbudowanie
masy bitumicznej wg potrzeb,
d) bieşące remonty poprzez powierzchniowe
utwardzenie emulsją i grysem – na powierzchni 14500m2 na drogach:

miejscowość
1000m2.

Bronowice

o

powierzchni

3. Bieşące utrzymanie dróg:
a) zimowe utrzymanie dróg,

Nr 1361 F Przynotecko - Pławin – 4600m2 ,

b) oznakowanie pionowe i poziome dróg,

Nr 1373 Czyşewo-Lipie Góry – 9900m2 .

c) zadrzewienia,

e) remont nawierzchni poprzez wycinanie i włoşenie masy bitumicznej o grubości 4 cm na
powierzchni 700m2 na drogach:
Nr 1366 F Sławno- Sarbiewo – 400 m2 ,
Nr 1365 F Górki Noteckie – 300 m2.
f) remont awaryjny obiektu mostowego na drodze Nr 1368 F w miejscowości Grąsy na rzece
Kaczynka.
2. Prace inwestycyjne:
a) remonty dróg poprzez połoşenie masy z warstwy bitumicznej o grubości 4cm o łącznej
powierzchni 23600m2 na drogach:
Nr 1361F Łęgowo – Głęboczek – 2800m2 ,
Nr 1378 F Lubicz-Lipie Góry – 4400m2 ,
Nr 1374 F Pielice – Ogardy – 5000m2 ,
Nr 1367 F Głusko-Sitnica – 7200m2 ,
Nr 1363 F Rąpin – Marzenin – 2000m2 ,
Nr 1360 F Błotno – 2200m2 .
b) budowa ścieşki rowerowo – pieszej o powierzchni 4186m2 o szerokości 2m na odcinku Sidłów – Gardzko,
c) zadanie współfinansowane ze środków pozabudşetowych w ramach „Narodowego
Programu Dróg Lokalnych 2008 - 2011” pn.:
„Schetynówka”
tj.
Przebudowa
drogi
Nr 1366F Strzelce Kraj. – Sławno wraz z budową ścieşki rowerowo - pieszej o powierzchni 6200m2 i drogi - 17567m2 ,
d) zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
tj. Budowa ciągu rowerowo – pieszego przez
2 14
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d) obiekty inşynieryjne,
e) sprzątanie nawierzchni ulic i odwadnianie,
f) koszenie poboczy dróg.
Główne zadania, które będą wymagały zwiększonej
uwagi służb, inspekcji i straży oraz samorządów
gminnych w roku 2010 to:
1. Gospodarka odpadami
samorządy gminne;

komunalnymi

przez

2. Poprawa jakości wody z wodociągów wiejskich
na terenie gmin: Strzelce Kraj., Dobiegniew,
Drezdenko i Zwierzyn z moşliwością dofinansowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych;
3. Zorganizowanie na terenie powiatu wspólnego
schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych;
4. Uruchomienie dodatkowych ujęć wodnych dla
potrzeb ppoş. (zbiorniki ppoş. oraz hydranty);
5. Dalsze identyfikowanie zwierząt domowych
w pozostałych gminach na wzór Gminy Strzelce Krajeńskie (psy i koty) tak, aby zlikwidować
problem bezpańskich zwierząt;
6. Wykonanie dodatkowych odcinków ścieşek rowerowo - pieszych oraz przebudowa istniejących odcinków dróg z wykorzystaniem dofinansowania środkami pozabudşetowymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i w ramach „ Narodowego Programu Dróg Lokalnych 2008- 2011”.
Starosta
Edward Tyranowicz
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SPRAWOZDANIE
STAROSTY ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 12 lutego 2010r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Żagańskiego w 2009 roku
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) składam roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Şagańskiego za rok 2009.
Komisja Bezpieczeństwa zgodnie z art. 38a ust. 1
ustawy o samorządzie powiatowym jest organem
powołanym w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słuşbami,
inspekcjami i straşami, tworzącymi powiatową administrację zespoloną, oraz zadań określonych
w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Komisja w roku 2009r. obradowała na jednym posiedzeniu w dniu 9 grudnia wg rzeczowego porządku obrad:
1. Ocena sytuacji na terenie Powiatu w zakresie
moşliwego wystąpienia epidemii grypy AH1N1.
2. Opiniowanie budşetu Powiatu Şagańskiego na
rok 2010 w zakresie zadań komisji.
3. Opinia do projektu uchwały Rady Powiatu Şagańskiego w sprawie likwidacji SP ZOZ w Şaganiu.
4. Wstęp do projektu powiatowego planu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Obecny na posiedzeniu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zapoznał Komisję z aktualną sytuacją w zakresie moşliwego wystąpienia epidemii
grypy AH1N1 oraz działaniami profilaktycznymi,
jakie podjęto na terenie Powiatu. W związku
z utrzymującym się stanem zagroşenia wystąpienia
epidemii grypy AH1N1 oraz przewidywanym nasileniem się zachorowań w styczniu i lutym, Komisja
postanowiła, aby wystąpić do jednostek oświato2 15

wych na terenie Powiatu z wytycznymi dla dyrektorów w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się grypy.
Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji
z projektem budşetu powiatu w dziale 700 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoşarowa”.
Przedstawiony projekt został przez Komisję przyjęty
jednogłośnie. W dyskusji nad projektem budşetu
zostały zgłoszone do rozpatrzenia dodatkowe propozycje sfinansowania lub dofinansowania nw. wydatków na potrzeby:
1) Komendy PSP - zakup cięşkiego samochodu
poşarniczego.
2) Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej – zakup samochodu osobowego,
3) SP ZOZ Şagań - zakup przenośnego aparatu
RTG.
Propozycje zostały przyjęte jednogłośnie jako stanowisko komisji.
Przewodniczący Komisji zapoznał członków z projektem uchwały Rady Powiatu Şagańskiego w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Şaganiu. Po dyskusji Komisja
jednogłośnie wydała opinię pozytywną o projekcie
uchwały.
Komisja przystąpiła do opracowania projektu powiatowego planu zapobiegania przestępczości oraz
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
na terenie powiatu. Kaşda słuşba i straş, a takşe inne
instytucje reprezentowane w komisji przygotują do
końca I kwartału 2010 zagadnienia do projektu
z obszarów swojego działania.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 753/09
z dnia 4 listopada 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący
Sędziowie

Sędzia WSA Graşyna Staniszewska
Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz
Sędzia WSA Mirosław Trzecki
(spr.)

Protokolant

Inspektor
ciejewska

Stanisława

Ma-

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Şaganiu na uchwałę Rady Gminy Niegosławice
z dnia 1 paŝdziernika 2008r., Nr XIX/96/2008
w przedmiocie ustalenia opłat za pobyt dziecka
w Punkcie Przedszkolnym
I.

stwierdza niewaşność zaskarşonej uchwały
w części obejmującej § 2 i § 3,

II. stwierdza, şe zaskarşona uchwała w części
określonej w punkcie I wyroku nie podlega
wykonaniu.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Niegosławice, z powołaniem się na
przepisy art. 6 ust. 1 i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zm.) - nazywaną dalej
ustawą o systemie oświaty, podjęła w dniu 1 paŝdziernika 2008r. uchwałę Nr XIX/96/2008 w sprawie
ustalenia opłat za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym.
W myśl § 1 w/w uchwały określono, şe usługi
świadczone przez Punkty Przedszkolne prowadzone
przez gminę Niegosławice w zakresie podstawy
programowej określonej w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2008r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania są realizowane bezpłatnie w wymiarze 3 godzin dziennie. W § 2 uchwały ustalono opłatę miesięczną za świadczenia Punktów Przedszkolnych wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego w wysokości 50zł. w/w uchwałą Rada obnişyła opłatę miesięczną o 40% za drugie i kaşde następne dziecko
(§ 3 uchwały).
Na uchwałę Nr XIX/96/2008 w sprawie ustalenia
opłat za pobyt dziecka w punkcie przedszkolnym
Rady Gminy Niegosławice skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. złoşył Prokurator Rejonowy w Şaganiu domagając się
stwierdzenia jej niewaşności w części obejmującej

§ 2. Prokurator zarzucił w/w uchwale w zaskarşonym
zakresie istotne naruszenie prawa w szczególności
art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty.
Skarşący podkreślił na wstępie, iş ustalenie opłaty za
świadczenie prowadzonych przez gminę przedszkoli
jest ustanowieniem aktu normatywnego o charakterze aktu prawa miejscowego co uzasadnił tym, şe
uchwała taka wydawana jest na podstawie upowaşnienia ustawowego i zawiera normy prawne adresowane do kaşdego, w określonym w normie stanie
hipotetycznym -- w tym przypadku adresatami są
rodzice i opiekunowie dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym. Na potwierdzenie powyşszego Prokurator przywołał utrwalone w tym zakresie stanowisko sądów administracyjnych.
Prokurator zaznaczył, iş zgodnie z przepisem art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym radzie gminy przysługuje prawo stanowienia prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy jedynie na podstawie i w granicach
upowaşnień zawartych w ustawach. W art. 14 ust. 5
ustawy o systemie oświaty ustawodawca przyznał
radzie gminy kompetencję do ustalania opłat za
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych, jednakşe z uwzględnieniem art. 6 pkt 1
tejşe ustawy, tj. z zastrzeşeniem, iş przedszkole publiczne musi prowadzić bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw programowych wychowania przedszkolnego. Z powyşszego skarşący wywiódł, iş nauczanie i wychowanie
odbywa się w ramach podstawy programowej i jest
bezpłatne, natomiast za świadczenia publicznych
przedszkoli wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego dozwolone jest
pobieranie opłat. Jednakşe niezbędne jest przy tym
określenie rodzaju świadczeń, które są odpłatne
i wysokości opłaty odpowiadającej kaşdemu z tych
świadczeń. Ponadto określenie opłaty tak jak uczyniła to Rada Gminy Niegosławice § 2 zaskarşonej
uchwały powoduje przyjęcie jednej sztywnej opłaty,
nakładającej na rodziców (opiekunów) obowiązek
ponoszenia jej w kaşdym przypadku korzystania
przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od tego czy konkretne dziecko korzysta
w ogóle z dodatkowych świadczeń i w jakim rozmiarze. Natomiast obowiązkiem organu samorządu
terytorialnego uchwalającego opłatę za usługi
przedszkolne, jak zaznaczył skarşący, jest wykazanie,
iş wysokość obowiązku pienięşnego nałoşonego na
rodzica dziecka korzystającego z usług przedszkola
publicznego pozostaje w związku z przyczynowym
z oferowaną mu usługą, a przy ustalaniu omawianej
opłaty konieczne jest szczegółowe wykazanie za
jakiego rodzaju świadczenia opłata jest şądana i co
się na opłacane świadczenie składa. Sposób ustale-
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nia w/w opłaty winien być przekonujący, oparty na
kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim
przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona.
Zgodnie z powyşszym gdyby opłaty za świadczenia
przedszkoli przekraczających podstawę programową
zostałyby ustalone przez Radę Gminy Niegosławice
z uwzględnieniem zasady ekwiwalentności i odpowiednio skalkulowane to moşliwe byłoby uznanie
takiej uchwały za zgodną z regulacjami rangi ustawowej. Na poparcie swojego stanowiska zawartego
w skardze Prokurator powołał się na bogate orzecznictwo sądów administracyjnych w tym samym
przedmiocie.
W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Rady
Gminy Niegosławice wniósł o jej oddalenie, stwierdzając iş zaskarşona uchwała została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zdaniem organu
podjęta uchwał Nr XIX/96/2008 z dnia 1 paŝdziernika
2008r. jest zgodna z art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty, poniewaş wyraŝnie wskazuje, şe opłaty
związane są ściśle ze zwiększeniem ilości godzin,
podczas których realizowane jest minimum programowe. Dzięki określeniu w §1 ilości godzin podczas
których realizowane jest minimum programowe,
uchwała wyraŝnie wskazuje, iş wysokość obowiązku
pienięşnego na łoşonego na rodzica (opiekuna) powstaje w związku z oferowaną usługą oraz wskazuje
z jakiego tytułu (rodzaj i wymiar świadczenia) ona
przysługuje. Konieczność pobierania opłat związana
jest przede wszystkim z koniecznością zwiększenia
nakładów na wynagrodzenie nauczyciela oraz poniesienia innych kosztów zwiększenia wymiaru godzin zajęć.
Na rozprawie w dniu 4 listopada 2009r. Prokurator
wniósł o stwierdzenie niewaşności takşe § 3 zaskarşonej uchwały.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Skarga zasługuje na uwzględnienie.
Stosownie do 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 między innymi
poprzez kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeşeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje takşe orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a.
Na ich wstępie zauwaşyć naleşy, iş po wniesieniu
skargi Sąd, zgodnie z art. 147 u.p.p.s.a. w razie jej
uwzględnienia, orzeka o niewaşności uchwały albo
stwierdza, şe wydana została z naruszeniem prawa,
jeşeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie jej
niewaşności. Wprowadzając sankcję niewaşności
jako następstwo naruszenia prawa, ustawodawca
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nie określił rodzaju naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji.
Zasadnym jest zatem sięgnięcie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, gdzie przewidziano
dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych
przez organy gminy. Mogą być to naruszenia istotne
lub nieistotne (por. art. 91 ustawy). Jednak i tu brak
ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność sięgnięcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie. Za "istotne" naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być
tolerowane w demokratycznym państwie prawnym.
Do nich zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego,
a takşe przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty
nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego
w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny,
Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102).
W judykaturze za istotne naruszenie prawa (będące
podstawą do stwierdzenia niewaşności aktu) przyjmuje się, şe są to takiego rodzaju naruszenia prawa
jak: podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak
podstawy do podjęcia uchwały określonej treści,
niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie
procedury podjęcia uchwały (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1998r.,
II SA/Wr 1459/97, OwSS 1998/3/79, z dnia 8 lutego
1996r. , SA/Gd327/95, OwSS 1996, Nr 3, poz. 90).
Stwierdzenie niewaşności uchwały moşe nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraŝnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika to
wprost z treści tego przepisu. Nie jest zaś konieczne
raşące naruszenie, warunkujące stwierdzenie niewaşności decyzji czy postanowienia, o jakim mowa
w przepisie art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Natomiast w przypadku nieistotnego naruszenia nie
stwierdza się niewaşności uchwały lub zarządzenia,
ograniczając się do wskazania, iş uchwałę lub zarządzenie wydano z naruszeniem prawa.
Uwzględniając przytoczone zasady oceny obowiązującej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
naleşy stwierdzić, şe zaskarşona uchwała nie mogła
być utrzymana w obrocie prawnym, gdyş została
podjęta z istotnym naruszeniem wskazanych dalej
przepisów.
Przedmiotem kontroli Sądu jest uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr XIX/96/2008 z dnia 1 paŝdziernika 2008r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka
w Punkcie Przedszkolnym.
Zdaniem Sądu, w pierwszej kolejności przesądzenia
wymagała kwestia charakteru prawnego zaskarşonej
uchwały, jako zagadnienia o najdalej idących konsekwencjach dla bytu prawnego tego aktu. Co prawda
brak jest legalnej definicji aktu prawa miejscowego,
jednakşe w orzecznictwie i doktrynie ugruntował się
pogląd, iş aktem prawa miejscowego jest akt, które-
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go adresatem jest szeroki krąg adresatów (którzy
mogą być jednak w jakiś sposób określeni) oraz
został wydany na podstawie i w granicach upowaşnienia ustawowego (np. wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2002r. Sygn.
akt l SA 2160/2001 LEX 81765, wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dn. 3 paŝdziernika 2006r.
Sygn. akt l OSK 908/06, niepublik., wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada
2005r. Sygn. akt l OSK 971/2005, LEX nr 196727).

Stosownie zaś do art. 14 ust. 5 ustawy opłaty za
świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych ustala rada gminy. W myśl art. 6 ustawy przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie
w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Obecnie nie budzi juş wątpliwości, şe uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm. przytaczanej w dalszych wywodach jako "ustawa
oświatowa" jest aktem normatywnym o charakterze
aktu prawa miejscowego. Pogląd taki zaprezentowany w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2005r. (l OSK 971/05,
LEX nr 196727) został zaaprobowany i podzielony
równieş w innych orzeczeniach sądów administracyjnych.

Dla oceny regulacji zawartych w przedstawionej
uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5
ustawy o systemie oświaty, w którym ustawodawca
upowaşnił radę gminy do ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach
publicznych z uwzględnieniem art. 6 pkt 1 tej ustawy.

W ocenie NSA, za takim charakterem uchwały podejmowanej na podstawie upowaşnienia wynikającego z art. 14 ust. 5 ustawy oświatowej przemawia
przede wszystkim to, şe jest ona wydawana na podstawie upowaşnienia ustawowego i zawiera normy
prawne, które adresowane są do kaşdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem
norm zawartych w takiej uchwale będzie blişej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych
dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.
W zaskarşonej uchwale Rada, między innymi, postanowiła: w § 1 w/w uchwały, şe usługi świadczone
przez Punkty Przedszkolne prowadzone przez gminę
Niegosławice w zakresie podstawy programowej
określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2008r. w sprawie rodzajów
innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania są realizowane bezpłatnie w wymiarze 3 godzin dziennie; § 2 uchwały ustalono
opłatę miesięczną za świadczenia Punktów Przedszkolnych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w wysokości
50zł, w § 3 Rada obnişyła opłatę miesięczną
o 40% za drugie i kaşde następne dziecko.
Uchwalając powyşsze regulacje jako podstawę
prawną aktu normatywnego, w którym je zawarto
Rada Gminy Niegosławice skazała art. 6 ust. 1
i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r., Nr 67, poz. 329 z póŝn.
zm.).
Art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty stanowi, şe zakładanie i prowadzenie
publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
naleşy do zadań własnych gmin.

Z przywołanego wyşej przepisu wynika jasno, şe
zakres udzielonego radzie upowaşnienia sprowadza
się do ustalenia opłaty.
W tym miejscy naleşałoby określić znaczenie uşytego w treści art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty
pojęcia "opłata", gdyş nie istnieje jego definicja
ustawowa.
Bezwzględnie, pośród danin publicznych dokonać
moşna wyodrębnienia dwóch kategorii: podatków
i opłat. Podstawą tego rozróşnienia jest koncepcja
ekwiwalentności. Opłaty wydają się stanowić wynagrodzenie za związane z kosztami działania władzy.
Nakładanie opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach, jeśli obywatel korzysta z obiektów i urządzeń
naleşących do państwa (np. opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego
udziałem staje się jakiś przywilej ze strony państwa
(opłaty koncesyjne), a takşe jeśli organ państwa
musi zajmować się sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.).
Opłatę moşemy zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność, nakładaną przez władze publiczne za
oferowane świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje
więc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy między świadczeniem pienięşnym dłuşnika
(opłatą), a świadczeniem wzajemnym administracji
publicznej. Opłata stanowi więc instytucję prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność.
Pobiera się ją w związku z wyraŝnie wskazanymi
usługami i czynnościami organów państwowych lub
samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą
zapłatę za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty (por. M. Pilich, Ustawa o systemie
oświaty. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2006, str. 157).
W świetle przywołanych przepisów, nie budzi równieş wątpliwości kompetencja rady do ustanowienia
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę
przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mogą być ustalane tylko za świadczenia przekraczające
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minimum programowe wychowania przedszkolnego. Rada nie moşe zaś ustalać w uchwale opłat za
pobyt dziecka w przedszkolu publicznym jeşeli realizuje ono jedynie podstawy programowe, gdyş
mieszczące się w tym zakresie świadczenia są bezpłatne.
Konsekwentnie do powyşszego rada gminy nie moşe ustalać odpłatności za świadczenia, które mieściłyby się w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, gdyş świadczenia takie są bezpłatne, a takşe nie moşe obciąşać opłatami rodziców
dziecka korzystającego wyłącznie z pięciogodzinnej
opieki przedszkolnej.
W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wielokrotnie podkreślano, şe uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 ustawy opłata nie moşe mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej
ponoszenia w kaşdym przypadku uczęszczania przez
dziecko do przedszkola, bez uwzględnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W wyroku z dnia 3 marca 2009r., l OSK 1189/08 Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iş ustalenie
opłaty na sztywnym poziomie zobowiązującej do jej
ponoszenia niezaleşnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo - wychowawczych oferowanych przez dane przedszkole,
stanowi istotne naruszenie art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty.
Podobny pogląd został wyraşony w wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 21 maja 2008r., IV SA/Wr 150/08, z dnia
5 lutego 2008r., III SA/Wr 622/07 (Lex nr 372638),
z dnia 30 maja 2007r., IV SA/Wr 122/07 (Lex
nr 322173), z dnia 24 września 2008r., III SA/Wr
358/08, z dnia 8 sierpnia 2006r., IV SA/Wr 94/06 (Lex
nr 235607), z dnia 18 lipca 2007r., IV SA/Wr 213/07
(Lex nr 471665), z dnia 7 maja 2008r., wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 29 maja 2008r., III SA/Lu 167/08 i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 marca 2009r., III SA/Gd 476/08 baza LEX,
zob. równieş przywołane tam orzecznictwo sądów
administracyjnych).
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatę za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iş wysokość obowiązku pienięşnego nałoşonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą.
Przy ustalaniu omawianej opłaty naleşy szczegółowo wykazać za jakiego rodzaju świadczenie opłata
jest şądana i co się na opłacane świadczenie składa.
Uchwała powinna zatem precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawę
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a takşe co składa się na kaşde z tych świadczeń.
Organ samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatę powinien określić jej wysokość za kaşde ze świad2 16
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czeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej, a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności
co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczowychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji
w kwestii korzystania z usług przedszkola, moşliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie.
Takie ogólnikowe ujęcie przedmiotowej opłaty powoduje w istocie przyjęcie tylko jednej, a przy tym
sztywnej opłaty, która w istocie nakłada na rodziców
dzieci obowiązek jej ponoszenia w kaşdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego, niezaleşnie od rozmiaru i rodzaju tych
dodatkowych świadczeń oferowanych poza podstawą programową przez przedszkole, oraz bez związku
z tym, czy konkretne dziecko korzysta w ogóle
z owych dodatkowych świadczeń (a jeśli nawet tak,
to w jakim rozmiarze).
Podkreślić trzeba, şe kontrolowana uchwała jako akt
prawa miejscowego o charakterze generalnym
i abstrakcyjnym powinna zakresem swojego uregulowania obejmować wszystkie moşliwe sytuacje.
Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, akt
normatywny (a takim jest przedmiotowa uchwała)
powinien zawierać próbę zdefiniowania danego
określenia, jeşeli jest ono wieloznaczne lub nieostre,
a jest poşądane ograniczenie jego nieostrości albo
znaczenie danego określenia nie jest powszechnie
zrozumiałe. Wprowadzenie w uchwale będącej aktem prawa miejscowego uregulowań sformułowanych w sposób trudny do jednoznacznego odczytania stanowi istotne naruszenie prawa.
Zawarte w § 2 zakwestionowanej przez Prokuratora
w rozpoznawanym przypadku uchwały sformułowanie takiego warunku nie spełnia. W uchwale nie
określono rozmiaru (czasu korzystania) i charakteru
dodatkowych usług opiekuńczo-wychowawczych
świadczonych przez punkty przedszkolne oraz ich
jakości.
Słusznie Prokurator zauwaşa, şe kierując się zasadą
ekwiwalentności świadczeń opłatę wnosi się za konkretne świadczenia, przekraczające podstawę programową. W ustawie nie przewidziano bowiem pojęcia "opłaty stałej".
Mając powyşsze na uwadze Sąd - na podstawie
art. 147 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 94 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
stwierdził niewaşność zaskarşonej uchwały w części
dotyczącej § 2 i § 3. Prokurator słusznie wniósł
o stwierdzenie niewaşności takşe § 3, albowiem
nierozłącznie związany jest on z § 2 uchwały zaskarşonej uchwały.
Stosownie do treści art. 152 p.p.s.a. Sąd orzekł,
iş zaskarşona uchwała nie podlega wykonaniu
w części objętej stwierdzeniem niewaşności.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTARCYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 566/09
z dnia 30 grudnia 2009r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach
określonych w odrębnych ustawach.

Przewodniczący

Sędzia WSA Dariusz Skupień
(spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Barbara Rennert

Jednocześnie według przepisu art. 40 ust. 1 wyşej
cytowanej ustawy radzie gminy przysługuje stanowienie aktów prawa miejscowego obowiązujących
na obszarze gminy jedynie na podstawie i w granicach upowaşnień zawartych w ustawach.

Sędzia WSA Alina Rzepeck
Protokolant

Sekretarz
Chorabik

sądowy

Danuta

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 grudnia
2009r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Międzyrzeczu na uchwałę Rady Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2008r. Nr XXIV/160/08
w przedmiocie stawki podatku od nieruchomości
oraz zwolnienia od podatku na 2009r.
stwierdza niewaşność § 2 pkt 2 i 3 zaskarşonej uchwały.
UZASADNIENIE
Prokurator Rejonowy w Międzyrzeczu (w skardze
wpisano Prokurator Okręgowy ale w piśmie z dnia
11 grudnia 2009r. wskazano, şe błędnie wpisano
Prokuratora Okręgowego zamiast Prokuratora Rejonowego w Międzyrzeczu, który jest rzeczywistym
skarşącym) zaskarşył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim uchwalę Nr XXIV/160/08 Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz
zwolnień od podatku w części obejmującej § 2 pkt 2
i 3 tej uchwały.
Zarzut dotyczył raşącego naruszenia prawa tj. art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych poprzez ustanowienie w § 2
pkt 2 i 3 wskazanej uchwały zwolnienie od podatku
budynków lub ich części zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego będących w posiadaniu emerytów i rencistów,
którzy przekazali gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa w zamian za emeryturę lub rentę, jak
równieş będących w posiadaniu emerytów i rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej, których wyłącznym ŝródłem utrzymania są świadczenia emerytalno
– rentowe uzyskiwane w związku z członkostwem
lub pracą w spółdzielniach lub w tych przedsiębiorstwach, podczas gdy Rada Miejska nie miała kompetencji do stosowania zwolnień podmiotowo przedmiotowych.
W uzasadnieniu skargi stwierdził, şe zgodnie
z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.,
Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z póŝn. zm.) do wyłączonej właściwości rady gminy naleşy podejmowanie

Regulacje rangi ustawowej określające kompetencje
organów gminy w sprawach z zakresu podatku od
nieruchomości zawiera ustawa z 12 stycznia 1991r.
o podatkach o opłatach lokalnych.
Ustawa wyşej cytowana w art. 7 ust. 2 obowiązującym na dzień podjęcia zaskarşonej uchwały stanowiła, şe rada gminy w drodze uchwały moşe wprowadzić inne zwolnienia niş określone w ust. 1 ustawy.
W doktrynie polskiego prawa podatkowego przyjmuje się, şe zwolnienie podatkowe to wyłączenie
z zakresu podmiotowego danego podatku pewnej
kategorii podmiotów (tzw. zwolnienie podmiotowe),
lub z przedmiotu danego podatku - pewnej kategorii
sytuacji faktycznych lub prawnych (zwolnienia
przedmiotowe).
Zgodnie z komentowanym art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy moşe
wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe niş
określone w ust. 1 tego artykułu. W przepisie tym
nie ma şadnych kryteriów ani ograniczeń dotyczących wprowadzania przez rady gmin zwolnień od
podatku od nieruchomości, z wyjątkiem uwzględnienia przepisów regulujących zasady udzielania
pomocy publicznej.
Rada gminy z pewnością nie moşe wprowadzać
takşe zwolnień generalnych, tzn. takich, które zwalniają od podatku wszystkich ustawowych podatników.
Natomiast rada gminy moşe wprowadzać na swoim
terenie jedynie zwolnienia przedmiotowe, a więc
wskazujące na rodzaj działalności wykonywanej
przez określone podmioty, co w praktyce oznacza, şe
kaşde zwolnienie przedmiotu odnosi się do konkretnych podatników (uchwała RIO 2006.11.22 w Bydgoszczy XXVIII/40/06 OwSS 2007/2/45). W glosie do
wyroku NSA z dnia 25 czerwca 2003r., SA/Rz 235/03
czytamy, iş skoro ustawodawca wyraŝnie dozwolił
radzie gminy na uzupełnienie ustawowego katalogu
zwolnień tylko o zwolnienia przedmiotowe, to wykluczone jest, by rada wprowadzała zwolnienia
o wyraŝnym, mieszanym przedmiotowo - podmiotowym charakterze.
Naleşy uznać, şe Rada Miejska nie posiadała kompetencji do ustanowienia zwolnienia wskazanego
w § 2 pkt 2 i 3 zaskarşonej uchwały, albowiem po-
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wyşszym zapisem wprowadziła zwolnienie o charakterze mieszanym.
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie przyznaje organowi stanowiącemu gminy prawa do
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. Uprawnienie to zostało zgodnie z art. 67a § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 997r. Ordynacja Podatkowa zastrzeşona do wyłącznej kompetencji organu
podatkowego, którym zgodnie z art. 13 § 1 pkt 1
Ordynacji Podatkowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
W związku z powyşszym ustanowienie w § 2 pkt 2 i 3
wskazywanej uchwały zwolnienia stanowi naruszenie art. 7 ust. 3 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Mając na uwadze powyşsze okoliczności
wnoszę o stwierdzenie niewaşności w § 2 pkt 2 i 3
zaskarşonej uchwały jako raşąco naruszającej art. 7
ust. 3 ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych.
W udzielonej odpowiedzi na skargę Komisarz Rządowy, wniósł o jej oddalenie stwierdzając, şe zaskarşone zwolnienia mają charakter przedmiotowy.
Określony bowiem został przedmiot opodatkowania
„pozostałe budynki lub ich części”, a w celu blişszego dookreślenia tego przedmiotu wskazano w jakim
(czyim) posiadaniu te budynki lub ich części pozostają.
W podobny sposób ustawodawca wprowadził zwolnienia podatkowe w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, i tak, np. w pkt 2a ust. 1 art. 7
przepis stanowi, şe zwalnia się od podatku „grunty,
które znajdują się w posiadaniu podmiotu zarządzającego portem lub przystanią morską" albo w pkt 7 „grunty i budynki we władaniu muzeów rejestrowanych".
W art. 7 ust. 3 tej ustawy ustawodawca nazwał
zwolnienia z ust. 1 zwolnieniami przedmiotowymi.
Dlatego teş zwolnienia wprowadzone skarşoną
uchwałą równieş są takimi zwolnieniami.
Rada nie podziela stanowiska wyraşonego przez
Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu
z 25 czerwca 2003r. w sprawie SA/Rz 235/03. Przychyla się natomiast do stanowiska wyraşonego
przez Andrzeja Borodo w krytycznej glosie do w/w
wyroku NSA.
Rada Miejska nie przekroczyła danych jej powyşszym przepisem uprawnień. Dlatego teş wniósł
o oddalenie skargi.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zwaşył, co następuje:
Na wstępie naleşy zauwaşyć, şe w myśl art. 1 § 1 i 2
ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo o ustroju sądów
administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.),
sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, a kryterium tej kontroli jest legalność zaskarşonego aktu, tzn. jego zgodność z prawem, jeşeli ustawy nie stanowią inaczej. Akt pochodzący od
organu administracji publicznej jest zgodny z prawem, jeşeli jest zgodny z przepisami prawa mate-
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rialnego i przepisami prawa procesowego. Sąd bada
zgodność z prawem obowiązującym w dniu podjęcia zaskarşonego aktu. Nadto, stosownie do przepisu art. 3 § 1 P.p.s.a., sądy administracyjne sprawując kontrolę działalności administracji publicznej
stosują środki określone ustawą, w szczególności
przepisami art. 145 do art. 150 cyt. ustawy.
Z art. 168 Konstytucji wynika prawo jednostek samorządu terytorialnego do uchwalania wysokości
podatników i opłat lokalnych w zakresie ustalonym
ustawą. Dalsze kompetencje samorządu terytorialnego w tym zakresie regulują ustawy dotyczące
poszczególnych samorządów. W odniesieniu do
gminy wskazać naleşy art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), zgodnie z którym
gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązującego na obszarze gminy,
przy czym w myśl art. 18 ust. 2 pkt 8 tej ustawy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat
naleşy do wyłącznej właściwości rady gminy, lecz
tylko w granicach określonych w odrębnych ustawach. Unormowanie w zakresie uchwał gminnych
w przedmiocie podatku od nieruchomości zawiera
art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.). Pierwszy z wymienionych przepisów w ust. 1 przyznaje kompetencje
radzie gminy do określenia przez nią, w drodze
uchwały, wysokości stawek podatku od nieruchomości. Natomiast w art. 7 ust. 3 radzie gminy zostało przyznane uprawienie do wprowadzenia, w drodze uchwały, innych zwolnień przedmiotowych niş
określone w ust. 1 art. 7 cyt. ustawy oraz w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 2 paŝdziernika 2003 r. o zmianie
ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Jak z powyşszego wynika ustawa
o podatkach i opłatach lokalnych zezwala radzie
gminy w przedmiocie podatku od nieruchomości
jedynie na uchwalenie zwolnień o charakterze
przedmiotowym. Treść upowaşniania zawartego
w art. 7 ust. 3 tej ustawy jest bowiem jednoznaczna.
W punkcie wyjścia naleşy teş zaznaczyć, şe podejmując uchwały podatkowe rada gminy nie moşe
pominąć nie tylko wskazanych wyşej przepisów
ustawowych, ale takşe przepisów Konstytucji RP.
l tak, art. 84 Konstytucji określa, iş kaşdy jest obowiązany do ponoszenia cięşarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie,
co odnosi się takşe do danin publicznych, o których
mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
Z kolei art. 217 Konstytucji wskazuje, şe nakładanie
podatków, innych danin publicznych, określanie
podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek
podatkowych, a takşe zasad przyznawania ulg
i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych
od podatków następuje w drodze ustawy. Jak słusznie zatem wskazał skarşący, Rada Miejska w Międzyrzeczu nie miała kompetencji do wprowadzenia
zwolnień podmiotowo – przedmiotowych w podatku
od nieruchomości, poniewaş art. 7 ust. 3 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, o czym była mowa wyşej, dopuszcza moşliwość wprowadzenia
zwolnień z podatku od nieruchomości jedynie
o charakterze przedmiotowym. Naleşy przy tym
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zgodzić się z Prokuratorem Rejonowym, şe wprowadzone w § 2 pkt 2 i 3 zaskarşonej uchwały zwolnienie ma innych charakter, to znaczy jest zwolnieniem podmiotowo- przedmiotowym. Nie ma wątpliwości, iş zwolnienie podatkowe o charakterze
podmiotowym to takie, które wyłącza obowiązki
podatkowe ze względu na kryterium podmiotowe, tj.
dotyczy pewnej kategorii podmiotów spośród podatników. Natomiast zwolnienie przedmiotowe to
wyłączenie z przedmiotu danego podatku pewnej
kategorii stanów faktycznych i prawnych.
Zwolnienie podatkowe, które zostało wprowadzone
w § 2 pkt 2 i 3 zaskarşonej uchwały Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu z dnia 27 listopada 2008r., adresowane jest do zajmujących pozostałe budynki lub ich
części emerytów i rencistów, którzy przekazali gospodarstwo rolne na rzecz Skarbu Państwa, w zamian za emeryturę lub rentę, oraz emerytów lub
rencistów rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub
państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
których wyłącznym ŝródłem utrzymania są świadczenia emerytalno – rentowe uzyskiwane w związku
z członkostwem lub pracą w tych spółdzielniach lub
tych przedsiębiorstwach.
Wprawdzie w gramatycznym ujęciu jest to „zwolnienie od podatku od pozostałych budynków lub ich
części” ale taka konstrukcja językowa nie powoduje,
iş wprowadzone zwolnienie moşna traktować jako
zwolnienie o charakterze tylko przedmiotowym.
Zwolnieniem podatku nie zostały bowiem objęte
wszystkie pozostałe budynki, lecz tylko te, które są
zajmowane przez emerytów lub rencistów utrzymujących się wyłącznie z emerytury bądŝ renty uzyskanych za przekazane na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolne lub uzyskane w związku z członkostwem lub pracą w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
Słusznie zatem skarşący twierdził, iş w takiej sytuacji
mamy do czynienia z przywilejem podatkowym
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o charakterze mieszanym podmiotowo - przedmiotowym, w którym mimo wysunięcia w redakcyjnym
sformułowaniu na pierwszy plan elementów przedmiotowych, decydujące znaczenie naleşy przypisać
wyróşnikom podmiotowym, skoro fakt zwolnienia
pozostałych budynków został połączony ściśle
z cechami indywidualnymi podatnika takimi jak jego
ŝródło utrzymania. Kryterium podmiotowe jest niewątpliwie decydujące w tak określonym zwolnieniu.
W ocenie Sądu, § 2 pkt 2 i 3 zaskarşonej uchwały
jest wskazaniem pewnej kategorii podatników, niezaleşnie od tego, jak liczny jest zbiór podmiotów
wchodzących do danej kategorii (grupy), a zatem
występuje sprzeczność z treścią art. 217 Konstytucji,
polegająca na tym, iş przewidziane w § 2 pkt 2 i 3
zwolnienie podatkowe ma przede wszystkim charakter podmiotowy, a z treści upowaşnienia zawartego
w art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynika jedynie upowaşnienie do zwolnień
przedmiotowych co jest zgodne z art. 217 Konstytucji.
Reasumując Sąd stwierdza, şe postanowienie
§ 2 ust. 2 i 3 zaskarşonej uchwały, jest sprzeczne
z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz
art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 roku
Nr 121, poz. 844 ze zm.). W myśl przepisu art. 91
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest niewaşna.
Niewaşność tę powoduje kaşde istotne naruszenie
prawa przez organ gminy. Z uwagi na wskazane
powyşej istotne wady części zaskarşonej uchwały
(§ 2 pkt 2 i 3 ) mające cechy raşącego naruszenia
prawa naleşało orzec o stwierdzeniu niewaşności
uchwały Rady Gminy w Międzyrzeczu w zaskarşonej
części.
Z powyşszych powodów Sąd uwzględnił skargę
Prokuratora Rejonowego w Międzyrzeczu i na podstawie art. 147 § 1 P.p.s.a. orzekł jak w sentencji.
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