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Poz. 7

7
7

ZARZĄDZENIE NR 2
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 5 stycznia 2010r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zabór
Na podstawie art. 192 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547, 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 z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111
oraz z 2009r. Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652.) w związku z uchwałą Nr XXX/191/09 Rady Gminy Zabór
z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnej zarządza się, co następuje:

§ 2. Datę wyborów ustala się na niedzielę, dnia
28 marca 2010r.

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów
uzupełniających do Rady Gminy Zabór w okręgu
wyborczym Nr 4, w którym wybiera się jednego
radnego.

Wojewoda Lubuski
Helena Hatka

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania
poszczególnych czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaje do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia na
obszarze Gminy Zabór.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
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Poz. 7
Załącznik
do zarządzenia Nr 2
Wojewody Lubuskiego
z dnia 5 stycznia 2010r.

Kalendarz wyborczy
dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Zabór
zarządzonych na dzień 28 marca 2010r.

Termin wykonania
czynności wyborczej
do 27 stycznia 2010r.

do 6 lutego 2010r.

do 8 lutego 2010r.

do 11 lutego 2010r.
do 26 lutego 2010r.
do godz. 2400
do 26 lutego 2010r.

Treść czynności
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia oraz ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zarządzenia Wojewody Lubuskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy
Zabór
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Zabór, informacji o granicy okręgu wyborczego, numerze
i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zaborze w wyborach uzupełniających,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze o utworzeniu
komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na
radnego
- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Zaborze
- powołanie przez Komisarza Wyborczego Gminnej Komisji Wyborczej
w Zaborze
- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Zaborze list kandydatów na radnego w okręgu wyborczym
- zgłaszanie Wójtowi Gminy Zabór kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej przez pełnomocników komitetów wyborczych

do 7 marca 2010r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Zaborze obwodowej komisji wyborczej,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wójta Gminy
Zabór, informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 13 marca 2010r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zaborze
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery
list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów
- sporządzenie spisu wyborców w urzędzie gminy

do 14 marca 2010r.
26 marca 2010r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

27 marca 2010r.

- przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

28 marca 2010r.
godz. 600 – 2000

- głosowanie
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Poz. 8, 9
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ZARZĄDZENIE NR 5/2010
STAROSTY SULĘCIŃSKIGO
z dnia 8 stycznia 2010r.
w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Starosta
Sulęciński zarządza, co następuje:

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Starosta
Stanisław Kubiak

§ 1. Ustala się miesięczny koszt utrzymania
mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
na rok 2010 w kwocie 2.542,06 zł.
8
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UCHWAŁA NR XXXVII/329/2009
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 22 grudnia 2009r.
w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala się co następuje :
§ 1. 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości
budynki lub ich części, budynki mieszkalne lub ich
części oraz budowle zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, w których rozpoczęto działalność gospodarczą w danym roku podatkowym.
2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1 przysługuje :
a) na okres 12 miesięcy licząc od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym rozpoczęto działalność gospodarczą pod warunkiem utworzenia co najmniej
dwóch nowych miejsc pracy w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy,
b) na okres 24 miesięcy licząc od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym rozpoczęto działalność gospodarczą pod warunkiem utworzenia co najmniej
czterech nowych miejsc pracy w przeliczeniu
na pełny wymiar czasu pracy.
3. Utworzone miejsca pracy określone w ust. 1
muszą być utrzymane przez co najmniej okres zwolnienia określony w ust. 2.
§ 2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości:
1. Grunty zajęte na cmentarze.

2. Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane do ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
3. Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej.
4. Budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane w zakresie świadczenia pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 3. Zwolnienia, o których mowa w § 1 stanowią
pomoc de minimis w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007r. Nr 59, poz. 404). Pomoc de minimis jest
udzielana na zasadach określonych w art. 2 ust. 2
Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88
Traktatu do pomocy de minimis (Dz.U. UE. L. Nr 379
z 28.12.2006r.). Warunkiem udzielenia zwolnienia
jest przedłożenie organowi podatkowemu zaświadczeń (lub oświadczeń) o pomocy de minimis otrzymanej w okresie trzech lat kalendarzowych, jak również informacji o każdej innej niż de minimis pomocy (uzyskanej nie tylko w okresie trzyletnim) dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na
które udzielana jest pomoc na podstawie przedmiotowej uchwały. Ponadto stosownie do treści wyżej
cytowanego rozporządzenia wyklucza się możliwość
udzielenia pomocy publicznej podmiotowi znajdującemu się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku
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z tym pomioty ubiegające się o zwolnienie zobowiązane są przedłożyć bilans, rachunek zysków i strat,
rachunek przepływów pieniężnych za ostatni rok
obrotowy, informację o posiadaniu zaległości
w zakresie zobowiązań publiczno – prawnych lub
oświadczenie, iż nie znajdują się w trudnej sytuacji
ekonomicznej tj. nie spełniają kryteriów określonych
w pkt 9 – 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C
244 z 1.10.2004).

Poz. 9, 10

wie zwolnienia w podatku d nieruchomości na obszarze Gminy Lubiszyn.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

§ 4. Traci moc uchwała XXVI/213/2008 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 5 grudnia 2008 roku w spra9
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UCHWAŁA NR XXXI/226/09
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Gozdnica.
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się zasady i tryb prowadzenia
z mieszkańcami konsultacji w przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych istotnych dla gminy
sprawach.
2. Konsultacje przeprowadzane są w celu poznania opinii mieszkańców w poddanej konsultacjom
sprawie.
3. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii i uwag do sprawy będącej
przedmiotem konsultacji;
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie
lub pytania;
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
4. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Gozdnica posiadający
prawo wyborcze.
5. Konsultacje w zależności od ich przedmiotu
mogą mieć zasięg:

2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien określać jej przedmiot oraz zasięg terytorialny.
§ 3. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza
burmistrz najpóźniej w terminie 3 miesięcy od
wpłynięcia wniosku lub w terminie wskazanym we
wniosku.
2. Zarządzenie burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji powinno zawierać w szczególności określenie:
1) przedmiotu konsultacji;
2) terenu objętego konsultacjami lub uprawnionych do udziału w konsultacjach;
3) terminu i miejsca przeprowadzenia konsultacji;
4) formę konsultacji.
3. O przeprowadzeniu konsultacji burmistrz informuje mieszkańców najpóźniej na 7 dni przed
dniem konsultacji na obszarze gminy objętym konsultacjami w formie obwieszczenia, które podlega
rozplakatowaniu oraz umieszczeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 4. Nie później niż na 7 dni przed terminem
przeprowadzenia konsultacji burmistrz:

1) ogólnogminny;

1) powołuje komisję do przeprowadzenia konsultacji;

2) lokalny - dotyczący mieszkańców określonej
części gminy.

2) przygotowuje kalendarz czynności związanych
z przeprowadzeniem konsultacji;

6. Konsultacje są ważne bez względu na ilość
osób w nich uczestniczących.

3) określa wzór protokołu zawierającego wyniki
konsultacji.

§ 2. 1. O przeprowadzenie konsultacji może wystąpić rada gminy, burmistrz z własnej inicjatywy
lub komisja rady gminy.

§ 5. Protokół z przeprowadzonej konsultacji
burmistrz ogłasza na tablicach ogłoszeń urzędu
gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dziennik Urzędowy
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§ 6. Koszty przeprowadzenia konsultacji ponosi
Gmina Gozdnica.

Poz. 10, 11, 12

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

Przewodnicząca Rady
Anna Kulczyńska

10
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UCHWAŁA NR XL/278/09
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVIII/268/09 Rady Miejskiej w Jasieniu w sprawie wysokości stawek
podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5 ust. 1,
ust. 2 i 4, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (jedn. tekst
Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami),
uchwala się, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/268/09 Rady Miejskiej
w Jasieniu z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 pkt. 7 otrzymuje nowe następujące
brzmienie:
"7) Grunty, budynki lub ich części służące do realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji,
z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”
2) W § 2 dodaje się pkt. 8 w brzmieniu:
"8) Grunty, budynki lub ich części służące do realizacji zadań w zakresie kultury, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Piotr Karalus
________________________________________
(1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
/Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992/.
2/dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie
pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy ciężarowe /Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999r/.
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej –dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne.

11
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UCHWAŁA NR XXXVIII/497/09
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały określającej wysokość dziennej stawki oraz zarządzenia poboru opłaty
targowej na terenie Gminy Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. "a" i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 z późn.
zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/394/09 Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie określenia wysokości dziennej stawki
oraz zarządzenia poboru opłaty targowej na terenie
Gminy Świebodzin (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 55,
poz. 784) wprowadza się następującą zmianę:
§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Dziennik Urzędowy
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Poz. 12, 13, 14

"§ 3 ust. 2. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się: Adama Krajewskiego, Michała Kowalczyka, Krzysztofa Altera, Łukasza Kaszę".

wództwa Lubuskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie Gminy Świebodzin.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.

Przewodniczący Rady
Tomasz Olesiak

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje12
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UCHWAŁA NR XXIV/197/2009
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie Wymiarki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i w oparciu o art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12, art. 7 ust 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2006r. Dz.U. Nr 121, poz. 844
z późn zm.) uchwala się, co następuje
§ 1. W uchwale Nr XXIII/180/2009 Rady Gminy
Wymiarki z dnia 12 listopada 2009r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości w Gminie
Wymiarki, § 1 ust. 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
" pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego

przez organizacje pożytku publicznego - 3,86zł od
1m.kw. powierzchni użytkowej."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2010r.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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UCHWAŁA NR XXXVIII/307/09
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 29 grudnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXV/281/09 Rady Gminy
Zielona Góra z dnia 29 października 2009r. w sprawie podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą
Nr XXXVI/292/09 Rady Gminy Zielona Góra z dnia
3 grudnia 2009r., w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) grunty wraz z budynkami stanowiące mienie
komunalne wykorzystywane wyłącznie na
14

działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej,"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach i tablicy informacyjnej
w Urzędzie Gminy Zielona Góra.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
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UCHWAŁA NR XXIX/2/2009
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żaganiu
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 36,
43 i 53a ust. 2 i w związku z art. 60 ust. 4b, 5 i 6
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn.
zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się zlikwidować Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żaganiu,
zwany dalej „zakładem”.
2. Dniem otwarcia likwidacji jest dzień wejścia
w życie niniejszej uchwały.
§ 2. Osobom korzystającym dotychczas z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu po zakończeniu działalności statutowej zakładu zapewnia się dalsze, nieprzerwane
udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, przez funkcjonujący 105 Szpital Wojskowy
z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Żarach, który w drodze cesji kontraktu
likwidowanego zakładu lub odrębnej umowy realizował będzie świadczenia zdrowotne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
§ 3. W związku z przejęciem przez Powiat Żagański zobowiązań i należności likwidowanego zakładu
zostanie opracowana propozycja restrukturyzacji
i spłaty zobowiązań Powiatu Żagańskiego powstałych w wyniku likwidacji SP ZOZ w Żaganiu, celem
uzyskania oceny Banku Gospodarstwa Krajowego
w zakresie ekonomiczno-finansowych aspektów
restrukturyzacji, koniecznej w ubieganiu się o dotację celową z programu „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących
system ochrony zdrowia”.
§ 4. 1. Składniki materialne mienia ruchomego
likwidowanego zakładu, a także składniki mienia
użytkowane przez likwidowany zakład, należące do
Powiatu Żagańskiego zostaną zadysponowane
w formie użyczenia na okres 3 lat na rzecz 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu
świadczenia usług medycznych na terenie Powiatu
Żagańskiego w sposób opisany w § 2.
2. Likwidowany zakład nie posiada wartości
niematerialnych i prawnych.

3. Nieruchomości zabudowane znajdujące się
w Żaganiu na działkach o Nr 1022, 1028/1, 793/1 oraz
793/2, użytkowane przez likwidowany zakład, a należące do Powiatu Żagańskiego, będą zadysponowane
w formie użyczenia na okres 3 lat na rzecz 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach w celu
świadczenia usług medycznych na terenie Powiatu
Żagańskiego w sposób opisany w § 2.
4. Podmiotom dzierżawiącym pomieszczenia zakładu zabezpiecza się interes prawny na podstawie
i w granicach zawartych umów z zakładem.
§ 5. 1. Czynności likwidacyjne wynikające z niniejszej uchwały będą wykonywane przez likwidatora zakładu powołanego przez Zarząd Powiatu.
2. Do zadań likwidatora zakładu należy w szczególności:
1) opracowanie harmonogramu likwidacji zakładu;
2) zawiadomienie kontrahentów zakładu o otwarciu likwidacji;
3) zawiadomienie banków obsługujących zakład
o otwarciu likwidacji;
4) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku zakładu i protokolarne przekazanie mienia, o którym
mowa w § 4;
5) sporządzenie bilansu na dzień otwarcia likwidacji i dzień jej zakończenia;
6) dokonanie czynności prawnych wynikających
z kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego zakładu;
7) zaspokojenie wierzycieli;
8) zawierania umów w zakresie niezbędnym dla
likwidacji;
9) dokonanie czynności związanych z wykreśleniem zakładu z właściwych rejestrów;
10) wykonywanie innych czynności wynikających
z przepisów prawa.
3. Likwidator wykonuje prawa i obowiązki dyrektora zakładu w zakresie niezbędnym do zakończenia
działalności zakładu.
§ 6. 1. Termin zakończenia działalności statutowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Żaganiu wyznacza się na dzień
31 marca 2010r.
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2. Zakończenie czynności likwidacyjnych zakładu
nastąpi w terminie do 30 września 2010r.

Poz. 15, 16

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Żagańskiego.

Przewodniczący Rady
Bronisław Martynowicz
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SPRAWOZDANIE NR ZK-5120/1/2010
STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2009r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku
DZIAŁ I

DZIAŁ III

Wstęp

Skład komisji

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001
Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w celu realizacji zadań
Starosty Krośnieńskiego w zakresie zwierzchnictwa
nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami
oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
powołana została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku.

W skład Komisji wchodzą:
Przewodniczący Jacek Hoffmann – Starosta Krośnieński,
Członkowie:
Osoby delegowane przez Radę Powiatu:
Stanisław Wawrzyniak – Radny Powiatu Krośnieńskiego,

DZIAŁ II

Kazimierz Barczuk – Radny Powiatu Krośnieńskiego,

Zadania Komisji

Osoby delegowane przez Komendanta Powiatowego Policji:

Do zadań Komisji należą:
1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;

mł. insp. Jarosław Jaskowicz – Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim,

2.

asp. sztab. Teresa Janusz – Naczelnik Wydziału
Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim,

Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek
organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli;

3. Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
4. Opiniowanie projektów innych programów
współdziałania Policji i innych powiatowych
służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
5. Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt.1;
6. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4;
7. Opiniowanie, zleconych przez starostę, innych
niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4-6 zagadnień
dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Osoby wskazane przez Starostę Krośnieńskiego:
mł. bryg. Piotr Radny – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim,
płk SG Jarosław Frączyk – Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim,
ppłk Krzysztof Pobiedziński – Dowódca 5 Kresowego
Batalionu Saperów w Krośnie Odrzańskim,
ppłk Tomasz Hoffmann – Dowódca 4 Krośnieńskiego Batalionu Zaopatrzenia,
Wojciech Niezbecki – Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa
Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.
Ponadto w posiedzeniach Komisji uczestniczyli:
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dyrektor Zarządu Dróg
Powiatowych, Kierownik Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Krośnie
Odrzańskim.
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DZIAŁ VI
Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
W roku 2009 odbyły się cztery posiedzenia Komisji
w dniach: 31 marca, 17 czerwca, 24 września
i 21 grudnia. Komisja na posiedzeniach zajmowała
się oceną zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz opiniowaniem pracy powiatowych służb, inspekcji i straży. W dniu 31 marca
przyjęto sprawozdanie Komendanta Powiatowego
Policji i Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim z działalności
w roku 2008 oraz informację z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krośnie Odrzańskim w roku 2008. Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przedstawił plan
realizacji programu „Bezpieczne Gimnazjum”
w roku 2009, a Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich omówił sytuację
powodziową w Powiecie Krośnieńskim, w związku
ze znacznym podniesieniem się poziomu wód
w rzekach naszego powiatu. Na posiedzeniu w dniu
17 czerwca Komisja zapoznała się ze stanem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, którą przedstawił
Komendant Powiatowy Policji, stanem przygotowania powiatowych służb, inspekcji i straży do sezonu
letniego oraz ze stanem technicznym wałów przeciwpowodziowych znajdujących się w obszarze działania Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych Inspektorat w Krośnie Odrzańskim. Przedstawiona informacja wzbudziła duży niepokój Komisji, gdyż na stan ewidencyjny 130km, aż 22,8km wałów znajduje się w niedostatecznym stanie technicznym. W związku z taką sytuacją wystąpiłem z pismem do Dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji

Poz. 16

i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze o podjęcie
odpowiednich kroków w celu skutecznej poprawy
tego stanu rzeczy. W dniu 24 września została podsumowana akcja letnia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Komendanta Powiatowego Policji oraz Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej. Z przekazanych danych
wynikało, że okres urlopowy w powiecie krośnieńskim należał do bezpiecznych. Ponadto Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych omówił przygotowanie
swojej jednostki do sezonu zimowego, a także została zaprezentowana informacja o bezpieczeństwie
w zakładach przechowujących i wykorzystujących
w procesach technologicznych środki i substancje
niebezpieczne. Poziom zabezpieczenia w tym zakresie jest wystarczający, aczkolwiek nieustannie wymaga nadzoru i kontroli. Pan ppłk Krzysztof Pobiedziński wystąpił z wnioskiem o pomoc w zorganizowaniu szkolenia dla samorządowców naszego powiatu w zakresie oczyszczania terenu z przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych. Takie szkolenie
zostało wspólnie przygotowane i przeprowadzone
w miesiącu listopadzie. Efektem tej inicjatywy był
cykl spotkań przedstawicieli batalionu saperów
z dziećmi i młodzieżą w szkołach w celu zapoznania
uczniów z mogącymi wystąpić zagrożeniami.
Na posiedzeniu w dniu 21 grudnia Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok
2010 w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także podsumowano realizację
programu „Bezpieczny Powiat” w 2009 roku oraz
omówiono propozycje do planu pracy Komisji na
rok 2010.
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