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UCHWAŁA NR XXVI/209/2009
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm.)
i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 tekst
jednolity z późn zm.) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się wysokość opłat
za świadczenia w przedszkolu prowadzonym przez
Gminę Lubniewice
§ 21. Występujące w uchwale określenie „podstawa programowa” używa 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” używa się w rozumieniu
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 tekst jednolity
z późn. zm.).
3. Występujące w uchwale określenie „dziecko”
używa się w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r.
Nr 139, poz. 992 tekst jednolity z późn. zm.).

4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lubniewice;
2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora
przedszkola prowadzonego przez gminę;
3) opłacie miesięcznej - należy przez to rozumieć
wysokość opłaty ponoszonej na dziecko za
świadczenia realizowane ponad czas podstawy
programowej wychowania przedszkolnego
ustalanej na podstawie stawki godzinowej oraz
deklarowanej przez rodziców lub prawnych
opiekunów liczby godzin pobytu dziecka
w przedszkolu.
Rozdział 2
Ustalenie opłaty miesięcznej
§ 3. Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz za-
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2) nieuleczalnej lub ciężkiej, długotrwałej choroby
jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących
i gospodarujących;

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka, ustala się opłatę za 1 godzinę
realizacji tych zajęć w wysokości 2,00zł (słownie: dwa złote) i nalicza się ją za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy
programowej.

3) ciężkiego wypadku powodującego trwały
uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących;

§ 4. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 3, oraz deklarowanej
przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka
liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad
czas realizacji podstawy programowej.

4) pożaru lub zalania mieszkania,

§ 5. 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.

7) oraz innego zdarzenia losowego mającego
wpływ na kondycję psychofizyczną, w tym materialną rodziny.

Rozdział 3

Postanowienia końcowe

Ulgi i obniżenie opłat miesięcznych za świadczenia
realizowane w przedszkolu

§ 8. Traci moc uchwała Nr X/86/2003 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 10 grudnia 2003 roku.

§ 7. Dyrektor może obniżyć opłatę miesięczną do
100 % jej wartości rodzinom niespełniającym kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym
mowa w ustawie o pomocy społecznej, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku następujących zdarzeń losowych:

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

5) zniszczenia, kradzieży z włamaniem, rabunku
mienia rodziny,
6) klęski żywiołowej lub ekologicznej, której skutki
dotknęły rodzinę;

Rozdział 4

Przewodniczący Rady
Andrzej Langowicz

1) śmierci jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących;
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UCHWAŁA NR XXVI/210/2009
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Lubniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)
Rada Miejska w Lubniewicach uchwala, co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę: Liliowa ulicy w obrębie
miejscowości Lubniewice działka numer 117 obręb
Lubniewice, powierzchnia 0,1267ha. Położenie ulic
przedstawiono na wyrysach z map ewidencyjnych
gruntów w skali 1:5000, stanowiących załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Langowicz
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UCHWAŁA NR XXVI/211/2009
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala:
§ 1. Postanawia sie zmienić nazwę ulicy położonej w Lubniewicach dotychczasowa nazwa Pionierów - obejmującej drogę oznaczoną w ewidencji
gruntów jako działka Nr 733, o powierzchni 1513 m2,
obręb Lubniewice na nazwę Lipowa.
§ 2. Dotychczasową ulicę Lipową przedłuża się
o działkę określoną w § 1 a jej przebieg określony
został na mapie stanowiącej załącznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Langowicz
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UCHWAŁA NR XXXI/220/2010
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 12 marca 2010r.
nadania nazwy ulicy w miejscowości Uście
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Droga położona w obrębie miejscowości
Uście, oznaczona numerami działek 165/8 i 165/9
otrzymuje nazwę ulica Różana.
§ 2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawiono
na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Barbara Kaminiarz
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42 8

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 27

– 1377 –

Poz. 429

429
42 9

UCHWAŁA NR XXXI/221/2010
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 12 marca 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Uście
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Droga położona w obrębie miejscowości
Uście, oznaczona numerem działki 486/1, otrzymuje
nazwę ulica Rzeczna.
§ 2. Szczegółowe położenie ulicy przedstawiono
na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Barbara Kaminiarz
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UCHWAŁA NR XXXI/7/2010
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2010r.
zmieniająca uchwałę 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. W uchwale Nr XXIX/2/2009 Rady Powiatu
Żagańskiego z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żaganiu (Dz. Urz. Woj. Lubus.
z 2010r. Nr 2, poz. 15) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. 1. Składniki materialne mienia ruchomego
likwidowanego zakładu, a także składniki mienia
użytkowane przez likwidowany zakład, należące
do Powiatu Żagańskiego zostaną zadysponowane w formie nieodpłatnego użytkowania 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) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nieruchomości gruntowe zabudowane, położone w Żaganiu przy ul. Żelaznej i ul. Szprotaw4 30

skiej, obejmujące działki o Nr 1022, 1028/1, 793/1
oraz 793/2, użytkowane przez likwidowany zakład, a należące do Powiatu Żagańskiego, będą
zadysponowane w formie nieodpłatnego użytkowania 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.”
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. 1. Termin zakończenia działalności statutowej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Żaganiu wyznacza się na
dzień 30 kwietnia 2010r.
2. Zakończenie czynności likwidacyjnych zakładu
nastąpi w terminie do 31 października 2010r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Żagańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Marian Bagiński
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INFORMACJA NR 1/2010
WÓJTA GMINY KOLSKO
z dnia 11 lutego 2010r.
w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Kolsko

II Półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Standard
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu techlokalu
nicznego
do 1918r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły* dobry zły dobry zły dobry zły dobry zły dobry

Powierzchnia lokalu

poniżej 40m2

powyżej 40m2 do
60m2
powyżej 60m2 do
80m2
powyżej 80m2

A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

1,80

0,83

1,28

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku
lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
Uwaga: zestawienie sporządzono w oparciu o informacje za II półrocze przedłożone przez 1 zarządcę nieruchomości w odniesieniu do najmu lokali w 2 budynkach
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 12 kwietnia 2010r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodawa przeprowadzonych w dniu 11 kwietnia
2010r.
Na podstawie art. 182 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 późn. zm.1) Komisarz
Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim podaje do
publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodawa przeprowadzonych
w dniu 11 kwietnia 2010r.

czyli frekwencja wyborcza wyniosła 32,78%
7. Liczba głosów nieważnych wyniosła 4, co stanowi
1,67% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów ważnych wyniosła 235, co stanowi
98,33% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów
z tych list oddano następującą liczbę głosów:

CZĘŚĆ I

1) lista Nr 1 KWW SZANSA DLA WOJCIESZYC 75

Dane ogólne

a) SIWAK Wioleta 75,

1. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.

2) lista Nr 2 KWW WOJCIESZYCE 93

2. Wybierano 1 radnego spośród 3 kandydatów
zgłoszonych na 3 listach kandydatów.

a) SONNEK Waldemar Przemysław 93,
3) lista Nr 3 KWW SIŁA W PRZYSZŁOŚCI 67

3. Liczba wybranych radnych wyniosła 1.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 729.
5. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 239, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 32,78%
6. Liczba obwodów głosowania, w których przeprowadzono głosowanie wyniosła 1.

a) WASILEWSKI Zenon Bolesław 67,
10. Radnym został wybrany:
1) z listy Nr 2 KWW WOJCIESZYCE:
a) SONNEK Waldemar Przemysław;
11. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy
w Gorzowie Wielkopolskim
Zbigniew Piątek

CZĘŚĆ II
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Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy Nr 3
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 729.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 239.
6. Liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział
w wyborach) wyniosła 239,

1

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, z 2007r. Nr 25, poz. 162, 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.
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OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY BOJADŁA
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie sporządzenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do
publicznego zasobu mieszkaniowego położonego na obszarze Gminy Bojadła za 2009r.
Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca
2001 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2007r.
Nr 68, poz. 449 z późn zm.) w związku z art. 4a
ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) i § 3 rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007r.
w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nie należących do

publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych
na obszarze gminy lub jej części (Dz. U. Nr 250,
poz. 1873), ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego położonych na obszarze Gminy Bojadła za 2009
rok
Wójt Gminy
Jacek Biliński

Załącznik Nr 1
do ogłoszenia
Wójta Gminy Bojadła
z dnia 31 marca 2010r.
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego
zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Bojadła
a) I półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia
lokalu

poniżej 40 m

2

Standard
lokalu

A

B
C
40 m2 do 60

A
B
C

powyżej 60 m2

A
B
C

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*
1)**...
2) ...

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry
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A
B
C

b) II półrocze
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
do 1918r.
1919-45
1946-1970
1971-2002
po 2002r.
zły*

poniżej 40 m2

A

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

1) ** ..
2) ...

B
C
40 m2 do 60m2

A
B

1,40

3,60

C
powyżej 60 m2
do 80 m2

A
B

1,00
1,40

1,40

C
A
powyżej 80 m2

B
C

A - standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
B - standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku
lub brak instalacji centralnego ogrzewania)
C - standard niski (brak instalacji wodociągowo kanalizacyjnej)
* - budynek wymaga remontu
1)** stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek
2) stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek
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POROZUMIENIE NR 10/DG/2010
ZARZĄDU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 16 marca 2010r.
Powiat Świebodziński, zwany dalej „Powiatem”,
reprezentowany przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego, w imieniu którego działają:
1. Starosta – Zbigniew Szumski,
2. Wicestarosta – Jolanta Starzewska
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Doroty
Karbowiak
oraz
Gmina Świebodzin, zwana dalej „Gminą”, w imieniu której działa:
Burmistrz – Dariusz Bekisz
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Izabeli Zabłockiej
zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje do
wykonania zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych na ulicach powiatowych miasta
Świebodzin”.
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy
przebudowy zieleni przy ulicy J. Piłsudskiego
w Świebodzinie.
3. Strony ustalają, że zadanie zostanie wykonane
zgodnie z projektem technicznym „Projekt przebudowy zieleni przy ul. Piłsudskiego w Świebodzinie,
zadanie pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych
na ulicach powiatowych miasta Świebodzina”,
a Gmina, pełniąc rolę inwestora, zobowiązuje się do:
1) wyłonienia wykonawcy zadania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz sztuką ogrodniczą.
§ 2. 1. Powiat na realizację zadania przeznaczy
50.000zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).
2. Przekazanie na konto Gminy kwoty wymienionej w ust. 1, nastąpi po zakończeniu zadania, na
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podstawie rozliczenia finansowego i merytorycznego, przygotowanego przez Gminę w ciągu 7 dni od
daty odbioru końcowego robót.
§ 3. Termin wykonania prac ustala się na dzień
31.12.2010r.
§ 4. Powiat w sprawach dotyczących realizacji
porozumienia reprezentuje Naczelnik Wydziału Dróg
w Starostwie Powiatowym.
§ 5. W imieniu Gminy nadzór nad całością spraw
związanych z realizacją zadania objętego porozumieniem sprawuje Kierownik Wydziału GKiM Urzędu Miejskiego.
§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają
formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 7. W sprawach nieunormowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 9. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze
stron.
Powiat
Starosta
Zbigniew Szumski
Wicestarosta
Jolanta Starzewska
Skarbnik Powiatu
Dorota Karbowiak
Gmina
z upoważnienia Burmistrza
Z-ca Burmistrza
mgr inż. Krzysztof Tomalak
Skarbnik Gminy
inż. Izabela Zabłocka
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POROZUMIENIE NR 1/IB
z dnia 29 marca 2010r.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia
2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) w związku
z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r.
Nr 193, poz. 1194 ze zm.), zawiera się pomiędzy :
Wojewodą Lubuskim – Panią Heleną Hatką , zwaną
dalej „Powierzającym”
a
Lubuskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego – Panem Edwardem Wasilewiczem,
zwanym dalej „Przyjmującym”,
porozumienie o następującej treści :
§ 1. Powierzający powierza, a Przyjmujący
przyjmuje do realizacji zadania związane z prowadzeniem spraw w zakresie postępowań dotyczących
wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
inwestycji objętych zezwoleniami na realizację inwestycji drogowych dróg wojewódzkich i krajowych
na podstawie art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia
2003r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.).
§ 2. Decyzje administracyjne, postanowienia
i inne pisma w sprawach określonych w § 1 porozumienia, powinny być oznaczone pieczęcią nagłówkową Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora

Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. oraz podpisane wraz z pieczęcią do podpisu Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
§ 3. 1. Powierzający ma prawo kontroli prowadzonych spraw pod względem prawidłowości
i zgodności z prawem.
2. W imieniu Powierzającego kontrolę nad realizacją zadań określonych w § 1 Porozumienia sprawuje Dyrektor Wydziału Infrastruktury Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Strony porozumienia ustalają, że powierzenie do wykonania zadań określonych w § 1 Porozumienia nie wymaga przekazania środków finansowych na ich realizację.
§ 5. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może być rozwiązane na mocy
porozumienia stron lub wypowiedziane w formie
pisemnej z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego
okresu wypowiedzenia.
§ 6. Porozumienie sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.
§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 439/09
z dnia 19 sierpnia 2009r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Maria Bohdanowicz (spr.)

Sędziowie

Sędzia WSA Joanna Brzezińska
Sędzia WSA Anna Juszczyk Wiśniewska

Protokolant

sekr. sąd. Agata Przybyła

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia
2009r. sprawy ze skargi Wojewody Lubuskiego na
uchwałę Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia

22 grudnia 2008r. Nr XXXI/289/2008 w przedmiocie
przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
oświatowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia (Dz. Urz.
Województwa Lubuskiego z 2009r. Nr 5, poz. 165)
I.

stwierdza nieważność § 5 oraz § 10 ust. 4 zaskarżonej uchwały,

II. w pozostałej części skargę oddala,
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III. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie
określonym w pkt 1 wyroku nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Wojewoda Lubuski wystąpił ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na uchwałę
Nr XXXI/289/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008r, w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom oświatowych
jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia (Dz. Urz. Województwa
Lubuskiego z 2009r., Nr 5 poz. 165) na podstawie
art. 82 „c" ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r, Nr 142
poz. 1590) i art. 3 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) i wniósł
o stwierdzenie jej nieważności.
Uchwale zarzucił naruszenie:
- art. 30 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97
poz. 674) poprzez:
1) nieuregulowanie zgodnie z dyspozycją przepisu art. 30 ust. 6 pkt 1 w/w ustawy wysokości
stawki dodatku motywacyjnego oraz przekroczenie zakresu przyznanych kompetencji polegającego na ustaleniu zasad przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe,
2) przekroczenie zakresu przyznanych kompetencji polegającego na użyciu sformułowania
„w szczególności" sugerującego istnienie innych
warunków niż określone w uchwale.
W uzasadnieniu skarżący wskazał, iż art. 30 ust. 6
Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę będący
jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając
przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych stopni
awansu zawodowego, w drodze regulaminu obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia:
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planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w przypadku dyrektorów. Zdaniem organu nadzoru w/w zapisy nie określają wysokości stawek dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Uchwała powinna precyzyjnie uregulować wysokość dodatków
dla nauczycieli /dyrektorów/ tak aby organ przyznający dodatek jak i sami zainteresowani wiedzieli jaka
jest wysokość stawki dodatku. Stanowisko takie
zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
w wyroku z dnia 18 czerwca 2008r, sygn. akt
II SA/OL 209/08.
Wobec tego że § 5 ust. 1 i 2 regulaminu nie wypełnia dyspozycji wynikającej z art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty
Nauczyciela co w konsekwencji prowadzi do nieunormowania w uchwale jej obligatoryjnego elementu w ocenie skarżącego zasadnym jest wniosek
o stwierdzenie nieważności uchwały w całości.
Jednocześnie organ nadzoru zauważa, że mocą
§ 5 pkt 4 uchwały uprawnienie do ustalania wysokości dodatku motywacyjnego Sejmik Województwa
delegował de facto na dyrektora szkoły oraz Marszałka Województwa gdy tymczasem w świetle wyżej cytowanego przepisu Karty Nauczyciela kompetencje w tym zakresie ustawodawca przypisał wyłącznie organowi stanowiącemu gminy. Ponadto
w § 10 ust. 4 Sejmik postanowił, że dla ustalenia
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dnia ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają lub kończą się w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy wymiar zajęć
określony w Karcie Nauczyciela pomniejszony o 1/5
wymiaru /lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy/ za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych,
za które nie przysługuje wynagrodzenia w takim
tygodniu nie może być jednak większa niż liczba
godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw z zastrzeżeniem
art. 35 ust. 3,

W ocenie skarżącego Sejmik Województwa Lubuskiego w przedmiotowej uchwale przekroczył w § 10
ust. 4 zakres przyznanych kompetencji. Sposób obliczania wynagrodzenia nauczyciela w wyżej określonych przypadkach spowodowałby, iż w niektórych
tygodniach nauczyciel nie otrzymałby wynagrodzenia za przydzielone mu i niezrealizowane godziny
ponadwymiarowe chociaż prawo do takiego wynagrodzenia wynika w przepisów prawa pracy, l jako
przykład skarżący podał chorobę nauczyciela spowodowaną na przykład wypadkiem w drodze do
pracy.

3) wysokość i warunki wypłacania składników wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 4
o ile nie zostały one określone w ustawie lub
w odrębnych przepisach.

Zgodnie z art. 92 § 1 pkt 2 kodeksu pracy za czas
niezdolności pracownika do pracy wskutek takiego
wypadku albo choroby w czasie ciąży pracownik
zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

W § 5 ust. 1 i 2 kwestionowanej uchwały Sejmik
Województwa określił, iż wysokość środków finansowych przeznaczonych na dodatki motywacyjne
wynosi 4% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w przypadku nauczycieli oraz 10%

Podobnie jest w przypadku urlopu wypoczynkowego Szkoleniowego czy wykonywaniu doraźnej czynności w związku z pełnieniem przez nauczyciela
funkcji związkowej poza zakładem pracy.

1) wysokość stawek dodatków, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, z zastrzeżeniem
art. 33 i 34,
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Istniejące w prawie obowiązującym uregulowania
szeregu takich sytuacji wskazuje na to, iż ustawodawca nie przewidział kompetencji dla organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
do ustalania zasad przyznawania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw co wynika z art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela,
który wyraźnie wskazuje jakie kwestie regulaminu
wynagradzania nauczycieli ma normować.
Ponadto organ nadzoru zauważa, że jeśli nauczyciel
zgodnie z przepisami zachowuje prawo do wynagrodzenia to przysługuje mu ono za każdą godzinę
zajęć przydzielona nauczycielowi powyżej obowiązkowego wymiaru godzin a nie tylko za liczbę godzin
przypadającą ponad obliczaną wg § 10 ust. 4 uchwały, podstawę obowiązkowego wymiaru zajęć pomniejszonego o 1/5 tego wymiaru lub 1/4 gdy dla
nauczyciela ustalona czterodniowy tydzień za każdy
dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub
dzień ustawowo wolny od pracy. Takie też stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 26 kwietnia 2006r, sygn. akt:
IV SA/Wr 274/05.
Przedmiotowa uchwała w § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 4 reguluje warunki przyznawania nauczycielowi i dyrektorowi dodatku motywacyjnego.
Skarżący kwestionuje zapis w zakresie określenia
„w szczególności". Określenie to bowiem wskazuje,
że istnieją również inne niż wskazane w uchwale
kryteria. Stanowi to przekroczenie kompetencji
ustawowej wynikającej zarówno z art. 30 ust. 6 pkt 1
Karty Nauczyciela oraz § 6 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę
w dniu wolnych od pracy/Dz. U. Nr 22 poz. 181/.
W odpowiedzi na skargę Województwo Lubuskie Sejmik Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze wniósł o oddalenie skargi.
W szczególności organ nie zgadza się ze stanowiskiem Wojewody Lubuskiego, iż wobec kwestionowania tylko części postanowień zaskarżonej uchwały
organ nadzoru domaga się uchylenia całej uchwały.
Takie stanowisko byłoby uzasadnione tylko wówczas gdy uchwała pozostawała by w wyraźnej
sprzeczności w przepisami prawa i to w całości. Niwalność całkowita zachodzi między innymi wtedy
gdy uchwałę podjęto z naruszeniem właściwości
organu, bez podstawy prawnej, z istotnym naruszeniem wymagań formalnych. W przeciwnym razie
można stwierdzić nieważność uchwały w części.
Odnosząc się do zarzutów merytorycznych organ
stwierdził, że Sejmik Województwa Lubuskiego podejmując zakwestionowana uchwałę określił jak
tego wymagają przywołane przepisy wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego, za trudne warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, warunki
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
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a także - na podstawie art. 54 ust. 7 Karty Nauczyciela - zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego - wszystkie te regulacje zostały wydanie na podstawie i w granicach
upoważnienia udzielonego przez ustawodawcę.
Z tego względu wniosek strony skarżącej o stwierdzenie nieważności uchwały w całości nie ma wystarczającego uzasadnienia prawnego.
Nadto strona skarżąca zakwestionowała postanowienia § 5 ust 1, 2 i 4 błędnie oznaczając je jako
punkty, podczas gdy podstawową jednostka redakcyjną tego postanowienia jest § 5 ustęp a nie punkt.
W przedmiotowej uchwale kwestia wysokości dodatku motywacyjnego została uregulowana w § 5
ust. 1, w którym mowa o wysokości środków przeznaczonych na dodatki motywacyjne. Zapis ten jest
analogiczny jak w poprzednich regulaminach wynagradzania nie kwestionowanych przez organ nadzoru. Strona przyznaje, że jest on ogólnikowy jednak
nie można postawić zarzutu, że jest on sprzeczny
z prawem i to w sposób rażący.
Nie ma bowiem przeszkód natury prawnej, aby
w przedmiotowej uchwale pojawił się zapis określający wysokość środków przeznaczonych na dodatki
motywacyjne. Nie ma też wystarczającego uzasadnienia twierdzenia strony skarżącej, iż mocą 5 ust. 4
uchwały uprawnienia do ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego Sejmik Województwa delegował de facto na dyrektora szkoły oraz Marszałka
Województwa. To zakwestionowane postanowienie
nie dotyczy bowiem określenia stawki dodatku motywacyjnego, lecz wskazania podmiotu konkretyzującego wysokość dodatku motywacyjnego przyznanego nauczycielowi i dyrektorowi przy uwzględnieniu poziomu spełnienia przez te osoby warunków
przyznania dodatku motywacyjnego określonych
z § 4 ust. 2. Podkreśla nadto, iż takie rozwiązanie
funkcjonowało w poprzednich regulaminach wynagradzania i nie było przez organ nadzoru kwestionowane.
Nadto odpowiadający na skargę nie zgadza się ze
stanowiskiem, iż użyte określenie w § 4 ust. 2 pkt 1,
2 i 3 „w szczególności" jest sprzeczne z prawem i że
sugeruje istnienie innych niż wskazane w uchwale
kryteria co stanowi przekroczenie zakresu przyznanych kompetencji bowiem zwrot ten poprzedza wyliczenie szczegółowych warunków przyznania dodatku motywacyjnego nauczycielom mieszczący się
w ramach ogólnych warunków określonych w przywołanym a skardze § 6 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005r. W podsumowaniu stwierdzono, że podniesione przez stronę zarzuty nie uzasadniają stwierdzenia nieważności zakwestionowanej uchwały podjętej na podstawie i w granicach upoważnienia
udzielonego przez ustawodawcę przy wyczerpaniu
trybu jej uchwalania tj. uzgodnienia ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
zważył, co następuje:
Skarga jest w części zasadna.
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Zgodnie z treścią art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca
2002r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269), Sąd administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę
działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość
między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi
i między tymi organami a organami administracji
rządowej Kontrola administracji, o której mowa
w tym przepisie obejmuje między innymi orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej o czym
stanowi art. 3 § 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U Nr 153, poz. 12707.)
Zatem z zasady legalności wynika, iż sąd administracyjny ocenia czy wydany akt jest zgodny z prawem obowiązującym w dacie jego wydania. Przedmiotem orzekania w niniejszej sprawie jest uchwała
Nr XXXI/289/2008 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008r, w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe
warunki przyznawania nauczycielom oświatowych
jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych
składników wynagrodzenia opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z 2009r.
Nr 5, poz. 165.
Stosownie do treści art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
25 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674) wynagrodzenie nauczycieli z zastrzeżeniem art. 32 składa się miedzy innymi z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy.
Stosownie do treści art. 30 ust. 2 tej ustawy wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od
okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy
i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji
oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.
Z art. 30 ust. 6 pkt 1 wynika, iż organ prowadzący
szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego,
uwzględniając przewidywana strukturę zatrudnienia,
określa corocznie dla nauczycieli poszczególnych
stopni awansu zawodowego w drodze regulaminu
obowiązującego od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia -wysokość stawek dodatków, o których mowa
w ust. 1 pkt 2 tego artykułu oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków z zastrzeżeniem
art. 33 i 34.
Interpretując ten przepis należy dojść do wniosku, iż
z regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków
do wynagrodzenia zasadniczego musi wynikać wy-
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raźnie wysokość tych dodatków tak aby zarówno
nauczyciel jak i organ przyznający ten dodatek wiedzieli jaka jest jego wysokość bowiem stanowi on
składnik wynagrodzenia.
Sama forma określenia wysokości stawki dodatku
zależy od organu uchwałodawczego - może to być
wysokość kwitowa, procent od wynagrodzenia zasadniczego, przedział określający dodatek w wysokości od - do, czy też uzależnienie przyznania dodatku od poszczególnych okoliczność związanych
z uzyskaniem do niego prawa. Nie mniej jednak
zawsze musi to być stawka dodatku dokładnie określona stanowiąca o wysokości wynagrodzenia nauczyciela.
Odnosząc te wywody do zaskarżonego uregulowania w § 5 ust. 1 i 2 przedmiotowej uchwały należ
podzielić stanowisko organu, iż zapis ten w żaden
sposób nie odpowiada delegacji ustawowej w jaką
ustawodawca wyposażył organ prowadzący szkołę
będący jednostką samorządu terytorialnego. Przepis
ten bowiem jedynie ze środków przeznaczonych na
wynagrodzenia nauczyciela wyodrębnia 4% planowanych środków z przeznaczeniem na dodatki motywacyjne dla nauczycieli i 10% planowanych środków na te dodatki dla dyrektorów szkół.
Zauważyć należy także co podniósł trafnie organ
w swojej skardze, iż z art. 30 ust. 6 cytowanego
wcześniej Karty Nauczyciela wynika, że podmiotem
z mocy ustawy uprawnionym do określenia wysokości dodatków do wynagrodzeń nauczycieli jest
organ prowadzący szkołę a nie jak to uczynił Sejmik
Województwa z § 5 ust. 4 uchwały - dyrektor szkoły
dla nauczycieli i Marszałek Województwa dla dyrektorów szkół.
Mocą § 10 ust. 4 Sejmik Województwa Lubuskiego
uregulował sposób obliczania wynagrodzenia nauczyciela za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej
nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą się w środku tygodnia.
W tej mierze należ uznać stanowisko organu za
w pełni uzasadnione tym bardziej, że takie stanowisko prezentuje orzecznictwo wojewódzkich sądów
administracyjnych od kilku lat a nadto iż taki sposób
obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe sprzeczny jest z przepisami kodeksu pracy
a także spowodowałby, iż w niektórych tygodniach
nauczyciele nie otrzymaliby wynagrodzenia za przydzielone mu i nie wykonane godziny ponadwymiarowe, mimo że prawo do wynagrodzenia wynikałoby z przepisów ogólnych prawa pracy. Z tymi argumentami odpowiedź na skargę w ogóle się nie polemizuje i całkowicie je pomija. Natomiast Sąd nie
podzielił stanowiska organu nadzoru co do zarzutu
odnoszącego się do słów „w szczególności" w § 4
zaskarżonej uchwały określający warunki przyznania
nauczycielowi dodatku motywacyjnego.
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W ocenie Sądu w świetle art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty
Nauczyciela i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181), iż do ogólnych warunków decydujących o przyznaniu nauczycielowi dodatku motywacyjnego należą osiągnięcia
realizowane w procesie dydaktycznym, wychowawczo-opiekuńczym, skutkujące efektami w procesie
kształcenia i wychowania wynikające z wprowadzania innowacji pedagogicznych, zaangażowanie
w realizacji czynności i zajęć, realizacji zadań statutowych szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów, szczególnie efektywne wypełnianie
zadań i obowiązków związanych z powierzonym
stanowiskiem oraz realizowanie zadań wynikających
z przyjętych przez organ prowadzący szkołę priorytetów w realizowaniu lokalnej polityki oświatowej. Jak
zatem wynika z treści zaskarżonego § 4 uchwały
wszystkie wyżej wymienione warunki zostały tam
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opisane a wyrazy „w szczególności" jedynie uszczegóławiają funkcje dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze a nie odnoszą się do bliżej nie sprecyzowanych innych funkcji.
Jednocześnie Sąd podzielił stanowisko zaprezentowane w odpowiedzi na skargę, iż wobec słusznych
zarzutów organu nadzoru jedynie do § 5 i 10 ust. 4
zaskarżonej uchwały brak jest podstaw prawnych
dla stwierdzenia jej nieważności w całości. Uchwała
ta bowiem prawidłowo reguluje szereg innych zagadnień i po stwierdzeniu nieważności w części może pozostawać w obrocie prawnym.
Te zatem okoliczności zadecydowały, iż Sąd na
mocy art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270), stwierdził nieważność w części zaskarżonej uchwały co do § 5 i 10
ust. 4 w pozostałej części na mocy art. 151 i 152 cytowanej ustawy skargę oddalił i orzekł, iż w tej części nie podlega wykonaniu.
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WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 7/10
z dnia 4 lutego 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA
niszewska

Grażyna

Sędziowie

Sędzia WSA
Wieczorek

Aleksandra

Sędzia WSA
las (spr.)

Marek Szumi-

sekr. sąd.
Maciejewska

Stanisława

Protokolant

Sta-

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lutego 2010r.
sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Niegosławice
z dnia 2 lutego 2006r. Nr XXXIV/156/2006
w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niegosławice
I.

stwierdza nieważność § 24 i § 54 zaskarżonej
uchwały,

II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w zakresie
określonym w punkcie I nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XXXIV/156/2006 z dnia 2 lutego 2006r.
Rada Gminy Niegosławice, działając na podstawie

art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.),
zatwierdziła regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Niegosławice.
Uchwała ta opublikowana została w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia
21 marca 2006r. (Nr 18, poz. 441).
Pismem z dnia 30 listopada 2009r. skargę na wskazaną powyżej uchwałę w części obejmującej § 24
i § 54 wniósł Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze,
zarzucając tejże uchwale istotne naruszenie prawa,
tj. art. 40 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 i art. 28 ust. 1
i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków poprzez umieszczenie w § 24 i § 54 przepisów karnych pomimo braku po stronie Rady Gminy
kompetencji do uchwalenia takich przepisów.
W uzasadnieniu skargi Prokurator podniósł, iż
w § 24 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niegosławice postanowiono, że „kto bez uprzedniego zawarcia pisemnej umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych będących we władaniu Gminy podlega karze grzywny w wysokości do 5.000PLN”. Nadto
w § 54 tegoż Regulaminu postanowiono, że „korzy-
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stanie z urządzeń kanalizacyjnych bez zawarcia
umowy podlega karze grzywny do 10.000PLN”.
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze zaznaczył, iż
przywołany powyżej § 24 Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków stanowi co do zasady powtórzenie treści art. 28 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, z wprowadzeniem niewielkich
zmian o charakterze redakcyjnym, zaś § 54 stanowi
co do zasady odpowiednik art. 28 ust. 4 ww. ustawy,
z tymże poza zmianami o charakterze tylko redakcyjnym - w przeciwieństwie do przepisu rangi ustawowej - nie przewiduje za wypełnienie znamion
określonego w tym przepisie przestępstwa kary
ograniczenia wolności, lecz jedynie karę grzywny.
W ocenie wnoszącego skargę Prokuratora, wprowadzenie w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przepisów karnych i wykroczeniowych uznać należy za sprzeczne z zasadami stanowienia
przepisów
gminnych
wskazanymi
w art. 40 ust. 1 i ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie bowiem z art. 40 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień ustawowych przysługuje gminie prawo stanowienia aktów
prawa miejscowego obowiązujących na obszarze
gminy, zaś w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie
obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony
życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.
Jedynie przepisy porządkowe mogą przy tym, zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym,
przewidywać za ich naruszanie karę grzywny, wymierzaną w trybie i na zasadach określonych
w Prawie o wykroczeniach.
Zdaniem Prokuratora Rada Gminy Niegosławice nie
była uprawniona do wprowadzenia do uchwalonego na podstawie upoważnienia ustawowego, zawartego w art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków jakichkolwiek przepisów karnych. Rada
Gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego jej przez ustawę w zakresie
tworzenia aktów prawa miejscowego i w działaniach
tych nie może wkraczać w materię uregulowaną
ustawą. Uchwała rady gminy, będąca aktem prawa
miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej
na obszarze danej gminy (art. 87 ust. 2 Konstytucji),
musi zatem respektować unormowania zawarte
w aktach prawnych wyższego rzędu (tu w ustawie
z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), bez potrzeby wpisywania do jej treści postanowień ustawowych.
Powołując się na orzecznictwo sądowe Prokurator
podkreślił, iż uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego co jest już zawarte w obowiązującej ustawie, a uchwała zawierająca takie unormowania - jako istotnie naruszająca prawo - winna
być uznana za nieważną w części, w jakiej zawiera
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takowe regulacje. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że
powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może
prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji prawodawcy.
Z uwagi na powyższe, Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w części
obejmującej § 24 i § 54.
W stanowiącej załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXXI/167/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. odpowiedzi na skargę, Rada Gminy Niegosławice poinformowała, iż uznaje wskazane przez Prokuratora
Okręgowego w Zielonej Górze zarzuty za zasadne.
Jednocześnie Rada Gminy Niegosławice podała, iż
w trakcie sesji w dniu 29 grudnia 2009r. podjęta
została uchwała Nr XXXI/166/2009 w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Niegosławice.
Uchwała ta przewiduje utratę mocy zaskarżonej
przez Prokuratora uchwały.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Skarga okazała się zasadna.
Stosownie do dyspozycji 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. Zakres kontroli administracji
publicznej obejmuje także orzekanie w sprawach
skarg na akty prawa miejscowego oraz inne akty
organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3
§ 1 w zw. 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. zwanej
dalej ppsa). Kryterium legalności przewidziane
w art. 1 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów administracyjnych umożliwia sądowi administracyjnemu
wyeliminowanie z obrotu prawnego takiego aktu lub
uchwały przez stwierdzenie nieważności w całości
lub w części, bądź stwierdzenie, że zostały wydane
z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności (art. 147 § 1
ppsa).
Na wstępie zaznaczyć należy, iż na dzień wydania
w
niniejszej
sprawie
wyroku
uchwała
Nr XXXI/166/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia
29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Niegosławice nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego, a zatem zaskarżona uchwała zachowała
moc obowiązującą. W konsekwencji brak było podstawy do uznania, że niniejsze postępowanie stało
się bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3
ppsa, a tym samym, że wystąpiła przesłanka do
umorzenia postępowania.
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze wniósł skargę z powołaniem się na przepis art. 5 ustawy z dnia
20 czerwca 1985r. o prokuraturze (Dz. U. z 2008r.
Nr 7, poz. 39 ze zm.), w myśl którego jeżeli uchwała
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organu samorządu terytorialnego, albo rozporządzenie wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie, bądź kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru. W wypadku
uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego. Konstrukcja powyższego przepisu oznacza, iż w przypadku stwierdzenia przez prokuratora, że uchwała organu samorządu terytorialnego jest niezgodna z prawem to do
prokuratora należy wybór jednego spośród wskazanych przez ustawodawcę trybów zmierzających do
przywrócenia stanu zgodności z prawem, czy
to przez zmianę lub uchylenie uchwały przez organ,
który ją wydał, czy też przez wyeliminowanie wadliwego aktu z obrotu prawnego przez sąd administracyjny. Ustawodawca zwolnił prokuratora z obowiązku uprzedniego wyczerpania środków zaskarżenia
(lub wezwania organu do zmiany lub uchylenia
skarżonego aktu), co wynika z treści art. 52 § 1 ppsa,
zgodnie z którym skargę do sądu administracyjnego
można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia,
jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu
przed organem właściwym w sprawie, chyba że
skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.
Podnieść należy, iż podstawy stwierdzenia nieważności uchwały lub aktu organu gminy wyznaczają
przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.). W myśl przepisu art. 91 ust. 1 zdanie pierwsze
ww. ustawy, uchwała lub zarządzenie organu gminy
sprzeczne z prawem są nieważne. Przy czym
w orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie utrwalony jest pogląd, że tylko istotne naruszenie prawa stanowi podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały (aktu) organu gminy. 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 także 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, str. 101-102).
Stwierdzenie nieważności uchwały może nastąpić
więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem prawnym,
co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika
wprost z treści tego przepisu.
Zważyć przy tym trzeba, iż zgodnie z przepisem
art. 94 ust. 1 ww. ustawy, nie stwierdza się nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy po
upływie jednego roku od dnia ich podjęcia, chyba że
uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały lub
zarządzenia w terminie określonym w art. 90 ust. 1,
albo jeżeli są one aktem prawa miejscowego. Z tego
więc względu w pierwszej kolejności odnieść należy
się do charakteru prawnego zaskarżonej uchwały,
jako zagadnienia o najdalej idących konsekwencjach
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dla bytu prawnego tego aktu. Wskazać należy, że
uchwała Nr XXXIV/156/2006 Rady Gminy Niegosławice z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie zatwierdzenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Niegosławice, podjęta na
podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca
2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747
ze zm.) zwanej dalej ustawą, jest aktem normatywnym o charakterze aktu prawa miejscowego. Na taki
charakter powyższej uchwały wskazuje dyspozycja
przepisu art. 19 ust. 1 in fine ustawy, na mocy którego uchwalony regulamin jest aktem prawa miejscowego. Na względzie mieć trzeba, iż regulamin
wydawany jest na podstawie upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane
są do każdego, w określonym w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm zawartych w takiej
uchwale będzie bliżej nieokreślona grupa odbiorców
usług. A zatem stwierdzenie podjęcia zaskarżonej
uchwały z istotnym naruszeniem prawa, implikuje
stwierdzenie przez Sąd jej nieważności w każdym
czasie (art. 94 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
a contrario).
W tym miejscu wskazać należy, iż stosownie do treści art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
na podstawie upoważnień ustawowych gminie
przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Z powyższego wynika, że rada gminy obowiązana jest
przestrzegać zakresu upoważnienia ustawowego
udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia
aktów prawa miejscowego, a w ramach udzielonej
jej delegacji nie może wkraczać w tych działaniach
w materię uregulowaną ustawą. Z uwagi na fakt, iż
uchwała rady gminy, będąca źródłem powszechnie
obowiązującego prawa na obszarze danej gminy,
jest aktem prawa miejscowego, musi respektować
unormowania zawarte w aktach wyższego rzędu bez
potrzeby wpisywania do jej treści postanowień
ustawowych (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 lutego 2003r., sygn. akt
I SA/Lu 882/02 oraz z dnia 16 marca 2001r., sygn. akt
IV SA 385/99).
Dokonując kontroli zgodności z prawem zaskarżonej
uchwały zaakceptować należy stanowisko Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze, iż uchwalony
przez Radę Gminy Niegosławice Regulamin podjęty
został z istotnym naruszeniem prawa, polegającym
na powtórzeniu w § 24 oraz w § 54 tegoż Regulaminu regulacji ustawowych zawartych w rozdziale
6 ustawy, zatytułowanym „Przepisy karne i kary
pieniężne”. Wskazać należy, iż § 24 Regulaminu
stanowiący, iż „kto bez uprzedniego zawarcia pisemnej umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych będących we władaniu Gminy podlega karze grzywny w wysokości do 5.000PLN” stanowi
powtórzenie art. 28 ust. 1 ustawy, na mocy którego
„kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której
mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000zł”.
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Porównując z kolei treść art. 28 ust. 4 ustawy, na
mocy którego „kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki
do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000zł” z dyspozycją § 54 Regulaminu przewidującego, iż „korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych bez zawarcia
umowy podlega karze grzywny do 10.000PLN”,
stwierdzić trzeba, iż przepis § 54 nie tylko powtarza
uregulowanie ustawowe zawarte w przywołanym
art. 28 ust. 4 ustawy, ale i w sposób nieuprawniony
modyfikuje te uregulowania, ograniczając się do
jednego tylko rodzaju kary wskazanego przez ustawodawcę.
Zaznaczyć w tym miejscu należy, iż uchwała przewidziana w art. 19 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie jest aktem prawa miejscowego zawierającym przepisy porządkowe w rozumieniu art. 40
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Oznacza to
w szczególności, iż Regulamin nie może formułować
przepisów karnych, gdyż takie przepisy mogą znaleźć się tylko w przepisach porządkowych.
Stwierdzając powyższe, mając na względzie dyspozycję § 143 w zw. z § 137 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie
„Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100,
poz. 908), na mocy których w uchwale nie powtarza
się przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych i rozporządzeń, Sąd w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę stanął na stanowisku,
iż niedopuszczalnym było zamieszczenie wymienionych wyżej regulacji w uchwale Rady Gminy podjętej na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, gdyż są one przedmiotem odrębnego przepisu rangi ustawowej. Pogląd o niedopuszczalności powtarzania w stanowiącym akt prawa
miejscowego Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków przepisów ustawowych lub
ich modyfikacji ugruntowany jest w orzecznictwie
Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia
8 kwietnia 2008r., sygn. akt II OSK 370/07).
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Ponadto za sprzeczne z prawem uznać należy dokonywanie zmian w zapisach ustawowych i regulowanie niektórych kwestii w sposób odmienny, niż
w ustawie. Sąd podziela stanowisko prezentowane
w dotychczasowym orzecznictwie, iż powszechnie
obowiązujący porządek prawny narusza w stopniu
istotnym nie tylko regulowanie przez gminę raz
jeszcze tego co zostało już pomieszczone w źródle
powszechnie obowiązującego prawa, lecz także modyfikowanie przepisu ustawowego przez akt wykonawczy niższego rzędu, co możliwe jest tylko w granicach wyraźnie przewidzianego upoważnienia
ustawowego (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2002r., sygn. akt
II SA/Ka 508/02, z dnia 30 stycznia 2003r., sygn. akt
II SA/Ka 1831/02, z dnia 25 marca 2003r., sygn. akt
II SA/Wr 2572/02).
Sąd uznał, iż uchwała Rady Gminy Niegosławice,
regulująca w § 24 oraz w § 54 jeszcze raz to, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie, jako istotnie
naruszająca prawo, jest w tym zakresie nieważna.
Jak wskazał bowiem Naczelny Sąd Administracyjny
w przywołanym również w skardze Prokuratora
Okręgowego w Zielonej Górze wyroku z dnia
14 października 1999r. (sygn. akt II SA/Wr 1179/90),
trzeba liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie
interpretowany w kontekście uchwały, w której go
powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub
częściowej zmiany intencji prawodawcy.
Stwierdzone powyżej naruszenie zakazu powtarzania i modyfikowania w kontrolowanym Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Niegosławice przepisów ustawy
skutkować musiało stwierdzeniem przez Sąd nieważności § 24 oraz § 54 zaskarżonej uchwały, zgodnie z art. 147 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi.
Stosownie do treści art. 152 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd
orzekł, iż zaskarżona uchwała w części objętej
stwierdzeniem nieważności nie podlega wykonaniu.
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WYKAZ
z dnia 8 kwietnia 2010r.
Wykaz obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i skreślonych z rejestru zabytków od
1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. oraz wykaz zabytków nieruchomych - stanowisk archeologicznych
wpisanych do rejestru zabytków od 1 stycznia 2003r. do 31 grudnia 2009r.
Załącznik Nr 1
Zabytki nieruchome wpisane do rejestru zabytków
L.p.
1.

Obiekt
Kamienica mieszczańska położona
przy ul. WOP-u 1

Miejscowość

Gmina

Adres

Nr rej.

Data

Słońsk

Słońsk

ul. WOP-u 1

L-304/A

12.01.2009r.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Willa zlokalizowana
przy ul. Kosynierów
Gdyńskich 108
Zespół kościelny
w skład którego
wchodzą:
- dawny kościół
ewangelicki obecnie
rzymsko-katolicki
filialny p.w. Chrystusa Króla,
- dawny cmentarz
ewangelicki,
- mur ceglanokamienny
Kościół filialny p.w.
Matki Bożej Różańcowej wraz z otoczeniem
Zespół kościelny
w skład którego
wchodzą:
- kościół protestancki,
obecnie katolicki kościół parafialny p.w.
Macierzyństwa NMP,
- dom parafialny,
obecnie plebania,
- ogrodzenie kamienne z bramami
Kamienica przy
ul. Sikorskiego 20
- Dawny budynek
produkcyjno- administracyjny, obecnie
budynek biurowy,
- Komin przy dawnej
kotłowni,
Zespół kościelny
w skład którego
wchodzą:
- dawny kościół
ewangelicki, obecnie
rzymsko-katolicki
kościół filialny p.w.
św. Wawrzyńca,
- mur ceglanokamienny
Willa właściciela tartaku, obecnie siedziba administracji
Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” wraz z otoczeniem
Estakada kolejowazabytek techniki
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Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski

ul. Kosynierów
Gdyńskich 108

L-305/A

26.01.2009r.

Bronowice

Strzelce Krajeńskie

dz. Nr 23

L-307/A

09.02.2009r.

Drezdenko

Drezdenko

dz. Nr 407/1

L-308/A

06.04.2009r.

Zbąszynek

Zbąszynek

ul. Długa Nr
29/30

L-309/A

26.02.2009r.

Sulechów

Sulechów

ul. Sikorskiego
20

L-310/A

04.03.2009r.

Żary

Żary

- dz. Nr 118/17
- dz. Nr 118/18

L- 312/A

06.04.2009r.

Rusinów

Świebodzin

dz. Nr 247

L-313/A

08.04.2009r.

Drezdenko

Drezdenko

ul. Niepodległości Nr 10

L-316/A

15.05.2009r.

Gorzów Wielkopolski

Gorzów Wielkopolski

dz. Nr 2222,
2539, 2527/2,
2229/6, 1692/15

L-320/A

02.06.2009r.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Dawny kościół ewangelicki, obecnie
rzymsko-katolicki
kościół filialny p.w.
Matki Bożej Nieustającej Pomocy wraz
z otoczeniem
Dawny kościół ewangelicki, obecnie
rzymsko-katolicki
kościół filialny p.w.
Matki Bożej Szkaplerznej wraz z otoczeniem
Dawny kościół ewangelicki, obecnie
rzymsko-katolicki
kościół filialny p.w.
Narodzenia Najświętszej Marii Panny wraz
z otoczeniem
Dawny kościół ewangelicki, obecnie
rzymsko-katolicki
kościół filialny p.w.
św. Barbary wraz
z otoczeniem
Dawny kościół ewangelicki, obecnie
rzymsko-katolicki
kościół filialny p.w.
św. Michała Archanioła wraz z otoczeniem
Elewacja frontowa
stanowiąca część
dawnego kina „Piast”
Dawny kościół ewangelicki wraz z otoczeniem, wzniesiony
w 1769 r. w stylu barokowym, obecnie
nieużytkowany
Dawny kościół ewangelicki wraz z otoczeniem, powstały
w latach 1866-1867,
obecnie rzymskokatolicki kościół filialny p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa
Dwór położony
w miejscowości Kamionka
Kościół filialny p.w.
św. Anny wraz z otoczeniem
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Pławin

Stare Kurowo

dz. Nr 71

L-330/A

14.07.2009r.

Nowe Kurowo

Stare Kurowo

dz. Nr 159

L-331/A

27.10.2009r.

Łącznica

Stare Kurowo

dz. Nr 357

L-332/A

14.07.2009r.

Głęboczek

Stare Kurowo

dz. Nr 80

L-333/A

14.07.2009r.

Błotnica

Stare Kurowo

dz. Nr 62

L-334/A

20.07.2009r.

Słubice

Słubice

ul. Jedności
Robotniczej 9
i 10

L-338/A

27.07.2009r.

Przecław

Niegosławice

dz. Nr 227

L-342/A

30.07.2009r.

Nietków

Czerwieńsk

dz. Nr 124

L-343/A

24.08.2009r.

Kamionka

Nowogród
Bobrzański

dz. Nr 125/10

L-345/A

30.09.2009r.

Łukomin

Krzeszyce

dz. Nr 196/1

L-348/A

09.10.2009r.
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21.

22.

23.

24.

Dwór położony
w miejscowości Straszów
Dawny kościół ewangelicki, obecnie
rzymsko-katolicki
kościół filialny p.w.
Matki Boskiej Szkaplerznej wraz z otoczeniem
Willa położona przy
ul. Bohaterów Westerplatte 45
Dom mieszkalny położony przy ul. Bohaterów Westerplatte
32
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Straszów

Przewóz

Dz. Nr 4/6

L-351/A

09.11.2009r.

Lubiewo

Drezdenko

dz. Nr 20

L-354/A

25.11.2009r.

Zielona Góra

Zielona Góra
o statusie
miejskim

ul. Bohaterów
Westerplatte 45

L-360/A

13.12.2009r.

Zielona Góra

Zielona Góra
o statusie
miejskim

ul. Bohaterów
Westerplatte 32

L-363/A

22.12.2009r.

Załącznik Nr 2
Obiekty skreślone z rejestru zabytków
Lp.

1.

2.
3.
4.

Obiekt
Budynek gospodarczy
w zespole
budynków
podworskich
Remiza straży
pożarnej
Budynek
mieszkalny
Pałac

Miejscowość

Gmina

Adres

Numer
rej.

Data wpisu

Data skreślenia

Nowe Miasteczko

Nowe Miasteczko

Ul. Gołaszyn 12

1373

28.09.1964

03.02.2009

Świebodzin

Świebodzin

Pl. Wolności 1

2436

21.12.1976

26.08.2009

Nowa Sól

Nowa Sól

2235

11.06.1976

28.10.2009

Lubno

Lubiszyn

654

18.12.1963

31.12.2009

Ul. Zjednoczenia
2-2a
Lubno

Załącznik Nr 3
Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa lubuskiego
1. Kłodawa, gm. Kłodawa, pow. gorzowski, decyzja z dn. 23.02.2005r., Nr rej.L-74/C st. 89(AZP 44-11/135) osada wielokulturowa z okresu mezolitu, neolitu, k. łużyckiej, wpływów rzymskich, wczesnego średniowiecza
2. Gajewo, gm. Lubiszyn, pow. gorzowski, decyzja z dn. 23.02.2005r., Nr rej. L- 75/C st. 4(AZP 48-08/65) cmentarzysko kultury łużyckiej
3. Boczów, gm. Torzym, pow. sulęciński, decyzja z dn. 10.01.2008r., Nr rej. L-81/C st. 1(AZP 53-09/13) –
grodzisko pierścieniowate datowane na okres średniowiecza
4. Borowy Młyn, Pszczew, pow. międzyrzecki, decyzja z dn. 11.01.2008r., Nr rej. L-82/C st. 26 (AZP 5217/11) –grodzisko datowane na wczesne średniowiecze
5. Biernatowo, gm. Szprotawa, pow. żagański, decyzja z dn. 05.06.2008r., Nr rej. L-84/C st. II (AZP 71-15/28)
- odcinek tzw. ,,Wałów Śląskich” datowany na okres średniowiecza
6. Sieraków, gm. Szprotawa, pow. żagański(położenie administracyjne stanowiska - gm. Małomice) Decyzja z dn. 05.06.2008r., Nr rej. L-85/C st. III(AZP 71-15/27) – odcinek tzw. ,,Wałów Śląskich” datowany na
okres średniowiecza
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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