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Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XLII/347/10 z dnia 2 kwietnia
2010r. w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zielona Góra oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
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Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr XXXVI/200/10 z dnia
16 kwietnia 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości
wspólnej i udziale w gruncie sprzedawanych na rzecz ich najemców
w drodze bezprzetargowej.
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Uchwała Rady Miejskiej w Łęknicy Nr XLI/226/2010 z dnia 22 kwietnia
2010r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
oraz za umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej,
obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
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Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLII/513/2010 z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
w Gubinie
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Uchwała Rady Gminy w Zielonej Górze Nr XLIII/350/10 z dnia
27 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny
sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Zielona
Góra
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXII/1145/2010 z dnia
28 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy Dziewięciu Muz
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Uchwała Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXXII/218/2010 z dnia
28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/199/02 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 9 sierpnia 2002 roku w sprawie
podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na obwody głosowania.
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Uchwała Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXXII/219/2010 z dnia
28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/191/02 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 5 lipca 2002 roku w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na okręgi wyborcze
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Uchwała Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim Nr XXXII/220/2010 z dnia
28 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r. z późniejszymi
zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla
uczniów.

3477

Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XLIII/298/2010 z dnia
29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej na terenie Gminy Dobiegniew

3477

Uchwała Rady Miejskiej w Dobiegniewie Nr XLIII/299/2010 z dnia
29 kwietnia 2010r. w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych
obwodów głosowania w Gminie Dobiegniew.
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Uchwała Rady Miejskiej we Wschowie Nr XLIX/409/10 z dnia
29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady
Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa

3479

Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr IV/17/10 z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków.
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Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr IV/18/10 z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
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UCHWAŁA NR XLII/347/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 2 kwietnia 2010r.
w sprawie określenia rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zielona Góra oraz
nauczycieli emerytów i rencistów
Na podstawie art. 72 ust. 1 i 4, w związku z art. 91b
ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa rodzaje świadczeń
pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposoby ich
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Zielona Góra oraz nauczycieli emerytów i rencistów.
§ 2. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określa uchwała budżetowa.
2. Środkami finansowymi, o których mowa
w ust. 1 dysponuje Wójt Gminy Zielona Góra.
§ 3. 1. Świadczenie pomocy zdrowotnej przyznaje się w formie bezzwrotnego zasiłku pieniężnego.
2. Nauczyciel może ubiegać się o pomoc zdrowotną tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym.
§ 4. Osobami uprawnionymi do korzystania ze
świadczeń pomocy zdrowotnej są nauczyciele, którzy:
1) leczą się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby i ponoszą stałe koszty związane z chorobą,
2) długotrwale korzystają z pomocy lekarza specjalisty,
3) odbywają rehabilitację powypadkową lub związaną z chorobami zawodowymi,

4) ponoszą koszty zakupu protez, sprzętu leczniczego, rehabilitacyjnego lub niezbędnej aparatury medycznej.
§ 5. 1. Świadczenia pomocy zdrowotnej przyznawane są na wniosek nauczyciela. Wzór wniosku
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, za
zgodą nauczyciela może wystąpić również:
1) opiekun lub członek rodziny, jeżeli nauczyciel
nie jest zdolny osobiście do podejmowania
czynności w tym zakresie.
2) dyrektor szkoły,
3) organizacja związkowa.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 składa się
do Wójta Gminy Zielona Góra za pośrednictwem
dyrektora szkoły.
4. W przypadku jednoczesnego zatrudnienia nauczyciela w dwu lub więcej szkołach nauczyciel zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie wskazując podstawowy stosunek pracy, w ramach którego będzie uprawniony do pomocy zdrowotnej.
5. Wnioski o przyznanie świadczenia pomocy
zdrowotnej rozpatrywane są w ciągu dwóch tygodni
od dnia złożenia.
§ 6. 1. Ustalając wysokość świadczenia pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli uwzględnia się:
1) stan zdrowia nauczyciela i przebieg jego choroby,
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2) wysokość udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela,
3) wszelkie okoliczności związane z chorobą (konieczność stosowania specjalistycznej diety, leków, zapewnienie dodatkowej opieki choremu,
dojazd do lekarzy itp.),
4) sytuację materialną nauczyciela i jego rodziny,
5) wysokość posiadanych środków na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli.
§ 7. 1. Decyzję Wójta Gminy Zielona Góra
o przyznaniu bądź odmowie przyznania świadczenia
pomocy zdrowotnej jest ostateczna.
2. Wójt Gminy Zielona Góra powiadamia nauczyciela o przyznaniu bądź odmowie przyznania
świadczenia pomocy zdrowotnej. Decyzja o odmowie przyznania świadczenia pomocy zdrowotnej
winna zawierać uzasadnienie.

Poz. 750

3. Przyznane świadczenie pomocy zdrowotnej
wypłaca się nauczycielowi na rachunek bankowy
wskazany we wniosku.
§ 8. Pomoc zdrowotna nie ma charakteru roszczeniowego.
§ 9. Środki finansowe na pomoc zdrowotną nie
wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie
przechodzą na rok następny.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2010 roku.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/347/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 2 kwietnia 2010r.

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy zdrowotnej
Wnioskodawca:
..........................................................................
Imię i nazwisko
..........................................................................
..........................................................................
Adres
..........................................................................
Numer telefonu
……………………………………………………….
Nazwa szkoły, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony:
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Uzasadnienie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Przyznany zasiłek pieniężny proszę przekazać na konto ......................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

...................................................
Miejscowość, data

............................................................
Podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ze wskazaniem rodzaju leczenia
2. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia lub koszty zakupu sprzętu medycznego
3. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej
Opinia dyrektora szkoły
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

...................................................
Miejscowość, data

............................................................
Podpis dyrektora
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/347/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 2 kwietnia 2010r.

OŚWIADCZENIE
o sytuacji rodzinnej i materialnej

Oświadczam, że moja rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Lp.

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Stopień pokrewieństwa

Miejsce pracy –
nauki

Wysokość dochodu netto
w zł*

Łączny dochód rodziny
Średni dochód na osobę w rodzinie
* Dochód powinien być wskazany ze wszystkich źródeł i powinien dotyczyć miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek.

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej
z art. 233 Kodeksu karnego za zeznawanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.

...................................................
Miejscowość, data

............................................................
Podpis wnioskodawcy
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UCHWAŁA NR XXXVI/200/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 16 kwietnia 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej i udziale w gruncie sprzedawanych na rzecz ich najemców w drodze
bezprzetargowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust 1a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co
następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty
od ceny zbycia lokali mieszkalnych wraz z udziałem
w nieruchomości wspólnej i udziale w gruncie

sprzedawanych na rzecz ich najemców w trybie
bezprzetargowym w wysokości: 75% ceny lokalu
mieszkalnego w przypadku jednorazowej zapłaty,
40% ceny lokalu mieszkalnego w przypadku sprzedaży ratalnej.
§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty szczegółowo opisanej w § 1 jest:
1. Uregulowanie całości należności czynszowych
i innych opłat związanych z korzystaniem z lokalu mieszkalnego
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2. Złożenie wniosku o nabycie nieruchomości,
o której mowa w § 1 w terminie określonym
w art. 34 ust. 4 ustawy.

Poz. 751, 752

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

3. Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie

Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
5 1

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
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UCHWAŁA NR XLI/226/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 22 kwietnia 2010r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczanie w nim urządzeń
infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40
ust. 3, 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Łęknica, na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

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

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z poElement pasa drogowego
Jezdnia wraz z poboczem do 20 % szerokości pasa drogowego
Jezdnia wraz z poboczem od 20 % do 50 % szerokości pasa drogowego
Jezdnia wraz z poboczem powyżej 50 % szerokości pasa drogowego
Chodnik, plac, zatoka, ścieżka rowerowa, ciągi piesze
Pozostałe elementy pasa drogowego (rowy, zieleńce)
2. Dla prowadzonych robót – remontów i inwestycji własnych Gminy Łęknica w pasie drogowym
dróg gminnych, opłata za jego zajęcie wyniesie
0,00zł.

Kategoria drogi – drogi gminne
1,50zł
2,50zł
5,00zł
1,50zł
1,00zł

stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego
zajętej przez rzut poziomy umieszczonego „urządzenia”:

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 2 ustala się następujące roczne

Rodzaj urządzenia
Sieci gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne
Linie energetyczne i telekomunikacyjne napowietrzne i kablowe wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Kategoria drogi – drogi
gminne teren zabudowany
16,00zł

Kategoria drogi – drogi
gminne teren niezabudowany
8,00zł

16,00zł

8,00zł
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2. Przy umieszczaniu urządzeń obcych w ramach
zadań własnych gminy, nie związanych z funkcjonowaniem drogi, stawki określone w ust. 1 wynoszą
0,00zł.
Rodzaj obiektu

Poz. 752, 753

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

Kategoria drogi – drogi
gminne teren zabudowany

Kategoria drogi – drogi
gminne teren niezabudowany

1,20zł

0,80zł

1,20zł

0,80zł

1,20zł

0,80zł

0,25zł

0,25zł

Stały obiekt handlowy, usługowy (kiosk, kontener, pawilon)
Inne obiekty stałe
Czasowy obiekt handlowy, usługowy, gastronomiczny (stoisko handlowe, stoisko reklamowe, ogródek letni)
reklama
2. Za zajęcie pasa drogowego przez obiekty budowlane nie związane z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego znajdujących się w granicach targowiska miejskiego stawki
określone w ust. 1 wynoszą 0,00zł.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łęknicy.

urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVIII/90/2004 Rady
Miejskiej w Łęknicy z dnia 22.06.2004r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego oraz za umieszczenie w pasie drogowym

Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek
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UCHWAŁA NR XLII/513/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 23 kwietnia 2010r.
w sprawie : utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gubinie
Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990r o wyborze Prezydenta RP (j.t Dz. U.
z 2000r Nr 47, poz 544 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje :
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień
20 czerwca 2010r na wniosek Burmistrza Gubina
tworzy się odrębny obwód głosowania:

publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóźniej w 35 dniu przed dniem głosowania w wyborach Prezydenta RP.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w NZOZ Nowy Szpital Powiatu Krośnieńskiego w Gubinie i nadaje Nr 10.
§ 2. Informacja o wszystkich numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do

Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
53
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UCHWAŁA NR XLIII/350/10
RADY GMINY W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zasad udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność
Gminy Zielona Góra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 68 ust. 1
pkt 7, ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. Uchwała określa warunki udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych, w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, stanowiących własność Gminy Zielona
Góra.
§ 2. 1. Uchwałę stosuje się w przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych, jeżeli okres najmu trwa co
najmniej 5 lat.
2. Okres najmu, o którym mowa w ust. 1, ustala
się na podstawie dokumentów stwierdzających najem zajmowanego lokalu przez obecnego najemcę
oraz jego poprzednika prawnego: rodziców lub małżonka, jeżeli najemca wstąpił po nim w stosunek
najmu.
§ 3. Przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej
lokali mieszkalnych na rzecz najemców może być
udzielona, z zastrzeżeniem § 4 - § 6, bonifikata według następujących stawek procentowych:
1) w przypadku zbycia pojedynczego lokalu
mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych
w wysokości 70% od ceny zbywanego lokalu,
ustalonej na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami,

2) 50% od ceny zbywanego lokalu, ustalonej na
podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, w przypadku jednoczesnej
sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych lub
pozostałych jeszcze nie zbytych w budynkach
wielorodzinnych.
§ 5. 1. Przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej
lokalu mieszkalnego jako budynku jednorodzinnego
najemcom może być udzielona bonifikata w wysokości 50% od ceny zbywanego lokalu, ustalonej na
podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego
– budynku jednorodzinnego, w którym Gmina poniosła nakłady związane z kompleksowym wykonaniem nowej elewacji budynku lub gruntownego
remontu dachu na budynku, wykonanych w ostatnich 5 latach, może być udzielona bonifikata w wysokości 30% od ceny zbywanego lokalu, ustalonej
na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami.
§ 6. Przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej
lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy na
własny koszt wykonali adaptację lokalu o innym
przeznaczeniu niż lokal mieszkalny, może być udzielona bonifikata od ceny zbywanego lokalu, ustalonej
na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, po uwzględnieniu kosztów adaptacji według następujących stawek procentowych:
1) w przypadku zbycia pojedynczego lokalu mieszkalnego w budynkach wielorodzinnych w wysokości 50% ,

2) w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych lub pozostałych jeszcze
nie zbytych w budynkach wielorodzinnych
w wysokości 90% od ceny zbywanego lokalu,
ustalonej na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
§ 4. W przypadku sprzedaży lokali mieszkalnych
w budynku, w którym Gmina poniosła nakłady związane z kompleksowym wykonaniem nowej elewacji
budynku lub gruntownego remontu dachu na budynku, wykonanych w ostatnich 5 latach, może być
udzielona bonifikata w wysokości:
1) 40% od ceny zbywanego lokalu, ustalonej na
podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce
nieruchomościami, w przypadku zbycia pojedynczego lokalu mieszkalnego w budynkach
wielorodzinnych,

2) w przypadku jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych lub pozostałych jeszcze
nie zbytych w budynkach wielorodzinnych
w wysokości 70%.
§ 7. O zamiarze i zasadach sprzedaży lokalu
mieszkalnego Wójt Gminy Zielona Góra, każdorazowo poinformuje Radę Gminy Zielona Góra.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
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UCHWAŁA NR LXXII/1145/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy Dziewięciu Muz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co
następuje:

chodzącej na północ od ul. Warszawskiej na przedłużeniu ul. Ogrodowej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

§ 1. Uchyla się pkt 11 lit. a uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp. Nr VII/23/75 z dn.
17 kwietnia 1975r. dotyczący nadania nazwy ul. Janusza Kusocińskiego.

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

§ 2. Nadaje się nazwę: DZIEWIĘCIU MUZ ulicy
na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, od-

Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR XXXII/218/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/199/02 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 9 sierpnia 2002 roku
w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na obwody głosowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 30 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
(t.j. Dz. U z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opis granic obwodu głosowania
Nr 2 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Teresa Cieślak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/218/2010
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 28 kwietnia 2010r.

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

2

Miasto Ośno Lubuskie, ulice:
Aleja Pokoju, Bolesława Chrobrego, Dolina
Leśna, 11 Listopada, Lipowa, Kolejowa, Łąkowa, Mickiewicza, Ogrodowa, Podmiejska,
Polna, Południowa, Przecznica, Przemysłowa, Radachowska, Rzepińska, Słoneczna,
Słowackiego, Sportowa, Strumykowa, Sulęcińska, Usługowa, Wąska, Willowa, Wodociągowa, Żniwna, Żużlowa.
Miejscowość: Kochań

Sala Widowiskowa
Miejskiego Domu Kultury
w Ośnie Lubuskim
ul. Bolesława Chrobrego 1
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UCHWAŁA NR XXXII/219/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/191/02 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 5 lipca 2002 roku
w sprawie podziału miasta i gminy Ośno Lubuskie na okręgi wyborcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 92
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (t.j. Dz. U z 2003r. Nr 159, poz. 1547,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się opis granic okręgu wyborczego
Nr 5 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady
Teresa Cieślak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/219/2010
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 28 kwietnia 2010r.
Lp.

5

75 7

Granice okręgu wyborczego (sołectwo, ulice)
m. Ośno Lubuskie, osiedle „Sulęcińskie" - ulice:
Dolina Leśna, 11 Listopada, Łąkowa, Mickiewicza, Przemysłowa, Podmiejska, Słoneczna,
Strumykowa, Sulęcińska, Radachowska Miejscowość: Kochań

Liczba mandatów

1
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UCHWAŁA NR XXXII/220/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 18 marca 2005r.
z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminy (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.) Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwała, co następuje :
§ 1. W uchwale Nr XVI/116/05 Rady Miejskiej
z dnia 18 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2005r. Nr 252, poz. 556) wprowadza
się następujące zmiany:
1. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

1) 85zł przy dochodzie miesięcznym na osobę
w rodzinie nie przekraczającym 250zł.
2) 75zł przy dochodzie miesięcznym na osobę
powyżej 250zł.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Teresa Cieślak
75 8
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UCHWAŁA NR XLIII/298/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej na terenie Gminy Dobiegniew
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Na wniosek Burmistrza Dobiegniewa, w celu
przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
20 czerwca 2010r. tworzy się obwód głosowania
w Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Nr obwodu: Obwód Nr 6

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Granice obwodu: Miasto Dobiegniew, ul. Gdańska 17, Dom Pomocy Społecznej
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom
Pomocy Społecznej, ul. Gdańska 17, Dobiegniew.

Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
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UCHWAŁA NR XLIII/299/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie uszczegółowienia opisu granic stałych obwodów głosowania w Gminie Dobiegniew
Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się opis granic stałych obwodów
głosowania, utworzonych uchwałą Nr 180/183/98
Zarządu Miasta i Gminy w Dobiegniewie z dnia
10
września
1998
roku
oraz
uchwałą
Nr XXIX/233/2002 Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 5 sierpnia 2002 roku, w następujący sposób:
1) do Obwodu Nr 1 dodaje się ulice: Adama Asnyka, Nadbrzeżna, Nowa, Riedla, Spacerowa
i Wodna;
2) do Obwodu Nr 2 dodaje się ulice: Aleja Pastora
Christiana Christiansena, Akacjowa, Czereśniowa, Kolejowa, Piękna, Przemysłowa, Słoneczna i Wiśniowa.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania po
zmianach z § 1, zawierający numery i granice obwodów określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/299/2010
Rady Miejskiej w Dobiegniewie
z dnia 29 kwietnia 2010 r.

WYKAZ STAŁYCH OBWODÓW GŁOSOWANIA
W GMINIE DOBIEGNIEW
NR
OBWODU

1.

2.

3.
4.
5.
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GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA
Ulice: Adama Asnyka, Bohaterów Getta, Bolesława Chrobrego, Dembowskiego,
Gdańska, Jedności Robotniczej, Kardynała Wyszyńskiego, Kościuszki, Krótka,
Księdza Ściegiennego, Mickiewicza, Mierzęcińska, Młynarska, Nadbrzeżna, Nowa, Nowomłyńska, Ogrodowa, Parkowa, Riedla, Rybacka, Sienkiewicza, Słowackiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Starorynkowa, Staszica, Stefana Batorego,
Szkolna, Szpitalna, Teatralna, Tuwima, Wodna, Wojska Polskiego, Zabytkowa.
Miejscowości: Ługowo, Rolewice.
Ulice: Aleja Pastora Christiana Christiansena, Akacjowa, Czereśniowa, Dąbrowskiego, Gorzowska, Jeńców Obozu II C, Kolejowa, Konopnickiej, Krasickiego,
Kwiatowa, Leśna, Władysława Łokietka, Norwida, Obrońców Pokoju, Partyzancka, 1 Maja, Piękna, Pogodna, Polna, Poznańska, Przemysłowa, Słoneczna, Wileńska, Wiśniowa, Zwycięstwa.
Miejscowości: Chomętowo, Derkacze, Dębogóra, Grabionka, Grąsy, Lubiewko,
Ługi, Niwy, Osieczek, Osiek, Ostrowiec, Rozkochowo, Sławica, Słonów, Starczewo, Urszulanka.
Miejscowości: Chrapów, Dębnik, Grzmikoło, Kępa Zagajna, Kubczyce, Mierzęcin,
Młodolino, Nowy Młyn, Podlesiec, Pokręt, Sarbinowo, Wilczy Dół.
Miejscowości: Jarychowo, Kowalec, Lipinka, Niemienica, Ostrowiec (k. Radachowa), Radachowo, Radęcin, Słowin, Suchów, Świnki.
Miejscowości: Czarnolesie, Głusko, Kamienna Knieja, Łęczyn, Moczele, Mostniki,
Osowiec, Ostrowite, Podszkle, Sitnica, Stare Osieczno, Wołogoszcz, Żeleźnica.
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UCHWAŁA NR XLIX/409/10
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 marca 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września
1966r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), Rada Miejska
we Wschowie po zasięgnięciu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/390/06 Rady Miejskiej
we Wschowie z dnia 30 marca 2006r. w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wschowa wprowadza
się następujące zmiany:
1. § 2 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wyposażenia nieruchomości w ilość urządzeń określonych w § 7, służących do zbierania
odpadów komunalnych, pozbywania się tych
odpadów i nieczystości ciekłych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie i w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami
odrębnymi,”.
2. § 2 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników przyległych do nieruchomości,”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości winni utrzymywać w należytym stanie tereny zielone wchodzące w skład nieruchomości.
2. Utrzymanie zieleni usytuowanej w chodniku
lub pomiędzy chodnikiem a jezdnią należy do zarządcy drogi.”
4. § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zbiórka surowców wtórnych może odbywać
się również w systemie workowym, szczególnie
na terenach wiejskich.”
5. § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Gospodarstwa domowe zostaną wyposażone
w kolorowe worki foliowe, kolorami odpowiadające pojemnikom, w których mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady wg poszczególnych rodzajów. Odbiór worków odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu lub po
uprzednim powiadomieniu.”
6. § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odbiór surowców wtórnych odbywa się pod
warunkiem prawidłowo prowadzonej selekcji,
zgodnie z ust. 5, a własność tych materiałów
przechodzi na jednostkę wywozową z chwilą pozostawienia tych odpadów w miejscach przeznaczonych do tego celu. Zabrania się zbierania
tych surowców osobom nieupoważnionym.”
7. § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pojemniki na niesegregowane (drobne) odpady komunalne mogą mieć pojemność od
60dm3 do 1 100dm3, a kontenery od powyżej
1 100dm3 do 10m3”.
8. § 7 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) na nieruchomościach z zabudową jednorodzinną objętość pojemników powinna być dostosowana do liczby zamieszkałych osób, z zachowaniem normatywu, o którym mowa
w pkt 2a, nie mniej jednak niż jeden pojemnik
60dm3 na nieruchomość,”.
9. § 7 ust. 2 pkt 2 litera a otrzymuje brzmienie:
„a) 30dm3 na jednego mieszkańca na 1 miesiąc,”.
10. § 8 otrzymuje brzmienie:
„1. Organizatorzy imprezy masowej mają obowiązek zawrzeć umowę z uprawnionymi podmiotami na dostarczenie odpowiedniej ilości pojemników, kontenerów, szaletów przenośnych
oraz ich opróżnianie i uprzątnięcie.
2. Kosze uliczne powinny być rozstawione
w sposób i ilościach zapewniających utrzymanie
czystości w miejscach publicznych.”
11. § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zapewnienie właściwego stanu sanitarnohigienicznego wymaga usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej –
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) dla zabudowy wielorodzinnej – nie rzadziej niż
raz w tygodniu,
3) dla gospodarstw jednoosobowych – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
4) dla obiektów użyteczności publicznej – nie
rzadziej niż raz w tygodniu,
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5) obiektów, na których prowadzona jest działalność powodująca powstawanie odpadów komunalnych:

„4) pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 5m od granicy
nieruchomości.”

a) przy działalności gastronomicznej i handlu
spożywczym – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

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

b) przy pozostałej działalności – nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie.”

Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb
76 1

12. § 23 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IV/17/10
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 81 ust. 1
w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada
Gminy Świdnica uchwala, co następuje:

5. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy
zabytku nie może być udzielona, jeżeli:
1) nakłady konieczne na te prace i roboty są finansowane w 100% z dotacji pochodzących
z innych źródeł,
2) łączna kwota dotacji udzielonych przez gminę
i inne uprawnione organy przekroczyła pełną
wysokość nakładów koniecznych na te prace
lub roboty.

§ 1. Z budżetu Gminy Świdnica mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się
na obszarze Gminy Świdnica i nie stanowiących jej
własności.

6. Dotacja może być udzielona na prace i roboty,
które:

§ 2. 1. Dotacje celowe, o których mowa w ust. 1
udzielane mogą być w związku z realizacją prac
w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.

2) rozpoczęto w roku poprzedzającym rok złożenia
wniosku i będą kontynuowane w danym roku
budżetowym, w zakresie prac wykonanych
w bieżącym roku.

2. Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do obiektu
wpisanego do rejestru zabytków wynikający z prawa
własności, użytkowanie wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 3. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez podmiot wymieniony w § 1 ust 2 wniosku, w którym wnioskodawca określa zakres prac,
na które dotacja ma być udzielona i termin ich wykonania oraz określa nakłady, źródła finansowania
i wysokość dotacji, o którą się ubiega.

3. Dotacja może być udzielona do wysokości
50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych.

2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały

4. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku,
wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
o charakterze ratunkowym, dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.

1) zostaną przeprowadzone w roku, w którym dotacja ma być udzielona.

3. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa
w ust. 1, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji
w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.
§ 4. 1. Wnioski o dotację kierowane są na adres
Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Długa 38, 66-008
Świdnica.
2. Wnioski o dotację należy składać do dnia
31 stycznia każdego roku kalendarzowego, z zastrze-
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żeniem ust. 3. O dacie złożenia wniosku decyduje
data wpływu do Urzędu Gminy Świdnica.
3. Wnioski o dotację na rok 2010 składa się do
30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
4. Wnioski będą rozpatrywane do wysokości
środków zabezpieczeniowych na ten cel w uchwale
budżetowej danego roku.
5. Wnioski w terminie 30 dni od daty ich złożenia
opiniuje Komisja powołana przez Wójta Gminy
Świdnica.
6. Ocenie Komisji podlegają w szczególności:
1) Prawidłowość
wniosku.

i kompletność

przygotowania

2) Ocena przedstawionej we wniosku oraz w załączonych dokumentach kalkulacji nakładów koniecznych na realizację zadania.
3) Ocena możliwości realizacji zadnia przez wnioskodawcę.
4) Dla zadań już rozpoczętych i kontynuowanych analiza i ocena wykonania zadnia w roku poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
7. Wójt kierując się opiniami przekazuje stosowny projekt uchwały pod obrady Rady Gminy.

Poz. 762
bót objętych umową, w tym udostępnienie niezbędnej dokumentacji, oraz tryb poddania się
kontroli.

7) Zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji.
8) Zasady zwrotu dotacji w przypadku przeznaczenia jej na inne cele niż określone w umowie.
9) Pouczenie wnioskodawcy, iż w przypadku
stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie
z umową traci on oprawo do ubiegania się
o dotację z budżetu Gminy Świdnica przez pięć
kolejnych lat kalendarzowych liczone od daty
stwierdzenia tego faktu
10) Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym przed jej upływem w przypadku stwierdzonego w trakcie kontroli rażącego
naruszenia jej postanowień z rygorem zwrotu
dotacji. wykonania.
11) W przypadku robót budowlanych przy zabytku
wymagających pozwolenia na budowę, dotacja
będzie uruchomiona po przedłożeniu przez
wnioskodawcę prawomocnego pozwolenia na
budowę.
§ 6. Podstawą rozliczenia dotacji będzie:
1. Komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót
z udziałem:
1) przedstawiciela Gminy Świdnica.

§ 5. 1. Udzielenie dotacji następuje na podstawie
umowy zawartej przez Gminę Świdnica z wnioskodawcą.

2) właściciela, posiadacza lub użytkownika zabytku.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1. powinna
określać w szczególności:

3) wykonawcy prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

1) Zakres planowania prac i termin ich realizacji.
2) Wysokość udzielonej dotacji oraz termin płatności i tryb jej przekazywania
3) Sposób i termin rozliczenia dotacji
4) Zobowiązanie wnioskodawcy do prowadzenia
dokumentacji prac w sposób umożliwiający
ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym.
5) Zobowiązania wnioskodawcy do realizowania
zadania objętego umową zgodnie z przepisami
dotyczącymi: zamówień publicznych, a w przypadku robót budowlanych- do prowadzenia ich
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
6) Zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się
pełnej kontroli przez Wójta Gminy Świdnica
w zakresie należytego wykonania prac lub ro-

4) przedstawiciela Konserwatora Zabytków
2. Złożenie sprawozdania z wykorzystania dotacji
według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do
uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.
§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/17/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

WNIOSEK do ………………….………………………………………………..…………..
(oznaczenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację)

o udzielenie w roku …………..
dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, zwane dalej
„pracami”, przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i położonym na terenie Gminy Świdnica
Wnioskodawca:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko i adres zamieszkania wnioskodawcy lub nazwa i adres siedziby jednostki organizacyjnej,
będącej wnioskodawcą)
Dane o zabytku:
Miejscowość……………………………………………………………………………………………
Powiat………………………………………… adres starostwa …………………………………………………………….
Gmina………………………………………….. adres urzędu gminy ……………………………………………………….
określenie zabytku
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
obiekt został wpisany w księdze rejestru1 ……………………………………… pod numerem………………………
dokładny adres obiektu ………………………………………………………………………………….……………………
nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej KW
Nr………………………………………………………………………………………… w Sądzie Rejonowym w …………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku:
………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
Określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca:
ogólny koszt prac objętych wnioskiem …………………… słownie ………………………………………….………
kwota dotacji ………………………………………słownie ………………………………………………………………
wysokość dotacji, o jaką ubiega się wnioskodawca, wyrażona w …… % w stosunku do ogólnych kosztów
Zakres prac, które mają być objęte dotacją:……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..…………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
przeprowadzenia prac objętych wnioskiem: ………………………………………………………………………………
Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac: z dnia ……………….l.dz. …..……
Pozwolenie na budowę: z dnia ……………………………………………. l.dz. ………………………………………….
1

Jeżeli przedmiotem dotacji mają być prace przy częściach składowych zabytku lub jego przynależnościach, należy podać numer rejestru, pod jakim wpisane zostały te części lub przynależności.

Wykaz prac przeprowadzonych przy zabytku w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości poniesionych
nakładów, w tym ze środków publicznych
Dotacje ze środków publicznych (wysokość,
Zakres przeprowadzoRok
Poniesione wydatki
źródło i wskazanie prac,
nych prac
na które zostały przeznaczone)
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Wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innych podmiotów:

Podmiot, u którego wnioskodawca ubiega się o dotację

Wysokość
wnioskowanej
dotacji

Tak/nie2

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Wojewódzki konserwator zabytków
Rada powiatu
Rada gminy
2

. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dotację, w rubryce przy nazwie właściwego podmiotu wpisać wyraz „tak”, w przeciwnym przypadku wpisać wyraz „nie”.

Wykaz załączników do wniosku3:
pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem…………………………………..
pozwolenie na budowę……………………………………………………………
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku………………..
decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków……………………………
kosztorys ofertowy prac…………………………………………..
kosztorys wstępny prac…………………………………………….
kosztorys powykonawczy prac………………………………………………
oryginał rachunków lub faktur za przeprowadzone prace………………………………………………..
wykaz rachunków lub faktur, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury, wraz z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości wydatków ………………………………
protokół odbioru przez wojewódzkiego konserwatora zabytków wykonanych prac……………………….
potwierdzony przez wojewódzkiego konserwatora zabytków obmiar przeprowadzonych
prac……………………..
Numer konta bankowego wnioskodawcy ………………………………………………………..

…………………………
(miejscowość, data)
3

…………………………….
(podpis)

Jeżeli wnioskodawca dołącza do wniosku dany załącznik, to przy jego nazwie należy wpisać wyraz „tak”, w przeciwnym przypadku
wyraz „nie”.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IV/17/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 2010r.

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE*
z wykonania prac lub robót budowlanych przy zabytku,
na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy Świdnica
w kwocie…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa zadania)
określonego w umowie………………………………………………..
zawartej w dniu……………………………………………….
1. Sprawozdanie merytoryczne (zwięzły opis wykonanych prac, z podaniem zakresu i terminów realizacji
poszczególnych etapów/zadań)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Sprawozdanie finansowe
A. Zestawienie kosztów
1. Całkowity koszt wykonanych prac
2. W tym koszty pokryte ze środków własnych
3. W tym koszty pokryte w uzyskanej dotacji
4. W tym koszty pokryte ze środków pochodzących
z innych źródeł (wskazać źródła)

zł (brutto)
zł (brutto)
zł (brutto)
Nazwa źródła finansowania

Kwota (brutto)

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

……………………………..
……………………………..
……………………………..
……………………………..

B. Kosztorys ze względu na typ kosztów
Lp.

Całość zadania
Koszt całkowity
W tym dotacja

Rodzaj kosztów

Łącznie
C. Zestawienie faktur (rachunków)**
Lp.

Nr dokumentu księgowego

Nr pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa wydatku

Kwota w zł.
(brutto)

W tym ze
środków pochodzących
z dotacji
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D. Informacje dodatkowe
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania przy realizacji zadania (kopie
umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych itp.).

E. Oświadczenia
Oświadczam, że
1) od zawarcia umowy nie zmienił się status prawny,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy
zostały dokonane zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych,
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawie faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.

…………………………………………….
podpis składającego sprawozdanie

………………………………………..
pieczątka

* Niepotrzebne skreślić
** Do sprawozdania załączyć należy kserokopie faktur (rachunków). Każda z faktur (rachunków) opłaconych z otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią Wnioskodawcy oraz zawierać informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została
pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju należności. Oryginał faktur (rachunków) należy
przechowywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i udostępniać podczas prowadzonych czynności kontrolnych.

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)
V. Akceptacja całości sprawozdania
1. Zakres merytoryczny
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(data i podpis)
2. Zakres finansowy
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis)
3. Akceptacja
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis)
762
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UCHWAŁA NR IV/18/10
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 59 ust.1, 2 i 3 w powiązaniu z art. 56 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania i rozkładania na
raty należności pieniężnych, zwanych dalej należnościami na rzecz Gminy Świdnica i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów
Ordynacja podatkowa - od osób fizycznych, osób
prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.
§ 2. 1. Należność może być umarzana w całości
lub w części, jeżeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
żadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego użytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6 000zł.,
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu
należności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) ściągnięcie należności istotnie zagraża egzystencji dłużnika,
6) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze,
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 6 może nastąpić również
z urzędu w formie jednostronnego oświadczenia
woli z podaniem pisemnego uzasadnienia takiej
decyzji.

3. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które
wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia
wymienionych w ust. 1.
4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik może nastąpić, gdy
przynajmniej jedna z okoliczności uzasadniających
umorzenie wymienionych w ust. 1 zachodzi co do
wszystkich dłużników.
§ 3. 1. Do umarzania, odraczania i rozkładania na
raty należności uprawniony jest Wójt Gminy Świdnica.
2. Przez kwotę należności, o której mowa
w ust. 1 rozumie się należność wraz z odsetkami
ustawowymi lub umownymi, na dzień wydania decyzji.
§ 4. 1. Wójt Gminy Świdnica działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika może
jednorazowo odraczać terminy zapłaty lub części
należności na raty. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną
dłużnika.
2. W przypadku podjęcia pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty
bieg naliczenia odsetek zostaje przerwany w okresie
od dnia złożenia wniosku do dnia wskazanego
w decyzji administracyjnej lub umowie.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości
ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje
się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi liczonymi od pierwotnej
daty wymagalności zobowiązania.
§ 5. Umorzenie należności, a także udzielanie ulg
w ich spłaceniu, o których mowa w § 4 następuje:
1. w odniesieniu do należności o charakterze administracyjnym w drodze decyzji administracyjnej,
2. w odniesieniu do należności wynikających ze
stosunków cywilnoprawnych w drodze umowy
(ugody) z dłużnikiem lub jednostronnego pisemnego oświadczenia woli Wójta Gminy.
§ 6. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną udzielanie jej następuje
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)
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Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U.UEL z dnia 28 grudnia 2006r.)
2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie może
przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa
w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 1.
3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezależnie od tego, kto tej pomocy udzielił.
4. W celu uzyskania pomocy de minimis przedsiębiorca
winien
przedstawić
zaświadczenia
i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1
pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
§ 7. Przepisy uchwały nie stosuje się do należności, których zasady i tryb umarzania, odraczania
spłat oraz rozkładania na raty określają odrębne
przepisy.

Poz. 763

określonym uchwałą, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały. Sprawozdanie Wójt
Gminy dołącza do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu. Dane w sprawozdaniu wykazuje się
narastająco od początku roku w pełnych złotych.
§ 9. Traci moc uchwała Nr/26/06 Rady Gminy
Świdnica z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty należności Gminy Świdnica
oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie
stosuje się przepisów – Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.
§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
w Urzędzie Gminy Świdnica.

§ 8. Wójt Gminy Świdnica przedstawia Radzie
Gminy sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty albo
rozłożenia płatności na raty, udzielonych w trybie

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/18/10
Rady Gminy Świdnica
z dnia 30 kwietnia 2010r.
Sprawozdanie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego
uprawnionych uchwałą Nr IV/18/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r.
(nazwa jednostki)
Kwota należności

Lp.

Wyszczególnienie

1

2
Umorzenie
Bez rozłożenia
na raty
Odroczenie
Z rozłożeniem
na raty
Rozłożenie na raty

Tytuł
należności

Liczba
dłużników

Należność
główna

Uboczne
(odsetki
i należności)

3

4

5a

5b

………………………………….
Główny księgowy jednostki
(Dzień, miesiąc, rok)

Kwota umorzenia,
odroczenia, rozłożenia na raty
UboczNależne (odność
setki
główna
i należności
6a
6b

Licz
ba
rat

7

Raty
(ostatnia
rata)
Termin
odroczenia.
rozłożenia
8

………………………….…
(kierownik jednostki)

Podstawa
powstałej należności
9
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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 w likwidacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 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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