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Uchwała Rady Gminy Zabór Nr XXXII/201/10 z dnia 29 marca 2010r.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów we wsi Zabór, gmina Zabór, woj. lubuskie (działki o numerach ewid.: 261, 260, 249 i 248)
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Uchwała Rady Miejskiej w Cybince Nr 241/XXXVIII/10 z dnia 31 marca
2010r. w sprawie przyjćcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Cybinka
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Uchwała Rady Miejskiej w Cybince Nr 242/XXXVIII/10 z dnia 31 marca
2010r. zmieniająca uchwałć w sprawie ustalenia wysokoċci stawek
opłat za zajćcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w
pasie drogowym urządzeĉ infrastruktury technicznej, dla których zarządcą jest Gmina Cybinka.
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Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XLVIII/366/2010 z dnia 31 marca
2010r. w sprawie wymagaĉ, jakie powinien spełniać przedsićbiorca
ubiegający sić o zezwolenie na ċwiadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właċcicieli nieruchomoċci oraz
opróďniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoċci
ciekłych.
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Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XLVIII/367/10 z dnia 31 marca
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/241/09 z dnia 26 stycznia
2009r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomoċci, leċnego
i rolnego w drodze inkasa
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Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XLVIII/374/10 z dnia 31 marca
2010r. w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Lubsku
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Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XXXIX/318/2010 z dnia
2 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały
Nr XXIV/167/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca
2005r. w sprawie opłaty targowej.
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Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XXXIX/320/2010 z dnia
2 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów
głosowania utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

3765

Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XXXIX/321/2010 z dnia
2 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okrćgów
wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa
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Uchwała Rady Gminy w Otyniu Nr XLII/25/10 z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. Nr 1095/8 w m. Modrzyca,
Gmina Otyĉ
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Uchwała Rady Gminy w Otyniu Nr XLII/26/10 z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. Nr 433 w m. Otyĉ, Gmina Otyĉ
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Uchwała Rady Gminy w Otyniu Nr XLII/35/10 z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie: zmian do Statutu Gminy Otyĉ
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Uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXVIII/233/2010 z dnia
21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjćcia
regulaminu Targowiska Miejskiego w Lubniewicach
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Uchwała Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr XXVIII/235/2010 z dnia
21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów
głosowania utworzonych na terenie Gminy Lubniewice
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Uchwała Rady Miejskiej w Rzepinie Nr XLIV/24/10 z dnia 22 kwietnia
2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej
w Rzepinie z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie okreċlenia zasad gospodarowania lokalami i działkami niezabudowanymi, stanowiącymi
mienie Gminy Rzepin oraz ustalenia wysokoċci bonifikaty przy zbywaniu lokali mieszkalnych.
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Uchwała Rady Gminy Słoĉsk Nr XLIV/280/2010 z dnia 26 kwietnia
2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy.
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Uchwała Rady Gminy Słoĉsk Nr XLIV/284/2010 z dnia 26 kwietnia
2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym Gorzów Wlkp. Oddział Zewnćtrzny w Słoĉsku.
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXVI/238/2010
z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowe Miasteczko

3776

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXVI/239/2010
z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych
okrćgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowe Miasteczko
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Uchwała Rady Gminy Bojadła Nr XXXIV/171/10 z dnia 29 kwietnia
2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bojadła na lata 2010 – 2014
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Uchwała Rady Gminy Bojadła Nr XXXIV/173/10 z dnia 29 kwietnia
2010r. w sprawie okreċlenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie naleďnoċci pienićďnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Bojadła i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalnoċci pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić bćdzie pomoc publiczną.
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Uchwała Rady Gminy Brody Ďarskie Nr XXXIX/272/10 z dnia
29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróďniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystoċci ciekłych na terenie Gminy
Brody

3785

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 330/5/XXXIX/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieċcie Iłowa

3786

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 331/5/XXXIX/10 z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Iłowa

3788

Uchwała Rady Gminy Łagów Nr XXXV/245/10 z dnia 29 kwietnia
2010r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
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Uchwała Rady Gminy Łagów Nr XXXV/248/10 z dnia 29 kwietnia
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/175/09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie zarządzenia poboru w sprawie podatków: od nieruchomoċci, rolnego, leċnego w drodze inkasa,
okreċlenia inkasentów i wysokoċci ich wynagrodzenia.
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Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XLV/22/2010 z dnia
29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów
głosowania utworzonych na terenie Gminy Zbąszynek
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Uchwała Rady Miejskiej w Ďarach Nr XLI/96/10 z dnia 29 kwietnia
2010r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ďary o statusie miejskim
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Uchwała Rady Miejskiej w Ďarach Nr XLI/97/10 z dnia 29 kwietnia
2010r. w sprawie zmian w podziale miasta Ďary na stałe okrćgi wyborcze
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Uchwała Rady Miejskiej w Ďarach Nr XLI/98/10 z dnia 29 kwietnia
2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
utworzonych na terenie miasta Ďary
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w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzieĉ 20 czerwca 2010r.
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w Drezdenku
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Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LI/347/10 z dnia 30 kwietnia
2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
utworzonych na terenie Miasta i Gminy Drezdenko
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Uchwała Rady Gminy Słoĉsk Nr XLV/285/2010 z dnia 6 maja 2010r.
w sprawie zmiany opisu granicy stałego obwodu głosowania utworzonego na terenie Gminy Słoĉsk
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UCHWAŁA NR XXXII/201/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 29 marca 2010r.
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Zabór, gmina Zabór,
woj. lubuskie (działki o numerach ewid.: 261, 260, 249 i 248)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), po stwierdzeniu
zgodnoċci z uchwałą Nr XV/97/08 Rady Gminy Zabór
z dnia 25 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Zabór, Gmina
Zabór oraz po stwierdzeniu zgodnoċci z zapisami
Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabór, uchwalonego
uchwałą Rady Gminy Zabór Nr VII/49/03 z dnia
9 lipca 2003r. oraz zmianą Studium uwarunkowaĉ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Zabór uchwaloną uchwałą Nr VII/42/07 z dnia
15.06.2007r. uchwala sić, co nastćpuje:
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Zabór,
gmina Zabór (działki o numerach ewid.: 261, 260,
249 i 248), zwany dalej planem.
2. Plan obejmuje teren o powierzchni wynoszącej około 2,0ha, w granicach wskazanych w załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zapewnienie zrównowaďonego rozwoju terenu objćtego planem, w zgodzie z uwarunkowaniami
naturalnymi i kulturowymi, z uwzglćdnieniem
ochrony interesów publicznych przy minimalizacji
konfliktów i optymalizacji działaĉ.

4. Integralnymi czćċciami niniejszej uchwały są:
1) rysunek planu oraz wyrys ze Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego, bćdący załącznikiem graficznym
w skali 1 : 1000 – załącznik Nr 1,
2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, naleďących
do zadaĉ własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania – załącznik Nr 2,
5. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały mowa jest o:
1) planie – naleďy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1,
2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie sytuacyjno – wysokoċciowej do celów planistycznych w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik
Nr 1 do uchwały,
3) terenie – naleďy przez to rozumieć obszar
w granicach planu, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem literowym
sposobu uďytkowania i cyfrowym numerem
porządkowym,
4) ładzie przestrzennym – naleďy przez to rozumieć ukształtowanie przestrzeni tworzącej harmonijną całoċć oraz uwzglćdniające w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalno – uďytkowe,
kompozycyjne, estetyczne, społeczno – gospodarcze, ċrodowiskowe i kulturowe,
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5) przepisach odrćbnych – naleďy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej
uchwały przepisy ustaw, aktów wykonawczych,
norm branďowych oraz ograniczeĉ wynikających z prawomocnych decyzji administracyjnych.
DZIAŁ II
Ustalenia planu
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów i zasady ich
zagospodarowania
§ 2. 1. Ustala sić nastćpujące funkcje uďytkowania terenów:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej,
2) KD – tereny komunikacji publicznej,
3) KW – tereny komunikacji wewnćtrznej.
2. Na rysunku planu ustala sić obowiązujące linie rozgraniczające tereny o róďnych funkcjach oraz
postulowane linie podziału wewnćtrznego.
3. Ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy
według rysunku planu.
Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 3. 1. Na terenie objćtym planem nie wystćpują
obiekty przyrodnicze objćte ochroną prawną.
2. Zakazuje sić na terenie zabudowy mieszkaniowej lokalizacji inwestycji mogących znacząco
oddziaływać na ċrodowisko, zgodnie z przepisami
odrćbnymi, dotyczącymi ochrony ċrodowiska.
3. Ustala sić dopuszczalne poziomy hałasu
w ċrodowisku powstające przy uďytkowaniu terenów, w tym terenów komunikacji kołowej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
4. Nakazuje sić ochronć powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem poprzez zastosowanie odpowiednich ekologicznych urządzeĉ w procesach grzewczych.
Rozdział 3
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków
§ 4. 1. Na terenie objćtym planem nie wystćpują
obiekty objćte ochroną konserwatorską, jednakďe,
kaďdy kto w trakcie prowadzenia robót ziemnych lub
budowlanych odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iď jest on zabytkiem, jest zobowiązany:
1) wstrzymać wszelkie roboty ziemne mogące
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,
2) zabezpieczyć przy uďyciu dostćpnych ċrodków
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
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3) niezwłocznie zawiadomić o tym Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze lub Wójta Gminy Zabór.
2. Wójt Gminy Zabór jest obowiązany niezwłocznie, nie dłuďej niď w terminie 3 dni, przekazać
Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Zielonej Górze przyjćte zawiadomienie,
o którym mowa w ppkt. 1 – 3.
Rozdział 4
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 5. 1. Ustala sić wprowadzanie nowej zabudowy w ċciċle wyznaczonych ramach przypisanych dla
kaďdego terenu.
2. Ustala sić pokrycie wszystkich dachów dachówką ceramiczną lub innym materiałem drobnowymiarowym, wyłącznie w odcieniach naturalnej
czerwieni i brązu.
3. Ustala sić kolorystykć elewacji w odcieniach
pastelowych.
4. Dopuszcza sić stosowanie elewacji z naturalnych materiałów: cegła, kamieĉ, tynk.
5. Ustala sić od strony dróg ogrodzenia aďurowe
z przeċwitem minimum 30%, o wysokoċci max.
1,80m. Jako pełne ogrodzenie dopuszcza sić jedynie
ďywopłoty i z roċlin pnących.
6. Zakazuje sić budowy ogrodzeĉ z prefabrykowanych elementów betonowych od strony dróg.
7. Realizacja ustaleĉ planu musi uwzglćdniać potrzeby osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrćbnymi.
§ 6. 1.Ustala sić, ďe przestrzeĉ publiczną ogólnodostćpną oraz przestrzeĉ słuďącą realizacji urządzeĉ
infrastruktury technicznej stanowią tereny komunikacji oznaczone na rysunku planu symbolem KD
i KW.
2. Na terenach KD i KW dopuszcza sić lokalizowanie:
1) obiektów małej
z funkcją terenu,

architektury,

związanych

2) noċników reklamowych,
pod warunkiem zlokalizowania ich w formie uporządkowanej i ujednoliconej, co do wielkoċci i wyrazu plastycznego, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego.
3. Zakazuje sić grodzenia terenu oznaczonego
symbolem KD stałymi elementami ogrodzeniowymi.
Rozdział 5
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
§ 7. 1. Wyznacza sić tereny od 1 do 2 MN
o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej i:
1) ustala sić minimalną powierzchnić biologicznie
czynną w wielkoċci 40% powierzchni działki,
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2) ustala sić dojazd komunikacją publiczną i wewnćtrzną oznaczoną na planie KD i KW,
3) ustala sić stosowanie dachów stromych wielospadowych o jednakowych kątach nachylenia
par połaci dachowych, o spadkach od 25º do
45º;
4) ustala sić maksymalną wysokoċć górnej krawćdzi elewacji frontowej do okapu, mierzonej
od ċredniego poziomu terenu przed wejċciem,
na 4,50m i 9,0m do kalenicy dachu,
5) ustala sić w budynkach dwie kondygnacje nadziemne: parter i poddasze uďytkowe,
6) dopuszcza sić w budynkach podpiwniczenie,
7) dopuszcza sić lokalizacjć garaďy i budynków
gospodarczych w poziomie otaczającego terenu, jako wbudowane, dobudowane lub wolnostojące,
8) ustala sić posadowienie poziomu parteru nie
wyďej niď 60cm od poziomu terenu,
9) nakazuje sić sytuowanie szafek przyłączy kabli
elektroenergetycznych grupowanych po dwie
na granicy działek od strony ulic,
10) dopuszcza sić sytuowanie szafek przyłączy kabli
elektroenergetycznych pojedynczo w przypadkach uzasadnionych wzglćdami technicznymi,
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2. Nakazuje sić przed podziałem nieruchomoċci
na działki budowlane w przypadku wielu właċcicieli,
dokonywania scaleĉ gruntów.
3. Dopuszcza sić podział nieruchomoċci, pod
warunkiem zachowania terenu niezbćdnego dla
funkcjonowania samodzielnej działki budowlanej
lub poprawienia zagospodarowania istniejącej
działki budowlanej.
§ 9. Ustala sić nastćpujące zasady podziału działek na terenach oznaczonych na planie symbolem:
1) Dla 1 i 2 MN minimalna szerokoċć frontu działki
od strony terenu komunikacji wewnćtrznej,
z wyjątkiem działek oznaczonych cyframi od
1 do 4 – 20m,
2) Minimalna wielkoċć działki – 800m2,
3) Kąt połoďenia granicy działek w stosunku do
pasów drogowych zbliďony do kąta prostego według rysunku planu.
Rozdział 7
Zasady budowy systemu komunikacji
§ 10. 1. Wyznacza sić teren komunikacji publicznej oznaczony symbolem na rysunku planu KD i:
1) ustala sić minimalną szerokoċć pasa drogowego na 10m;

11) nakazuje sić gromadzenie odpadów bytowych
w wyodrćbnionych miejscach z łatwym dostćpem komunikacyjnym,

2) ustala sić drogć jednopasmową o dwóch pasach ruchu o szerokoċci jednego pasa – minimum 2,50m, z chodnikiem dwustronnym,

12) zakazuje sić wprowadzenia powierzchni zabudowy wićkszej niď 35 % powierzchni działki,

3) dopuszcza sić budowć ċcieďki rowerowej,

13) dopuszcza sić lokalizacjć i budowć ogrodów
zimowych, zbiorników wodnych, małych basenów kąpielowych przydomowych i obiektów
małej architektury,
14) W przypadku wybudowania drogi 32 BIS zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, uchwaloną
uchwałą Rady Gminy w Zaborze Nr VII/35/99
z dnia 30 czerwca 1999 roku, opublikowaną
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego Nr 32 z dnia 3 pačdziernika 1999 roku,
poz. 345, nakazuje sić właċcicielom działek połoďonych w strefie oddziaływania uciąďliwoċci
drogi, wybudowanie ekranów akustycznych
w miejscu ogrodzeĉ, w celu ochrony terenów
zabudowy mieszkaniowej oraz wyeliminowania
nadmiernego hałasu.
Rozdział 6
Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad
i warunków scalania
§ 8. 1. Na terenie objćtym ustaleniami planu zakazuje sić dokonywania jakichkolwiek podziałów
działek budowlanych, za wyjątkiem okreċlonych
liniami rozgraniczającymi oraz zgodnymi z ustaleniami planu i przepisami ogólnymi.

4) ustala sić wprowadzenie zieleni niskiej i ċredniej w pasie drogowym.
2. Wyznacza sić teren komunikacji wewnćtrznej
oznaczony na rysunku planu symbolem 1 KW:
1) ustala sić minimalną szerokoċć pasa drogowego na 8m,
2) ustala sić drogć jednopasmową o dwóch pasach ruchu o szerokoċci jednego pasa minimum 2,50m z chodnikiem jedno lub dwustronnym,
3) dopuszcza sić zamiast budowy drogi o dwóch
pasach ruchu i chodnika – budowć ciągu pieszo
– jezdnego o szerokoċci pasa minimum 5,0m,
4) ustala sić wprowadzenie zieleni w pasie drogowym.
3. Wyznacza sić teren komunikacji wewnćtrznej
oznaczony na rysunku planu symbolem 2 KW, stanowiący dojazd do dwóch działek, oraz:
1) ustala sić minimalną szerokoċć pasa drogowego dojazdu na 8,0m,
2) ustala sić dojazd utwardzony szerokoċci minimum 3,50m,
3) dopuszcza sić wprowadzenie zieleni w pasie
drogowym dojazdu.
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§ 11. 1. Ustala sić zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej w zakresie zaopatrzenia w wodć:
1) dostawć wody ustala sić z istniejącego systemu wodociągowego w miejscowoċci Zabór,
tj. z sieci wodociągowej usytuowanej w ul. Witosa,
2) projektuje sić budowć sieci wodociągowej ułoďonej w przekrojach pasów drogowych,
3) na sieciach wodociągowych naleďy zamontować hydranty przeciw poďarowe, nadziemne,
zgodnie z przepisami odrćbnymi,
4) do czasu wybudowania sieci wodociągowej
dopuszcza sić budowć studni.
2. W zakresie odprowadzania ċcieków sanitarnych:
1) ustala sić odprowadzenie ċcieków sanitarnych
poprzez projektowany system kanalizacji sanitarnej do istniejącej sieci kanalizacyjnej usytuowanej w rejonie skrzyďowania ulic: Leċnej,
Gronowej i Witosa,
2) system kanalizacyjny naleďy rozwiązać jako
grawitacyjny,
3) do czasu wybudowania systemu kanalizacyjnego dopuszcza sić budowć na poszczególnych
działkach szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystoċci płynne. Gromadzone
ċcieki naleďy wywozić taborem asenizacyjnym
do oczyszczalni ċcieków w Zaborze.
3. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:
1) ustala sić odprowadzenie wód deszczowych na
teren własnej działki, bez spływu na działki sąsiednie,
2) dopuszcza sić gromadzenie wody deszczowej
na własnej działce, w zbiornikach do tego przeznaczonych, z moďliwoċcią wykorzystania jej do
celów gospodarczych i utrzymania zieleni,
3) ustala sić docelowo odprowadzanie wody
deszczowej z dróg do kanalizacji deszczowej.
4. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) dostawć gazu sieciowego naleďy prowadzić
z istniejących lub projektowanych sieci gazowych na warunkach ustalonych przez zarządcć
sieci.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala sić wykorzystanie paliw proekologicznych, w tym gazu, energii elektrycznej i energii
odnawialnej do celów grzewczych,
2) nakazuje sić stosowanie paliw i urządzeĉ nie
powodujących uciąďliwoċci i skaďenia ċrodowiska, spełniających wymogi prawa o ochronie
ċrodowiska,
6. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
bytowych:
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1) odpady stałe naleďy gromadzić w pojemnikach
na kaďdej posesji. Odpady naleďy wywozić na
składowisko odpadów wskazane przez organ
gminy.
2) docelowo naleďy wprowadzić segregacjć odpadów stałych w celu zastosowania recyklingu.
3) dopuszcza sić lokalizacjć miejsc na pojemniki
z odpadami na granicy z terenami komunikacji
wewnćtrznej,
7. W zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną:
1) ustala sić zasilanie odbiorców z projektowanej
kablowej sieci rozdzielczej 0,4kV,
2) ustala sić zasilanie projektowanej sicie rozdzielczej 0,4kV z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Szkoła”;
3) ustala sić przystosowanie istniejącej stacji
transformatorowej „Szkoła” do nowych warunków pracy,
4) ustala sić oċwietlenie dróg KD i KW latarniami
zasilanymi projektowaną kablową linią 0,4kV
w sposób uzgodniony z przyszłym operatorem,
5) naleďy zachować strefć ochronną od napowietrznej linii elektroenergetycznej SN do budynków według przepisów szczególnych.
8. W zakresie budowy sieci telekomunikacyjnych:
1) dopuszcza sić budowć systemu kablowej
i ċwiatłowodowej sieci z istniejącymi centralami: wzdłuď ciągów komunikacyjnych.
Rozdział 8
Tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie
i użytkowanie terenu
§ 12. 1. Obszary, dla których plan ustala inne
przeznaczenie niď istniejące, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania, zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały.
2. Dopuszcza sić lokalizacjć obiektów tymczasowych, o kubaturze do 50m3, jeďeli ich budowa jest
niezbćdna do prawidłowego wykorzystania terenów, ale nie dłuďej niď na okres jednego roku.
Rozdział 9
Ustalenie stawek procentowych
§ 13. Ustala sić stawkć 20% słuďącą naliczeniu
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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DZIAŁ III
Przepisy końcowe
§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić
Wójtowi Gminy Zabór.
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§ 15. Uchwała niniejsza wchodzi w ďycie po
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i podlega
publikacji na stronie internetowej oraz wywieszeniu
na tablicy ogłoszeĉ Gminy Zabór na okres 30 dni.
Przewodniczący Rady
Bogdan Szafrański
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/201/10
Rady Gminy Zabór
z dnia 29 marca 2010r.
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UCHWAŁA NR 241/XXXVIII/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Cybinka
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeċnia
1991r. o systemie oċwiaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:

3) 150,00zł - gdy dochód miesićczny na członka
rodziny ucznia nie przekracza kwoty 351,00 złotych.

§ 1. Rada Miejska w Cybince uchwala regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w Gminie Cybinka
w brzmieniu poniďszym.

§ 3. 1. Wysokoċć stypendium szkolnego realizowanego w okresach innych, niď miesićcznie lub jednorazowo ustala sić przy odpowiednim zastosowaniu § 2 regulaminu.

Rozdział 1

2. Wysokoċć stypendium, o jakim mowa w ust. 1
nie moďe w danym roku szkolnym przekroczyć
20 krotnoċci, a w przypadku słuchaczy kolegiów
nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jćzyków
obcych i kolegiów pracowników słuďb społecznych
18 krotnoċci kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o ċwiadczeniach rodzinnych przy odpowiednim zastosowaniu
§ 2 regulaminu.

Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin okreċla:
1) sposób ustalania wysokoċci stypendium szkolnego,
2) formy gminnego stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania gminnego stypendium
szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego
w zaleďnoċci od zdarzenia losowego.
Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości i formy stypendium
szkolnego
§ 2. 1. Stypendium szkolne przyznawane jest na
podstawie wniosku, do którego naleďy dołączyć odpowiednie zaċwiadczenia dokumentujące sytuacjć
materialną rodziny.
2. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
musi być zaopiniowany przez dyrektora szkoły, do
której uczeĉ uczćszcza.
3. Wysokoċć miesićcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym uzaleďniona jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej stosownie do art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593)
oraz okolicznoċci przewidzianych w art. 90d ust. 1
ustawy o systemie oċwiaty.
4. Maksymalna, miesićczna wysokoċć stypendium jest uzaleďniona od wysokoċci dochodu na
osobć w rodzinie ucznia i wynosi:

§ 4. Stypendium szkolne moďe być przyznane
w formie:
1) całkowitego lub czćċciowego pokrycia kosztów
udziału w zajćciach edukacyjnych wykraczających poza zajćcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, w szczególnoċci udziału
w wyrównawczych zajćciach edukacyjnych
i innych przedsićwzićciach realizowanych przez
szkołć, takich jak wyjċcia lub wyjazdy do teatru,
na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe
zajćcia edukacyjne;
2) całkowitego lub czćċciowego pokrycia kosztów
udziału w zajćciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególnoċci nauki jćzyków obcych, zajćć muzycznych, komputerowych, sportowych, zajćć na basenie;
3) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
w tym w szczególnoċci zakupu:
a) podrćczników, lektur, encyklopedii, atlasów,
słowników i innych ksiąďek oraz multimedialnych programów edukacyjnych pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
b) zeszytów, długopisów, piórników, plecaków
i innych artykułów szkolnych,

1) 182,00zł – gdy dochód miesićczny na członka
rodziny ucznia nie przekracza kwoty 150,00 złotych,

c) stroju sportowego, butów sportowych i innego wyposaďenia uczniów wymaganego
obligatoryjnie przez szkołć,

2) 170,00zł - gdy dochód miesićczny na członka
rodziny ucznia nie przekracza kwoty 250,00 złotych,

d) instrumentów muzycznych,
e) innych pomocy
edukacyjnym;

niezbćdnych

w procesie
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4) pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania ucznia szkoły ponadgimnazjalnej oraz słuchacza kolegium,
a w szczególnoċci:
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5. Miejsce i terminy wypłaty stypendium okreċlone zostaną w decyzji o przyznaniu stypendium.
§ 7. Stypendium szkolne przyznawane jest na
rok szkolny, na okres nie dłuďszy, niď 10 miesićcy.

a) zakwaterowania w bursie, internacie, domu
studenta,

Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

b) transportu ċrodkami komunikacji zbiorczej,
c) pokrycie kosztów związanych z opłatą czesnego;
5) ċwiadczenia pienićďnego, jeďeli organ przyznający stypendium uzna, ďe udzielenie stypendium w formach wyďej wymienionych nie jest
moďliwe albo – w niektórych przypadkach – nie
jest celowe.
Rozdział 3
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa sić w budynku Zespołu Szkół w Cybince
ul. Szkolna 15, pokój Nr 7 – Koordynator Zadaĉ
Oċwiatowych.
2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
składa sić w terminie:

§ 8. Na zasiłki szkolne dla uczniów przeznacza sić
2% dotacji celowej otrzymanej przez Gminć Cybinka
w trybie art. 90r ust. 4 ustawy o systemie oċwiaty.
§ 9. 1. Do wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego naleďy w szczególnoċci załączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, mogą być oryginały lub kopie protokołów sporządzonych przez odpowiednie słuďby publiczne na okolicznoċć wystąpienia zdarzenia losowego lub inne
dokumenty dotyczące zdarzenia.
3. O zasiłek szkolny moďna ubiegać sić w terminie nie dłuďszym, niď dwa miesiące od wystąpienia
zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
§ 10. Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi
przyznanie zasiłku są w szczególnoċci:

1) do dnia 15 wrzeċnia danego roku szkolnego dla
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych;

1) ċmierć rodziców,

2) natomiast do dnia 15 pačdziernika danego roku
szkolnego w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jćzyków obcych i kolegiów pracowników słuďb społecznych.

3) kradzieď,

§ 6. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 4 pkt 1 i 2 jest realizowane poprzez refundacjć poniesionych kosztów za udział ucznia w zajćciach edukacyjnych gotówką lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy na podstawie zaċwiadczenia wydanego przez odpowiedniego dyrektora szkoły, potwierdzającego udział w zajćciach
ucznia oraz okreċlającego koszt uczestnictwa oraz
jakiego okresu dotyczy wpłata.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej,
przewidzianej w § 4 pkt 3 realizowane jest poprzez
zwrot kosztów na podstawie oryginalnych faktur,
rachunków, wystawionych na ucznia, rodzica lub
prawnego opiekuna.
3. Stypendium szkolne przewidziane w § 4 pkt 4
jest wypłacane na podstawie biletów, rachunków,
faktur wystawionych na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna.
4. Ċwiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje Burmistrz w drodze decyzji
administracyjnej.

2) zalanie mieszkania,
4) poďar,
5) inne okolicznoċci.
§ 11. 1. Do przyznania zasiłku szkolnego stosuje
sić odpowiednio postanowienia rozdziału III niniejszego regulaminu.
2. Zasiłki szkolne przyznaje Burmistrz w formie
decyzji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Cybinki.
§ 3. Z dniem wejċcia w ďycie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr 137/XII/05 Rady Miejskiej
w Cybince z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Cybinka ze zmianami.
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 wrzeċnia 2010r.
Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński
775
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UCHWAŁA NR 242/XXXVIII/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 31 marca 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych oraz umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, dla których zarządcą
jest Gmina Cybinka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 40
ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr 156/XXIV/05 Rady Miejskiej
w Cybince z dnia 17 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia wysokoċci stawek opłat za zajćcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczanie w pasie
drogowym urządzeĉ infrastruktury technicznej, dla
których zarządcą jest Gmina Cybinka opublikowanej
w Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 101,

poz. 1812 z dnia 14.12.2005r. uchyla sić § 2 ust. 4
oraz § 3 ust. 3 i 4.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Cybinki.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński
776
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UCHWAŁA NR XLVIII/366/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy
z dnia 13 wrzeċnia 1996r. o utrzymaniu czystoċci
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.: Dz. U. z 2006r.
Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495,
Dz. U. z 2008 Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009r. Nr 18,
poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215,
poz. 1664) uchwala sić, co nastćpuje:

Rozdział 1
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
§ 1. Okreċla sić wymagania, jakie powinien
spełniać przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalnoċci w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właċcicieli
nieruchomoċci na terenie Gminy Lubsko:
1. Przedsićbiorca powinien złoďyć wniosek
o udzielenie zezwolenia, zawierający dane okreċlone
w art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy o utrzymaniu czystoċci i porządku w gminach i potwierdzający spełnienie wymagaĉ zawartych w niniejszej uchwale
oraz dokonać opłaty skarbowej od wniosku i załączników wg obowiązującej stawki.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 58

– 3761 –

2. Ponadto wniosek powinien zawierać:
a) wypis (odpis) z ewidencji działalnoċci gospodarczej,
b) zaċwiadczenie, o którym mowa art. 8 ust. 1a
powinno być wystawione nie wczeċniej niď
3 miesiące przed złoďeniem wniosku, aktualne
zezwolenie na transport odpadów komunalnych,
c) informacjć o posiadaniu punktu gromadzenia
odpadów problemowych (lokalizacja, dni i godziny otwarcia oraz wykaz przyjmowanych odpadów problemowych), lub o wykonywaniu takiej usługi poprzez innego przedsićbiorcć posiadającego stosowne zezwolenia,
d) przewidywane zabiegi sanitarne i porządkowe
związane ze ċwiadczonymi usługami,
e) oċwiadczenie o gotowoċci zawarcia umowy na
odbiór odpadów komunalnych z właċcicielem
kaďdej nieruchomoċci połoďonej na obszarze
wykonywanej działalnoċci.
§ 2. Wymagania w zakresie opisu wyposaďenia
technicznego dotyczące pojazdów, to:
1. przedłoďenie wykazu specjalistycznych pojazdów
samochodowych, którymi mają być wykonywane usługi, spełniających wymagania okreċlone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, a takďe wymagania techniczne okreċlone w innych przepisach szczególnych; w szczególnoċci posiadających zabezpieczenia przed niekontrolowanym wydostawaniem sić na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów, wraz z dowodami potwierdzającymi tytuł prawny przedsićbiorcy do tych pojazdów; do wniosku naleďy załączyć poċwiadczenie o sprawnoċci technicznej pojazdów specjalistycznych w postaci aktualnych badaĉ
technicznych (kserokopia dowodu rejestracyjnego);
2. trwałe oznakowanie pojazdów nazwą przedsićbiorcy i jego adresem;
3. zapewnienie parkowania pojazdów, po zakoĉczeniu pracy, na terenie bazy transportowej,
w sposób uniemoďliwiający dostćp do nich
osób trzecich;
4. wyposaďenie pojazdów w narzćdzia umoďliwiające uprzątnićcie odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;
5. przystosowanie pojazdu do zbierania odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji (do
czasu wprowadzenia systemu zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji na terenie Gminy
Lubsko);
6. przedłoďenie wykazu pojazdów przeznaczonych
do zbierania odpadów selektywnie gromadzonych lub w przypadku wykonywania takiej
usługi przez innego przedsićbiorcć posiadającego stosowne zezwolenia, oċwiadczenie tego
przedsićbiorcy o dysponowaniu takimi pojaz-
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dami, za pomocą których bćdą wykonywane
przedmiotowe usługi.

§ 3. Wymagania w zakresie opisu wyposaďenia
technicznego, dotyczące bazy transportowej, to:
1. posiadanie bazy transportowej słuďącej do garaďowania pojazdów, magazynowania pojemników i kontenerów i innych urządzeĉ słuďących
do prowadzenia działalnoċci okreċlonej w § 1,
spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeĉstwa i higieny pracy, przeciwpoďarowe i ochrony ċrodowiska okreċlone w odrćbnych przepisach, zwanej dalej „bazą";
2. zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym
w dokumentach planistycznych, do prowadzenia działalnoċci okreċlonej w § 1, na uďytkowanie której przedsićbiorca posiada stosowne zezwolenie;
3. udokumentowanie prawa władania bazą poprzez
przedłoďenie w szczególnoċci wyciągu z ksićgi
wieczystej lub umowy najmu bądč dzierďawy;
4. posiadanie biura obsługi klientów wyposaďonego w ċrodki łącznoċci oraz przedłoďenie informacji o lokalizacji tego biura, godzinach urzćdowania i numerze telefonu.
§ 4. Wymagania w zakresie opisu wyposaďenia
technicznego dotyczące pojemników lub worków,
to:
1. posiadanie znormalizowanych pojemników, kontenerów lub worków do zbierania odpadów
zmieszanych oznaczonych nazwą przedsićbiorcy i jego adresem;
2. posiadanie pojemników, kontenerów lub worków do odpadów opakowaniowych zbieranych
selektywnie, oznaczonych nazwą przedsićbiorcy i jego adresem;
3. zapewnienie usługobiorcy moďliwoċci zakupu
lub dzierďawy pojemników lub worków do
gromadzenia odpadów zmieszanych jak równieď odpadów selektywnie zebranych na terenie nieruchomoċci;
4. posiadanie pojemników do odbioru wyselekcjonowanych odpadów z terenu budów lub remontów;
5. posiadanie umowy lub pisemnych zapewnieĉ
stwierdzających gotowoċć odbioru odpadów
zbieranych w sposób selektywny w tym odpadów wielkogabarytowych, zuďytego sprzćtu
elektrycznego i elektronicznego, zuďytych baterii przenoċnych i zuďytych akumulatorów przenoċnych oraz odpadów z remontów przez
przedsićbiorcć
prowadzącego
działalnoċć
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
§ 5. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne
i porządkowe związane ze ċwiadczonymi usługami,
to:
1. oċwiadczenie o gotowoċci udokumentowania
przez przedsićbiorcć czćstotliwoċci mycia i dezynfekcji pojazdów, a w razie wykonywania
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tych czynnoċci poza własną bazą, dołączenie
umowy zawartej z przedsićbiorcą ċwiadczącym
usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów
oraz przedstawienie faktur;
2. oċwiadczenie o gotowoċci prowadzenia rejestru
mycia i dezynfekcji pojazdów;
3. oċwiadczenie o gotowoċci wykonania usługi
mycia i dezynfekcji pojemników słuďących do
gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenia właċcicieli obsługiwanych nieruchomoċci;
4. oċwiadczenie o gotowoċci zapewnienia pracownikom ċwiadczącym usługi odbierania odpadów czystego i estetycznego ubioru oznaczonego nazwą przedsićbiorcy, umoďliwiającego
w sposób jednoznaczny wizualną identyfikacjć
przedsićbiorcy.
5. Po zakoĉczeniu działalnoċci przedsićbiorca usunie urządzenia przeznaczone do gromadzenia
odpadów z terenu objćtego zezwoleniem oraz
pozostawi miejsca ċwiadczenia usług w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym
i bezpiecznym dla ċrodowiska naturalnego.
§ 6. Wymagania obejmujące miejsca odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, to:
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rok kalendarzowy) Burmistrzowi Lubska informacji dotyczącej:
a) masy poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych odebranych z terenu Gminy
Lubsko;
b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych;
c) masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji składowanych na składowisku
odpadów znajdujących sić na terenie Gminy
Lubsko ;
Rozdział 2

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych.
§ 7. Okreċla sić wymagania, jakie powinien
spełniać przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalnoċci w zakresie
opróďniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoċci ciekłych na terenie Gminy Lubsko,
obejmujące:
1. opis wyposaďenia technicznego zawierający
wymagania odnoċnie bazy transportowej;

1. udokumentowanie - poprzez przedłoďenie umów
lub oċwiadczeĉ - o gotowoċci odbioru odpadów zebranych selektywnie przez przedsićbiorców posiadających zezwolenie w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w miejscu okreċlonym w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Lubuskiego - do czasu rozpoczćcia działalnoċci Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Marszowie;

§ 8. Wymagania w zakresie opisu wyposaďenia
technicznego dotyczące bazy transportowej, to:

2. udokumentowanie - poprzez przedłoďenie umów
lub oċwiadczeĉ - o gotowoċci odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i nie podlegających odzyskowi przez przedsićbiorców posiadających zezwolenie w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów w miejscu okreċlonym w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Lubuskiego - do czasu rozpoczćcia
działalnoċci Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie;

a) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002r. w sprawie wymagaĉ dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193,
poz. 1617);

3. odpady zebrane na terenie Gminy Lubsko kierować naleďy do instalacji okreċlonych w Planie
Gospodarki Odpadami Województwa Lubuskiego, a docelowo do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie;
4. przedsićbiorca zobowiązany jest w terminie do
15 dnia po upływie kaďdego miesiąca sporządzić i przekazać wójtowi, burmistrzowi wykaz
właċcicieli nieruchomoċci, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właċcicieli nieruchomoċci, z którymi w poprzednim
miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły;
5. przedsićbiorca zobowiązany jest do składania
(do koĉca pierwszego kwartału za poprzedni

2. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze
ċwiadczonymi usługami.

1. posiadanie tytułu prawnego do dysponowania
specjalistycznymi pojazdami, którymi mają być
wykonywane usługi, spełniającymi wymagania
techniczne okreċlone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz dodatkowo wymagania techniczne okreċlone w:

b) ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze
technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 ze
zmianami);
2. pojazdy asenizacyjne muszą być:
a) trwale oznakowane nazwą przedsićbiorcy
i jego adresem;
b) parkowane po zakoĉczeniu pracy na terenie
bazy transportowej w sposób uniemoďliwiający dostćp do nich osób trzecich;
c) wyposaďone w narzćdzia umoďliwiające
uprzątnićcie nieczystoċci ciekłych rozlanych
w trakcie prac załadunkowych;
3. posiadanie bazy transportowej słuďącej do garaďowania pojazdów i innych urządzeĉ słuďących
do
prowadzenia
działalnoċci
okreċlonej
w § 7 Rozdziału II, spełniającej wymogi techniczne, bezpieczeĉstwa i higieny pracy, prze-
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ciwpoďarowe i ochrony ċrodowiska okreċlone
w odrćbnych przepisach, zwanej dalej „bazą";
4. zlokalizowanie bazy na terenie przeznaczonym
w dokumentacji planistycznej, do prowadzenia
działalnoċci okreċlonej w § 7 Rozdziału II, na
uďytkowanie której przedsićbiorca posiada stosowne zezwolenie;
5. udokumentowanie prawa władania bazą poprzez
przedłoďenie w szczególnoċci wyciągu z ksićgi
wieczystej lub umowy najmu bądč dzierďawy;
6. posiadanie biura obsługi klientów, wyposaďonego w ċrodki łącznoċci oraz przedłoďenie informacji o lokalizacji tego biura, godzinach urzćdowania i numerze telefonu.
§ 9. Wymagania obejmujące zabiegi sanitarne
i porządkowe związane ze ċwiadczonymi usługami,
to:
1. udokumentowanie przez przedsićbiorcć czćstotliwoċci mycia i dezynfekcji pojazdów, a w razie
wykonywania tych czynnoċci poza własną bazą,
dołączenie umowy z przedsićbiorcą ċwiadczącym usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów oraz przedstawienie faktur;
2. prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pojazdów;
3. zapewnienie pracownikom ċwiadczącym usługi
odbierania nieczystoċci ciekłych, czystego
i estetycznego ubioru oznaczonego nazwą
przedsićbiorcy, umoďliwiającego w sposób
jednoznaczny wizualną identyfikacjć przedsićbiorcy;
4. udokumentowanie gotowoċci odbioru nieczystoċci ciekłych przez stacje zlewną oczyszczalni
ċcieków w Lubsku
§ 10. Przedsićbiorca zobowiązany jest w terminie
do 15 dnia po upływie kaďdego miesiąca sporządzić
i przekazać wójtowi, burmistrzowi wykaz właċcicieli
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nieruchomoċci, z którymi w poprzednim miesiącu
zawarł umowy na wywóz nieczystoċci ciekłych oraz
wykaz właċcicieli nieruchomoċci, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub
wygasły.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe
§ 11. Niewypełnienie któregokolwiek z wymagaĉ
zawartych w uchwale, stanowić bćdzie podstawć do
odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa
w Rozdziale I i II.
§ 12. W sprawach nie uregulowanych niniejszą
uchwałą stosuje sić przepisy ustawy o utrzymaniu
czystoċci i porządku w gminach, akty wykonawcze
oraz inne obowiązujące przepisy.
§ 13. Traci moc Zarządzenie Nr 90/2006 Burmistrza Lubska z dnia 2 listopada 2006r. w sprawie
wymagaĉ, jakie powinien spełniać przedsićbiorca
ubiegający sić o uzyskanie zezwolenia na ċwiadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właċcicieli nieruchomoċci oraz opróďniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoċci ciekłych na terenie Gminy Lubsko.
§ 14. Uchwałć podaje sić do publicznej wiadomoċci poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeĉ
w Urzćdzie Miejskim w Lubsku, zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Lubska.
§ 16. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR XLVIII/367/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/241/09 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie poboru podatków:
od nieruchomości, leśnego i rolnego w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,
poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; Nr 162,
poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116,
poz. 1203; Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze
zm.: Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Dz. U. z 2006r.
Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 584, Nr 116, poz. 730,
Nr 223, poz. 1463, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458,
M. P. z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758,
M. P z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76, poz. 813,
M. P z 2008r. Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692,
M. P. z 2009r. Nr 52, poz. 742, Nr 67, poz. 872), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 pačdziernika 2002r. o podatku leċnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2005r. Nr 143,
poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484,

Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825,
Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56,
poz. 458 ), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 ze zm.: Dz. U. z 2006r. Nr 191,
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,
Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 747, Dz. U. z 2008r.
Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655, Dz. U. z 2009r.
Nr 56, poz. 458 ) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/241/09 Rady Miejskiej
w Lubsku z dnia 26 stycznia 2009r. w sprawie poboru podatków: od nieruchomoċci, leċnego i rolnego
w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 14,
poz. 278, ze zm. Dz. U. Woj. Lubus. z 2009r. Nr 143,
poz. 2111) zmienia sić w § 2 tiret 4, który otrzymuje
brzmienie:
„Jerzy Słowik - obszar Sołectwa Chocimek”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR XLVIII/374/10
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 31 marca 2010r.
w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Lubsku
Na podstawie art. 9 ust. 1 oraz 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.,
z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241. z 2010r.

Nr 28, poz. 142) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U.
z 2003r. Nr 122, poz. 1143, z 2004r. Nr 69, poz. 624,
Nr 99, poz. 1001, z 2005r. Nr 164, poz. 1366, Nr 175,
poz. 1462, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2007r. Nr 115,
poz. 793, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 91, poz. 742,
Nr 97, poz. 800, Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska
w Lubsku uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Tworzy sić Klub Integracji Społecznej
w Lubsku zwany dalej „klubem”, który bćdzie prowadził reintegracjć zawodową i społeczną dla osób,
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o których mowa w art. 1 cytowanej ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

§ 4. Działalnoċć klubu moďe być finansowana
w szczególnoċci:

§ 2. Prowadzenie klubu Burmistrz Lubska moďe
zlecić:
1. Miejsko Gminnemu Oċrodkowi Pomocy Społecznej w Lubsku lub
2. „Podmiotowi uprawnionemu”, o którym mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
zwanym dalej „jednostką prowadzącą”.

Poz. 779, 780, 781

1) ze ċrodków z Unii Europejskiej,
2) z dotacji pochodzących z dochodów własnych
gminy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Lubska.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

§ 3. Miejscem działalnoċci klubu jest miejsce
wskazane przez jednostkć prowadzącą.

Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR XXXIX/318/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 2 kwietnia 2010r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIV/167/2005 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia
10 czerwca 2005 r. w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 15
i art. 19 pkt 1 lit. „a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska
w Szlichtyngowej uchwala, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/167/2005 Rady Miejskiej
w Szlichtyngowej z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2005r. Nr 42, poz. 928) wprowadza sić nastćpującą zmianć: § 1 ust. 1 pkt 2 otrzymuje nowe
brzmienie:

„artykułów pozostałych – 15zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Fałda
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UCHWAŁA NR XXXIX/320/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 2 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta i Gminy
Szlichtyngowa
Na podstawie art. 30 ust. 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 ze zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej
uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Dokonuje sić zmiany opisu granic obwodu
głosowania Nr 1 utworzonego na terenie Miasta
i Gminy Szlichtyngowa uchwałą Nr 00361/51/98 Za-

rządu Gminy i Miasta w Szlichtyngowej z dnia
17 sierpnia 1998r. w sprawie utworzenia obwodów
głosowania dla przeprowadzenia na obszarze Gminy
i Miasta Szlichtyngowa wyborów do rady gminy
poprzez wprowadzenia zmiany do załącznika Nr 1 do
uchwały:
1. w wierszu 1 w kolumnie 3 skreċla sić zapis:
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„Miejsko-Gminny Oċrodek Kultury w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1, Tel. 5492 367”
i wprowadza sić zapis:
„Ċwietlica Miejska w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1, tel. 5492 370”.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzglćdniający zmianć, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Poz. 781, 782

niu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz poda-

Przewodniczący Rady
Adam Fałda

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/320/2010
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 2 kwietnia 2010r.
Lp.

1

2

3

Granice obwodu głosowania
Miasto Szlichtyngowa,
wieċ Górczyna,
przysiółek Puszcza,
wieċ Dryďyna,
wieċ Wyszanów,
wieċ Zamysłów
Wieċ Gola
Wieċ Stare Drzewce
Wieċ Nowe Drzewce
Wieċ Małe Drzewce
Wieċ Jćdrzychowice
Wieċ Kowalowo

Siedziba i adres Obwodowych Komisji wyborczych
Ċwietlica Miejska w Szlichtyngowej
ul. Głogowska 1
tel. 5492370

Szkoła Podstawowa w Starych Drzewcach
tel. 5493115
Szkoła Podstawowa w Jćdrzychowicach
tel. 5492418
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UCHWAŁA NR XXXIX/321/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 2 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy
Szlichtyngowa
Na podstawie art. 92 ust. 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 ze zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej
uchwala, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/259/02 Rady Miejskiej
w Szlichtyngowej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia okrćgów wyborczych (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2002r. Nr 67, poz. 849) w załączniku do
uchwały „Wykaz okrćgów wyborczych, ich granice
i numery oraz liczba wybieranych radnych w gminie
Szlichtyngowa wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1. w wierszu 4 w kolumnie 2 po wyrazie „ul. Wielkopolska” dodaje sić wyraz „ul. Szkolna”,

2. w wierszu 7 w kolumnie 2 po wyrazie „Górczyna” dodaje sić wyrazy: „ul. Zamysłowska,
oċ. Leċne: ul. Ċwierkowa, ul. Morelowa, ul. Sosnowa, ul. Wiċniowa, ul. Wierzbowa, ul. Dćbowa, ul. Klonowa, ul. Lipowa, ul. Topolowa,
ul. Kasztanowa, ul. Leċna”.
§ 2. Wykaz stałych okrćgów wyborczych
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.
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§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

Poz. 782
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady
Adam Fałda

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIX/321/2010
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 2 kwietnia 2010r.
Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych w gminie Szlichtyngowa
Numer
Granice okręgu
Liczba wybieranych radnych
okręgu
Szlichtyngowa:
1.
1
ul. Rynek.

782

2.

Szlichtyngowa:
ul. Głogowska, ul. Polna. ul. Przemysłowa, ul. Wschowska,
ul. Dworcowa, ul. Daszyĉskiego

1

3.

Szlichtyngowa:
ul. Wolnoċci. ul. Pułaskiego. ul. Cicha. ul. Sienkiewicza,
ul. Miodowa. ul. Browarowa.

1

4.

Szlichtyngowa:
ul. Aldrina. ul. Dolnoċląska, ul. Doďynkowa. ul. Gagarina,
ul. Gen. Sikorskiego. ul. Kopernika. ul. Lubuska.
ul. Ogrodowa. ul. Słowackiego, ul. Wielkopolska.
ul. Szkolna.

1

5.
6.

Dryďyna
Gola

1
1

7.

Górczyna:
ul. Zamysłowska. oċ. Leċne: ul. Ċwierkowa. ul. Morelowa.
ul. Sosnowa. ul. Wiċniowa. ul. Wierzbowa. ul. Dćbowa,
ul. Klonowa, ul. Lipowa, ul. Topolowa, ul. Kasztanowa,
ul. Leċna, i osada Puszcza.

1

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jćdrzychowice
Kowalewo
Nowe i Małe Drzewce
Stare Drzewce
Wyszanów
Zamysłów

2
1
1
2
1
1
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Poz. 783
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UCHWAŁA NR XLII/25/10
RADY GMINY W OTYNIU
z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. Nr 1095/8 w m. Modrzyca, Gmina Otyń
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 sić, co
nastćpuje:
§ 1. Dla działki o numerze ewidencyjnym 1095/8
połoďonej w miejscowoċci Modrzyca, Gmina Otyĉ
nadaje sić nazwć ulicy o nastćpującym brzmieniu:
ul. Cyprysowa.
§ 2. Integralną czćċcią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1 - mapa w/w działki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Otyĉ.
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Filipiak-Buganik
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Poz. 783
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/25/10
Rady Gminy w Otyniu
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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UCHWAŁA NR XLII/26/10
RADY GMINY W OTYNIU
z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na dz. Nr 433 w m. Otyń, Gmina Otyń
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Dla działki o numerze ewidencyjnym 433 połoďonej w miejscowoċci Otyĉ, Gmina Otyĉ nadaje
sić nazwć ulicy o nastćpującym brzmieniu: ul. Długa.
§ 2. Integralną czćċcią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1 - mapa w/w działki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Otyĉ.
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Filipiak-Buganik
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Poz. 784
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/26/10
Rady Gminy w Otyniu
z dnia 9 kwietnia 2010r.
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UCHWAŁA NR XLII/35/10
RADY GMINY W OTYNIU
z dnia 9 kwietnia 2010r.
w sprawie: zmian do Statutu Gminy Otyń
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala
sić, co nastćpuje:

§ 23 pkt. 4 otrzymuje brzmienie

§ 1. W Statucie Gminy Otyĉ przyjćtym uchwałą
Nr V/19/03 Rady Gminy w Otyniu z dnia 20 stycznia
2003r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Otyĉ
wprowadza sić nastćpujące zmiany:

§ 24 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1. Podstawa prawna otrzymuje brzmienie:
„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2
pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.).”
2. Rozdział V Statutu Gminy Otyĉ Pracownicy samorządowi § 37 otrzymuje brzmienie:
1. Wójt jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.
2. Czynnoċci z zakresu prawa pracy wobec Wójta
związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Gminy,
a pozostałe czynnoċci wyznaczona przez Wójta
osoba zastćpująca lub Sekretarz Gminy. Wynagrodzenie Wójta ustala Rada Gminy w drodze
uchwały.
3. Wójt wykonuje czynnoċci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Sekretarza Gminy,
Skarbnika Gminy oraz kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych.
4. Wójt wykonuje czynnoċci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pozostałych pracowników Urzćdu oraz wobec kierowników innych
samorządowych jednostek organizacyjnych innych niď wymienione w ust. 3”.
§ 38 otrzymuje brzmienie:
„1. Powołanie, jako forma nawiązania stosunku
pracy z pracownikami Urzćdu Gminy jest stosowane wobec Skarbnika Gminy.
2. Powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym ksićgowym budďetu nastćpuje na wniosek Wójta”.
3. w załączniku Nr 3 do Statutu Gminy Regulamin
Rady Gminy Otyĉ § 21 ust. 1 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:
„sprawozdanie Wójta w okresie mićdzy sesjami."

„Interpelacje mogą być składane w formie pisemnej i ustnej na rćce Przewodniczącego Rady.
Przewodniczący niezwłocznie przekazuje interpelacje Wójtowi."
„Radny moďe zabrać głos tylko jeden raz
w danej sprawie. Ograniczenie to nie narusza
prawa radnego do wypowiedzenia sić w formie
"do sprawy".”
§ 23 pkt 7 skreċla sie w całoċci.
§ 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnoċcią w sprawie wniosku natury formalnej,
a w szczególnoċci dotyczącego:
stwierdzenia prawomocnoċci obrad,
zmiany porządku obrad,
ograniczenia czasu wystąpieĉ dyskutantów,
zakoĉczenia dyskusji i podjćcia uchwały,
zarządzenia przerwy,
odesłania projektów uchwał do komisji,
przestrzegania regulaminu obrad.”
§ 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod
głosowanie.”
§ 29 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Przewodniczący Rady po zamknićciu dyskusji
moďe w razie potrzebny zarządzić przerwć w celu
umoďliwienia właċciwej komisji lub Wójtowi
ustosunkowania sić do zgłoszonych podczas
dyskusji wniosków, oraz – jeďeli istnieje taka koniecznoċć przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie”.
§ 33 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Przebieg sesji moďe być nagrywany za pomocą
urządzenia utrwalającego dčwićk, a nagranie
przechowuje sić do czasu uprawomocnienia
uchwał podjćtych na ostatniej sesji”.
§ 40 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Projekty wszystkich zgłoszonych uchwał są odczytywane w całoċci podczas wspólnych posiedzeĉ komisji zwoływanych przed sesją oraz mu-
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szą posiadać opinie właċciwych komisji z wyłączeniem projektów uchwał przedłoďonych w trybie § 19 pkt 5 Statutu Gminy Otyĉ”.
4. W załączniku Nr 7 do Statutu Gminy Otyĉ tytuł
otrzymuje brzmienie:
„Statut Sołectwa Gminy Otyĉ przyjćty uchwałą
Rady Gminy Otyĉ Nr 19/V/03 z dnia 20 stycznia
2003r.”

Poz. 785, 786, 787

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Otyĉ.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Filipiak-Buganik
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UCHWAŁA NR XXVIII/233/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 21 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Targowiska Miejskiego w Lubniewicach
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, pkt 4 i art. 41
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591
z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Zmienia sić uchwałć Rady Miejskiej w Lubniewicach Nr VIII/52/2007 z dnia 26 wrzeċnia 2007r.
w sprawie przyjćcia regulaminu Targowiska Miejskiego w Lubniewicach (Dz. Urz. Woj. Lub. Z 2007r.,
Nr 124, poz. 1651), w ten sposób, ďe skreċla sić
§ 14 uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Lubniewic.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Langowicz
78 6
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UCHWAŁA NR XXVIII/235/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 21 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy 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 z póčn. zm.) i 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
z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Lubniewic.

§ 1. Dokonuje sić zmiany opisu granic obwodu
głosowania Nr 1 utworzonego na terenie Gminy
Lubniewice uchwałą Nr XVIII/134/2000 z dnia
22 sierpnia 2000r. w sprawie podziału gminy na
stałe obwody głosowania, poprzez dopisanie nowych nazw ulic: Borowa, Gajowa, Konwaliowa, Liliowa, Malinowa, Oliwkowa, Poziomkowa.

§ 5. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.

§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Langowicz
78 7
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UCHWAŁA NR XLIV/24/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 22 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie
określenia zasad gospodarowania lokalami i działkami niezabudowanymi, stanowiącymi mienie Gminy
Rzepin oraz ustalenia wysokości bonifikaty przy zbywaniu lokali mieszkalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 40 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póz. zm.) oraz art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 2 pkt. 1 ,
art. 68 ust. 1 pkt. 7 ust. 2, art. 70 ust 1 i 2
i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomoċciami (tj. z 2004r. Dz. U.
Nr 261, poz. 2603 z póčn. zm.) Rada Miejska w Rzepinie uchwala, co nastćpuje :
§ 1. W § 7 ustćp 2 uchwały Nr VIII/72/2003 Rady
Miejskiej w Rzepinie z dnia 11 czerwca 2003 roku
w sprawie okreċlenia zasad gospodarowania lokalami i działkami niezabudowanymi stanowiącymi
mienie gminy Rzepin oraz ustalenia wysokoċci boni-

fikaty przy zbywaniu lokali mieszkalnych, skreċla sić
ostatnie zdanie: „a spłata reszty ceny nastćpuje
wraz z oprocentowaniem w wysokoċci 5 % rocznie
od nie spłaconej czćċci ceny”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Rzepina.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak
78 8
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UCHWAŁA NR XLIV/280/2010
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
Rada Gminy Słoĉsk uchwala, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr X/68/2003 Rady Gminy Słoĉsk
z dnia 17 pačdziernika 2003r. (Dz. Urz. Województwa
Lubuskiego Nr 99, poz. 1404 z dnia 8 grudnia 2003r.)
w sprawie Statutu Gminy Słoĉsk wprowadza sić
nastćpujące zmiany:
1) W paragrafie 2 dodaje sić punkt 7 w brzmieniu:
„7. Przewodniczącym Rady - naleďy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy."
2) W paragrafie 8 dodaje sić punkt 3 w brzmieniu:
„3. Organizacjć i zakres działania jednostek pomocniczych okreċlają odrćbne statuty tych jednostek.”
3) W paragrafie 16 dodaje sić ustćp 4 i 5
w brzmieniu:
„4. Liczba członków komisji, o których mowa
w ustćpie 1 pkt 2 – 4 wynosi od 3 do 8 radnych.

5. Rezygnacja z funkcji członka komisji nastćpuje
z dniem złoďenia przez niego Przewodniczącemu
Rady pisemnego oċwiadczenia w tej sprawie.”
4) W paragrafie 20 dodaje sić ustćp 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku sporu przed sądem lub innym
organem orzekającym pełnomocnikiem Rady lub
Przewodniczącego Rady moďe być równieď radca
prawny lub adwokat.”
5) W paragrafie 28:
w ustćpie 4 po kropce dodaje sić zdanie
w brzmieniu:
„W przypadku sesji nadzwyczajnych termin ten
moďe ulec skróceniu.”
punkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje sić do publicznej
wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty co
najmniej 3 dni przed terminem sesji. Postanowienia te nie dotyczą sesji nadzwyczajnych.”
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dodaje sić ustćp 9 w brzmieniu

gnićcia sprawy
w posiedzeniu.

„9. Terminy o jakich mowa w paragrafie 28 nie
obejmują dnia odbywania sesji.”
„2. W razie nieobecnoċci Przewodniczącego
czynnoċci okreċlone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.”

nie

bierze

udziału

8) W paragrafie 51 skreċla sić zdanie 2.
9) W paragrafie 70 skreċla sić ustćp 3.

7) Paragraf 44 otrzymuje brzmienie:

10) W paragrafie 74 w ustćpie 2 po kropce dodaje
sić zdanie w brzmieniu:

„1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwićzłoċcią
wystąpieĉ radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.

„Przewodniczący komisji z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem zawiadamia członków komisji o terminie posiedzeĉ komisji, przedmiocie
obrad oraz dorćcza konieczne materiały. W wyjątkowych wypadkach termin ten moďe ulec
skróceniu.”

2. Przewodniczący Rady moďe czynić radnym
uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania
ich wystąpieĉ, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach przywołać mówcć „do rzeczy”. Po
dwukrotnym przywołaniu radnego „do rzeczy”
Przewodniczący Rady moďe odebrać przemawiającemu głos.

11) W paragrafie 81 skreċla sić ustćp 2.
12) W paragrafie 85 dodaje sić ustćp 2 w brzmieniu:
„2. Przewodniczący komisji z co najmniej
7 dniowym wyprzedzeniem zawiadamia członków komisji o terminie posiedzeĉ komisji,
przedmiocie obrad oraz dorćcza konieczne materiały. W wyjątkowych wypadkach termin ten
moďe ulec skróceniu.”

3. Przewodniczący Rady po uprzednim zwróceniu uwagi ma prawo przywołać radnego „do porządku”, jeďeli uniemoďliwia on prowadzenie obrad.
4. W przypadku niezastosowania sić przez radnego do polecenia Przewodniczącego Rady,
o którym mowa w ust. 3, Przewodniczący Rady
ma prawo ponownie przywołać radnego „do porządku”, stwierdzając, ďe uniemoďliwia on prowadzenie obrad.

6. Od decyzji Przewodniczącego Rady radny moďe odwołać sić do Rady, która niezwłocznie rozstrzyga sprawć. Do czasu ostatecznego rozstrzy-

radny

7. Postanowienie ustćpu 1 – 5 ma odpowiednie
zastosowanie do goċci zaproszonych na posiedzenie Rady."

6) W paragrafie 36 ustćp 2 otrzymuje brzmienie:

5. Przewodniczący Rady ma prawo podjąć decyzjć o wykluczeniu radnego z posiedzenia Rady,
jeďeli radny nadal uniemoďliwia prowadzenie obrad i na tym samym posiedzeniu został juď upomniany w trybie ust. 4; radny wykluczony z posiedzenia Rady jest obowiązany natychmiast
opuċcić salć posiedzeĉ. Jeďeli radny nie opuċci
sali posiedzeĉ, Przewodniczący Rady zarządza
przerwć w obradach.

Poz. 789

13) W paragrafie 90 w ustćpie 2 po kropce dodaje
sić zdanie w brzmieniu:
„W takim przypadku Rada w uchwale szczegółowo okreċla zakres i formć kontroli”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Słoĉsk.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomoċci poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz w sposób
zwyczajowo przyjćty.
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lilla Burkiewicz
78 9
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UCHWAŁA NR XLIV/284/2010
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 26 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym Gorzów Wlkp. Oddział Zewnętrzny
w Słońsku

Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia
27 wrzeċnia 1990r. o wyborze Prezydenta RP (Dz. U.
z 2000r. Nr 47, poz. 544 ze zm.), uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Słoĉsk, w celu
przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzieĉ
20 czerwca 2010r. tworzy sić odrćbny obwód głosowania Nr 5 dla wyborców przebywających w Zakładzie Karnym Gorzów Wlkp. Oddział Zewnćtrzny
w Słoĉsku.
§ 2. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej
Nr 5 jest Zakład Karny Gorzów Wlkp. Oddział Zewnćtrzny w Słoĉsku ul. Winna 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Słoĉsk.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia,
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady
Lilla Burkiewicz
790
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UCHWAŁA NR XXXVI/238/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowe
Miasteczko

Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw tekst jednolity (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póčn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Dokonuje sić zmiany opisu granic obwodu
głosowania: Nr 1 utworzonego na terenie Gminy
Nowe Miasteczko uchwałą Nr 36/98 z dnia
4 wrzeċnia 1998r. w sprawie podziału gminy na stałe
obwody głosowania, poprzez dopisanie nowych
nazw ulic: Akacjowa, Brzozowa, Chopina, Garncarska, Jaworowa, Jesionowa, Łąkowa, Matejki, Parkowa, Przemysłowa, Reymonta, Topolowa, Wierzbowa, Ďeromskiego.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
791

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzćdowym Województwa lubuskiego oraz podaniu
do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo
przyjćty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie chwały powierza sić Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodnicząca Rady
Joanna Zawiślak-Mendaluk
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Załącznik
do uchwały Nr XXXVI/238/2010
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 27 kwietnia 2001r.

Wykaz stałych obwodów głosowania, ich granice i numery w gminie i mieście Nowe Miasteczko.
Nr obwodu

1.

2.
3.
4.
5.

Granica obwodu
Nowe Miasteczko, ulice:
Akacjowa, Brzozowa, Chopina, Dąbrowskiego, Długa, Fabryczna, Garncarska, Głogowska, Gołaszyn, Jaworowa, Jesionowa. Klonowa, Kolejowa, Konopnickiej. Kopernika, Koċcielna, Koċciuszki. Królowej Jadwigi, 22 Lipca, Lipowa, 3 Maja, Łąkowa, 9 Maja, Matejki, Marchlewskiego, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Moniuszki,
Ogrodowa, Paderewskiego, Parkowa, Piaskowa. Piłsudskiego, Plac Cmentarny,
Plac 1 Maja, Plac Strzelecki, Podgórna, Polna, Poniatowskiego, Przemysłowa,
Reymonta, Rynek, Sienkiewicza, Słowackiego, Szosa Bytomska. Ċwierczewskiego,
Topolowa, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zielona, Ďeromskiego
Borów Polski, Gołaszyn, Konin. Nieciecz, Rejów, Szyba, Ďuków
Borów Wielki
Miłaków
Popćszyce

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXVI/239/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowe
Miasteczko
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw tekst jednolity (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póčn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Dokonuje sić zmiany opisu granic okrćgów
wyborczych: Nr 1 i Nr 2 utworzonych na terenie
Gminy Nowe Miasteczko Zarządzeniem Nr 163 Wojewody :Lubuskiego z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie
utworzenia okrćgów wyborczych, poprzez dopisanie
nowych nazw ulic: okrćg Nr1: Akacjowa, Brzozowa,
Chopina, Jaworowa, Jesionowa, Matejki, Reymonta,
Topolowa, Wierzbowa, Ďeromskiego, okrćg Nr 2:
Garncarska, Łąkowa, Parkowa, Przemysłowa.
§ 2. Wykaz stałych okrćgów wyborczych
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie chwały powierza sić Burmistrzowi.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodnicząca Rady
Joanna Zawiślak-Mendaluk
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Poz. 792, 793
Załącznik
do uchwały Nr XXXVI/239/2010
Rady miejskiej w Nowy Miasteczku
z dnia 27 kwietnia 2010r.

Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery w gminie i mieście Nowe Miasteczko.
Granica okręgu
Nowe Miasteczko, ulice:
Akacjowa, Brzozowa, Chopina, Dąbrowskiego, Fabryczna, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Królowej Jadwigi, 22 Lipca, Lipowa, 3 Maja, Matejki, Marcinkowskiego, Mickiewicza. Moniuszki, Ogrodowa, Paderewskiego, Piaskowa, Plac Cmentarny, Plac Strzelecki, Podgórna, Polna, Poniatowskiego, Reymonta, Sienkiewicza,
Ċwierczewskiego, Topolowa, Wierzbowa, Ďeromskiego
Nowe Miasteczko, ulice:
Długa, Garncarska, Głogowska. Gołaszyn, Kolejowa,
Koċcielna, Koċciuszki. Łąkowa, 9 Maja, Marchlewskiego, Moniuszki. Ogrodowa. Paderewskiego, Parkowa, Piłsudskiego, Plac 1 Maja, Podgórna. Polna,
Przemysłowa, Rynek. Słowackiego, Szosa Bytomska, Wojska Polskiego, Zamkowa, Zielona,
Gołaszyn
Borów Polski, Nieciecz, Rejów
Konin, Szyba, Ďuków
Borów Wielki
Miłaków
Popćszyce

Nr okręgu wyborczego

1

2

3
4
5
6
7
8
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UCHWAŁA NR XXXIV/171/10
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bojadła
na lata 2010 – 2014
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu
cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2783
i poz. 2786, Dz. U. z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94,
poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, Dz. U.
z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2010r. Nr 3, poz. 13) uchwala sić, co nastćpuje:

gminy, nałoďonym na nią przez ustawć z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2783
i poz. 2786, Dz. U. z 2006r. Nr 86, poz. 602, Nr 94,
poz. 657, Nr 167, poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, Dz. U.
z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, Dz. U.
z 2010r. Nr 3, poz. 13)

Tytuł I

O kształcie lokalnej polityki mieszkaniowej decydują
wszelkie działania, decyzje i plany przyszłych przedsićwzićć zmierzające do zaspakajania potrzeb
mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej, przy uwzglćdnieniu lokalnych uwarunkowaĉ
społeczno – gospodarczych, a w szczególnoċci finansowych.

WIELOLETNI PROGARAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BOJADŁA NA
LATA 2010 – 2014
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Bojadła opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Program obejmuje lata 2010 – 2014 i okreċla podstawowe kierunki działania Gminy Bojadła w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.
§ 1. 2. Dla opracowania programu przyjćto wielkoċć zasobu mieszkaniowego Gminy Bojadła według stanu na 31 grudnia 2009r.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
ustawie - naleďy przez to rozumieć ustawć
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 ze zm.: Dz. U. z 2004r. Nr 281,
poz. 2783 i poz. 2786, Dz. U. z 2006r. Nr 86,
poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167,
poz. 1193, Nr 249, poz. 1833, Dz. U.
z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2010r. Nr 3, poz. 13),
wynajmującym – naleďy przez to rozumieć
Gminć Bojadła,
dochodzie - oznacza to sumć wszystkich
przychodów członków gospodarstwa domowego osiągnićtych w okresie trzech
miesićcy poprzedzających datć złoďenia
wniosku o najem lokalu mieszkalnego
tj. wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania, z wyłączeniem: odpraw
emerytalnych i rentowych, ekwiwalentu za
niewykorzystany urlop, zasiłków porodowych, macierzyĉskich i opiekuĉczych, dodatków dla sierot zupełnych (do osiągnićcia wieku 26 lat przez osobć, która otrzymuje ċwiadczenie), jednorazowych ċwiadczeĉ pienićďnych i ċwiadczeĉ w naturze
z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.
Rozdział 2
Prognoza dotyczącą wielkości i stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego gminy
§ 3. Mieszkaniowy zasób Gminy Bojadła stanowią 23 lokale mieszkalne (w tym 2 lokale w budynkach szkolnych, 1 – lokal socjalny). Ogólna po-
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wierzchnia uďytkowa lokali mieszkalnych stanowi
1195,88m2; ċrednia wielkoċć lokalu mieszkalnego
wynosi 51,99m2. Stan iloċciowy zasobu ulega systematycznemu zmniejszaniu z uwagi na trwającą
sprzedaď mieszkaĉ. W ostatnich pićciu latach Gmina
sprzedała nastćpującą iloċć lokali:
w 2005r. - brak sprzedaďy,
w 2006r. - sprzedano 3 lokale mieszkalne,
w 2007r. - sprzedano 3 lokale mieszkalne
i 2 lokale uďytkowe,
w 2008r. - sprzedano 7 lokali mieszkalnych
i 2 uďytkowe,
w 2009r. - sprzedano 7 lokali mieszkalnych.
§ 4. Gmina bćdzie sić starała o pozyskanie lokali
socjalnych, choć nie przewiduje sić powićkszenia
mieszkaniowego zasobu poprzez budowć nowych
mieszkaĉ. Pozyskiwanie lokali socjalnych bćdzie
nastćpowało poprzez adaptacjć pomieszczeĉ o innym przeznaczeniu niď mieszkalne - bćdących własnoċcią Gminy, wydzieleniu mieszkaĉ socjalnych
z gminnego zasobu mieszkaniowego.
§ 5. 1. Stan techniczny budynków, w których
usytuowane są lokale stanowiące mieszkaniowy
zasób Gminy jest róďny. W wićkszoċci są to budynki
wybudowane przed rokiem 1945 i nie spełniają
obowiązujących obecnie norm budowlanych, szczególnie technicznych, a jakoċć stolarki i pokryć dachowych jest zła. W tej sytuacji utrzymanie zasobu
mieszkaniowego w odpowiednim stanie technicznym wymaga znacznych nakładów finansowych na
naprawy i remonty.
§ 5. 2. Wszelkie drobne prace remontowe
w mieszkaniach przeprowadzane są obecnie przez
najemców.
§ 5. 3. Z uwagi na fakt, ďe koszty utrzymania
i remontów mieszkaĉ w zasobie Gminy pokrywane
są jedynie z opłat czynszu za ich najem oraz czćċciowo z wpływów z czynszu za najem lokali uďytkowych, utrzymanie ich w odpowiednim stanie
technicznym, w obecnej wielkoċci zasobu i przy stosowanej obecnej stawce czynszu nie jest moďliwe,
naleďy wićc dąďyć do zbycia moďliwie jak najwićkszej iloċci mieszkaĉ na rzecz ich najemców.
§ 6. 1. Szczegółowe zestawienie lokali mieszkalnych wchodzących w mieszkaniowy zasób Gminy
Bojadła przedstawia sić nastćpująco:
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Adres lokalu

Poz. 793
Powierzchnia użytkowa

1.

Klenica, ul. B. Chrobrego 42

45,00m2

2.

Klenica, ul. Stawna 19/2

54,82m2

3.

Klenica, ul. Kargowska 7

68,68m2

4.

Klenica, ul. B. Chrobrego 45

50,00m2

5.

Klenica, ul. Stawna 18/2

62,50m2

6.

Klenica, ul. Stawna 19/4

64,85m2

7.

Klenica, ul. Stawna 19/3

43,16m2

8.

Klenica, ul. Krćta 13

47,17m2

9.

Klenica, ul. Stawna18/1

51,20m2

10.

Klenica, ul. Kargowska

42,00m2

11.

Klenica, ul. Stawna 19/2

44,21m2

12.

Klenica, ul. Stawna 19

63,34m2

13.

Klenica, ul. Stawna 19/8

58,20m2

14.

Klenica, ul. Stawna 19/1

46,34m2

15.

Siadcza 27

47,80m2

16.

Siadcza 27

23,00m2

17.

Susłów 9

49,90m2

18.

Susłów 20

56,00m2

19.

Klenica, ul. B. Chrobrego 59

60,00m2

20.

Bojadła, ul. Szkolna 1

55,06m2

21.

Klenica, ul. B. Chrobrego 23

38,00m2

22.

Bełcze 28

76,62m2

23.

Wirówek 2/5 (lokal socjalny)

48,03m2
1195,88m2

RAZEM

§ 6. 2. W latach objćtych programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie prognozuje sić pozyskania dodatkowych iloċci lokali
mieszkalnych.
Rozdział 3
Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
wynikający ze stanu technicznego budynków
i lokali, z podziałem na kolejne lata.
§ 7. Potrzeby remontowe budynków i lokali
mieszkalnych wynikają z koniecznoċci:
1) utrzymania stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym bezpieczeĉstwo ludzi
i mienia w okresie jego uďytkowania,
2) ochrony zdrowia i ďycia ludzi w pomieszczeniach budynku,
3) zapewnienia uďytkowania budynku i znajdujących sić w nim pomieszczeĉ oraz urządzeĉ
związanych z budynkiem zgodnie z przeznaczeniem, a w szczególnoċci zapewnienie warunków umoďliwiających zaopatrzenie w wodć,
energić cieplną, energić elektryczną, odprowa-

dzenie ċcieków, usuwanie odpadów stałych
oraz ochronć przeciwpoďarową,
4) utrzymania wymaganego stanu technicznego
budynku i racjonalizacji wykorzystania energii
elektrycznej, cieplnej i wody.
§ 8. 1. Ogólna analiza potrzeb remontowych
i modernizacyjnych budynków i lokali zasobu Gminy
sporządzona została na podstawie dokonywanych
w ostatnich latach przeglądów.
§ 8. 2. Cechą istniejącego zasobu mieszkaniowego Gminy jest zaawansowany wiek znacznej czćċci
budynków, nie odpowiadający współczesnym normom, stan konstrukcji i termoizolacji ċcian oraz niepełne wyposaďenie mieszkaĉ w instalacje i urządzenia. Ze wzglćdu na to, ďe nie ma moďliwoċci szybkiego nadrobienia wszystkich narosłych przez wiele
lat zaległoċci remontowych, koniecznym zatem jest
ustalenie priorytetów wynikających z wymogów
bezpieczeĉstwa dla ludzi i mienia.
§ 8. 3. Budynki w których zlokalizowane są lokale
mieszkalne wymagają wykonania prac remontowych tj.
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remonty dachów, naprawa pokryć dachowych, obróbek blacharskich,
odnowienie elewacji lub uzupełnienie tynków,
wymiana stolarki okiennej,
wymiana instalacji elektrycznej.
Wićkszoċć lokali wymaga uzupełnienia wyposaďenia
mieszkaĉ w instalacje i urządzenia. W istniejącej
sytuacji potrzeby w zakresie remontów nie są
w pełni pokrywane w związku z ograniczonymi moďliwoċciami finansowymi budďetu Gminy. Sytuacja ta
nie ulegnie zdecydowanej poprawie na przestrzeni
najbliďszych lat. Niektóre z robót remontowych naleďących do obowiązków właċciciela – podnoszące
standard mieszkaĉ – powierzane są najemcom
w zamian za rozliczenie kosztów ulepszenia
w ramach czynszu lub przy sprzedaďy mieszkania.
Na lata 2010 - 2014 planuje sić wykonywanie tylko
bieďących remontów.
Rozdział 4
Planowana sprzedaż lokali w latach 2010 – 2014
§ 9. 1. Sprzedaď lokali komunalnych w gminie
realizowana jest w oparciu o ustawć z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoċciami (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póčn.
zm.)
oraz
uchwałć
Rady
Gminy
Bojadła
Nr XVIII/79/08 z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie
Rok
Planowana sprzedaż lokali mieszkalnych

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania
czynszu
§ 10. 1. Wysokoċć stawek czynszu w latach objćtych niniejszym programem bćdzie zaleďna od sytuacji gospodarczej oraz kształtowania sić kosztów
utrzymania lokali.
§ 10. 2. Czynsz za lokale opłacają lokatorzy lokali
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
§ 10. 3. Stawkć czynszu miesićcznego za 1m
powierzchni uďytkowej ustala Wójt Gminy Bojadła.

okreċlenia zasad nabycia, zbycia i obciąďania nieruchomoċci gruntowych oraz ich wydzierďawienia lub
najmu na okres dłuďszy niď 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2008r. Nr 85, poz. 1334). Do sprzedaďy przeznacza sić lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy z wyłączeniem lokali mieszkalnych połoďonych w budynkach szkolnych.
§ 9. 2. Lokale mieszkalne znajdujące sić w zasobie gminy bćdą sprzedawane w miarć napływania
wniosków od najemców.
§ 9. 3. Lokale mogą być sprzedawane w trybie
bezprzetargowym najemcom posiadającym umowy
zawarte na czas nieokreċlony.
§ 9. 4. Lokale zbywane są ich aktualnym najemcom na zasadach preferencyjnych zachćcających do
całkowitego wykupu mieszkaĉ. Bonifikaty na wykup
mieszkania udzielane są na podstawie uchwały Rady Gminy Bojadła. Uchwały o bonifikatach uchwalane są na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym oraz w oparciu o ustawć
z dnia 31 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomoċciami.
§ 9. 5. Przewiduje sić, ďe stan lokali z zasobów
mieszkaniowych Gminy zostanie zmniejszony
w wyniku ich sprzedaďy w poszczególnych latach
nastćpująco:

2010
4

Rozdział 5

2

§ 10. 4. Zmiana stawki bazowej czynszu w mieszkaniowym zasobie Gminy Bojadła nie moďe być
dokonywana czćċciej nić co 6 miesićcy.
§ 11. 1. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany
do uiszczania związanych z eksploatacją mieszkania
opłat niezaleďnych od właċciciela tj. opłat za dostawć do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystoċci stałych i płynnych w wypadkach gdy korzystający z lokalu ma zawartą umowć bezpoċrednio
z dostawcą mediów lub dostawcą usług.
§ 11. 2. Czynsz za lokal mieszkalny jest iloczynem stawki czynszu i powierzchni uďytkowej lokalu.
Wielkoċć powierzchni uďytkowej lokalu ustala sić na
podstawie obmiaru jego powierzchni.
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2011
6

2012
3

2013
2

2014
2

§ 12. Przy ustalaniu stawki czynszu najmu, stosuje sić nastćpujące czynniki obniďające i podwyďszające stawkć czynszu. Czynniki obniďające:
a) Połoďenie lokalu
suterena - 10%
poddasze – 10%
b) wyposaďenie lokalu
brak CO – 20%
brak łazienki (w.c.) – 15%
brak inst. Wodociągowej – 15%
brak instalacji an. – 10%
c) stan urządzeĉ i instalacji
okres uďytkowania powyďej 10 lat – 5%
d) stan techniczny budynku
wybudowany przed 1939r. – 10 %
wybudowany mićdzy 1940 – 80r. – 5%
Czynniki podwyďszające :
a) Połoďenie budynku
połoďenie budynku w miejscowoċci Klenica, Bojadła - + 10%
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Rozdział 6

za suterenć uwaďa sić lokal, którego czćċć
pow. uďytkowej połoďona jest poniďej otaczającego terenu;

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu
gminy

za poddasze – mieszkanie w konstrukcji
wićčby dachowej;

§ 15. 1. Zarząd lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy sprawuje Wójt,

nie stosuje sić zwyďek z tytułu wyposaďenia lokalu w urządzenia techniczne wykonane przez najemcć na koszt własny bez
zwrotu kosztów przez Wynajmującego;
za łazienkć uwaďa sić wydzielone w mieszkaniu pomieszczenie posiadające stałą instalacjć wodociągowo – kanalizacyjną,
umoďliwiającą podłączenie wanny, brodzika, baterii, piecyka kąpielowego (gazowego, elektrycznego, bojlera itp.). Dotyczy to
łazienki przynaleďnej do lokalu połoďonej
poza nim na tej samej kondygnacji.
za WC uwaďa sić doprowadzoną do łazienki lub wydzielonego pomieszczenia instalacjć wodociągowo-kanalizacyjną umoďliwiającą podłączenie muszli sedesowej
i spłuczki. Dotyczy to równieď WC przynaleďnego do lokalu połoďonego poza nim na
tej samej kondygnacji.
za CO uwaďa sić ogrzewanie lokalu energią cieplną dostarczoną z elektrociepłowni
i kotłowni lokalnych/ osiedlowych i domowych.
przez urządzenie wodociągowo - kanalizacyjne rozumie sić urządzenia wodociągowe (hydrofory) i kanalizacyjne (szambo).
§ 13. Stawka czynszu najmu za 1m2 lokalu socjalnego nie bćdzie wyďsza niď 50% stawki za lokal
w zasobie mieszkaniowym gminy. Dla ustalenia
czynszu najmu lokali socjalnych nie bćdą stosowane
czynniki obniďające i podwyďszające wartoċć uďytkową lokali.
§ 14. 1. Czynsz najmu płacony jest z góry do
10 dnia kaďdego miesiąca, w kasie wynajmującego
lub na wskazany przez niego rachunek, z wyjątkiem
przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianć
terminu i formć płatnoċci.
§ 14. 2. Wynajmujący moďe podwyďszyć czynsz,
wypowiadając dotychczasową wysokoċć czynszu za
trzymiesićcznym wypowiedzeniem, na koniec miesiąca kalendarzowego, jednakďe nie czćċciej, niď co
6 – miesićcy.
§ 14. 3. Z uwagi na ogólnie trudną sytuacjć materialną naszych lokatorów (najemców), podniesienie czynszu do poziomu 3 % wartoċci odtworzeniowej budynku, naleďy wprowadzać stopniowo,
w kilkuletnim okresie czasowym. Gwałtowna podwyďka czynszu spowodowałaby zmniejszenie ċciągalnoċci czynszu, a co za tym idzie jeszcze wićksze
zadłuďanie sić najemców.

§ 15. 2. Zadania z zakresu zarządu mieszkaniowym zasobem gminy obejmują w szczególnoċci:
gospodarowanie
gminnym
zasobem
mieszkaniowym, lokalami mieszkalnymi
i uďytkowymi,
zapewnienie najemcom lokali podstawowych warunków mieszkaniowych,
utrzymanie w naleďytym stanie technicznym nieruchomoċci,
prowadzenie spraw związanych z najmem
lokali mieszkalnych poprzez zawieranie
umów najmu, pobieranie czynszu i innych
opłat związanych z najmem lokali,
remonty, konserwacjć i modernizacjć budynków.
§ 15. 3. Do roku 2014 nie przewiduje sić zmiany
w zakresie i sposobie zarządzania mieszkaniowym
zasobem gminy.
Rozdział 7
Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach
§ 16. 1. Čródłem finansowania gospodarki
mieszkaniowej są dochody z czynszów za lokale
mieszkalne, wpływy z opłat za najem lokali uďytkowych, ċrodki z budďetu Gminy na przeprowadzenie
niezbćdnych remontów. Dodatkowym čródłem dochodów na finansowanie gospodarki mieszkaniowej
jest sprzedaď lokali mieszkalnych przez Gminć ze
szczególnym przeznaczeniem tych ċrodków na inwestycje i remonty budynków mieszkalnych.
§ 16. 2. W związku z planowaną sprzedaďą lokali
mieszkalnych wpływy z opłat czynszowych za lokale
mieszkalne mogą sić zmniejszać w zaleďnoċci od
sprzedaďy.
§ 16. 3. Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego, w tym koszty bieďącej eksploatacji, koszty
remontów powinny być pokrywane z opłat czynszowych za lokale mieszkalne. Naleďy dąďyć do tego,
aby gospodarka finansowała sić sama. Čródłem
finansowania gospodarki mieszkaniowej gminy
w kolejnych latach bćdą dochody:
z czynszu mieszkaniowego
opłata za pomieszczenia gospodarcze
opłata za lokale uďytkowe
inne opłaty (woda , ċcieki)
wydatki z budďetu gminy.
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niem zasobem mieszkaniowym. Osiągnićte przychody z czynszów przeznaczone bćdą na bieďące
utrzymanie zasobu mieszkaniowego.

Rozdział 8
Wysokość wydatków w kolejnych latach
z podziałem na koszty
§ 17. Gmina nie przewiduje w budďecie wydatków inwestycyjnych związanych z gospodarowaLp.
1
2
3

Wyszczególnienie
Koszty bieżącej eksploatacji
Koszty remontów
Koszty zarządu nieruchomością wspólną
RAZEM

2010
5 500,00
10 000,00
16 000,00
31 500,00

Rozdział 9
Inne działania mające na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy.
§ 18. Działania mające na celu poprawć wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy bćdą realizowane w oparciu o uchwałć Rady Gminy Bojadła Nr XVIII/79/08
z dnia 25 czerwca 2008r. w sprawie okreċlenia zasad
nabycia, zbycia i obciąďania nieruchomoċci gruntowych oraz ich wydzierďawienia lub najmu na okres
dłuďszy niď 3 lata (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2008r.
Nr 85, poz. 1334). Gmina bćdzie dąďyć do posiadania takiej iloċci zasobu, który bćdzie zabezpieczał
niezbćdną iloċć lokali socjalnych. Gmina nie przewiduje w budďecie wydatków inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem zasobem mieszkaniowym. Osiągnićte przychody z czynszów przeznaczone bćdą na bieďące utrzymanie zasobu mieszkaniowego. W gminie od lat zanikło budownictwo komunalne, zakładowe i spółdzielcze. Jedynie inwestorzy
prywatni obecnie budują domy jednorodzinne pod
własne potrzeby. Z uwagi na ograniczone moďliwoċci finansowe Gminy w stosunku do kosztów reali-

2011
5 500,00
10 000,00
16 000,00
31 500,00

2012
5 500,00
10 000,00
16 000,00
31 500,00

2013
6 000,00
10 000,00
16 000,00
33 000,00

2014
6 000,00
10 000,00
16 000,00
33 000,00

zacji budownictwa mieszkaniowego, rozmiary
przedsićwzićć w tym zakresie, nie rozwiąďą problemu zapewnienia mieszkaĉ dla osób o niskich dochodach; program jest wićc otwarty na dalsze propozycje wspomagające jego realizacjć czy rozbudowć.
Rozwiązaniem problemów mieszkaniowych bćdzie
tworzenie właċciwej polityki paĉstwa w zakresie
dotowania, co pozwoli gminie w oparciu o własny
budďet i otrzymane dotacje tworzyć warunki do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bojadła.
§ 20. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Gminy.
Przewodniczący Rady
Stefan Łabiak
79 3
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UCHWAŁA NR XXXIV/173/10
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bojadła i jej jednostkom
podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 146), Rada Gminy Bojadła uchwala co nastćpuje:
§ 1. Uchwała okreċla szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie naleďnoċci pienićďnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bojadła i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalnoċci pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić bćdzie
pomoc publiczną oraz wskazanie organu (osoby)
uprawnionego do udzielania tych ulg.
§ 2. W przypadkach uzasadnionych waďnym interesem dłuďnika lub interesem publicznym naleďnoċci pienićďne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Bojadła i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być umarzane albo ich spłata moďe być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach okreċlonych w niniejszej uchwale.
§ 3. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat naleďnoċci, o których mowa
w § 2 uprawniony jest Wójt Gminy Bojadła oraz
kierownicy jednostek podległych do kwoty
1.500,00zł.
§ 4. Do udzielania ulg bćdących pomocą publiczną w odniesieniu do dłuďników – podmiotów
prowadzonych działalnoċć gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postćpowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 z póčn. zm.). Ulga moďe być udzielona na
wniosek dłuďnika.
§ 5. 1. Umorzenie naleďnoċci oraz odroczenie
terminu spłaty całoċci lub czćċci naleďnoċci albo
rozłoďenie płatnoċci całoċci lub czćċci naleďnoċci na

raty, nastćpuje w formie pisemnej, na podstawie
przepisów prawa cywilnego.
§ 5. 2. Okres odraczania lub rozkładania na raty
nie moďe przekraczać trzech lat.
§ 5. 3. Od naleďnoċci, których termin zapłaty odroczono lub rozłoďono na raty nie pobiera sić odsetek za zwłokć za okres od wydania decyzji do upływu terminów zapłaty okreċlonych w decyzji.
§ 5. 4. Jeďeli dłuďnik nie spłaci w terminie lub
w pełnej wysokoċci rat ustalonych w decyzji , pozostała do zapłaty naleďnoċć staje sić natychmiast
wymagalna wraz z naleďnymi odsetkami za zwłokć,
w tym równieď z odsetkami o których mowa w pkt 3.
§ 6. Odmowa umorzenia naleďnoċci oraz odmowa odroczenia terminu spłaty całoċci lub czćċci naleďnoċci albo odmowa rozłoďenia płatnoċci całoċci
lub czćċci naleďnoċci na raty nastćpuje w formie
jednostronnego oċwiadczenia woli.
§ 7. Przepisy § 2 - § 6 stosuje sić odpowiednio
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat odsetek od naleďnoċci pienićďnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Bojadła i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych naleďnoċci ubocznych.
§ 8. Przepisów § 2 - § 7 nie stosuje sić do naleďnoċci, których umarzanie, odraczanie terminów
spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty okreċlają odrćbne przepisy.
§ 9. 1. Naleďnoċci pienićďne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie Bojadła i jej
jednostkom podległym z urzćdu mogą być umarzane w całoċci jeďeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
ďadnego majątku albo pozostawiła majątek nie
podlegający egzekucji na podstawie odrćbnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego uďytku domowego, których łączna
wartoċć nie przekracza kwoty 6.000,00zł;
2) osoba prawna – została wykreċlona z właċciwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moďna by wyegzekwować naleďnoċć, a odpowiedzialnoċć
z tytułu naleďnoċci nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ďe w postćpowaniu egzekucyjnym nie uzyska sić kwoty
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wyďszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleďnoċci lub postćpowanie egzekucyjne okazało sić nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowoċci prawnej uległa likwidacji.
§ 9. 2. W przypadku gdy oprócz dłuďnika głównego są zobowiązane inne osoby, naleďnoċci
o których mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone
tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione
wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 9. 3. W przypadkach, o których mowa w § 9
ust. 1 umorzenie naleďnoċci z urzćdu nastćpuje
w formie pisemnej na podstawie przepisów prawa
cywilnego.
§ 9. 4. Przepisy § 9 ust. 1 – ust. 3 stosuje sić odpowiednio do umarzania z urzćdu odsetek od naleďnoċci pienićďnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Bojadła i jej jednostkom
podległym oraz do umarzania z urzćdu spłat innych
naleďnoċci ubocznych.
§ 10. 1. Kierownik jednostki przedstawia Wójtowi
Gminy Bojadła sprawozdanie dotyczące udzielonych
ulg wg stanu na dzieĉ 31 grudnia kaďdego roku ka-

Poz. 794, 795

lendarzowego w terminie do 31 stycznia roku nastćpnego.
§ 10. 2. Wójt Gminy Bojadła w rocznym sprawozdaniu z wykonania budďetu przedstawia Radzie
Gminy Bojadła informacjć o udzielonych ulgach.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bojadła.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXII/135/06 Rady
Gminy Bojadła z dnia 23 pačdziernika 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty naleďnoċci pienićďnych Gminy Bojadła oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje sić przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów
do tego uprawnionych.
§ 13. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stefan Łabiak
94
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UCHWAŁA NR XXXIX/272/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brody
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 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 póčn.
zm.), w związku z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzeċnia 1996r. o utrzymaniu czystoċci i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Ustala sić górną stawkć opłat ponoszonych przez właċcicieli nieruchomoċci za usługi
ċwiadczone przez gminne jednostki organizacyjne
oraz podmioty posiadające zezwolenie na te usługi
w zakresie opróďniania zbiorników bezodpływowych
(szamb) i transportu nieczystoċci ciekłych na terenie
Gminy Brody w kwocie 40,00zł/m3 .
2. Ustala sić górne stawki opłat ponoszonych
przez właċcicieli nieruchomoċci za usługi w zakresie
odpadów komunalnych stałych (bez selektywnej
zbiórki) w nastćpujących wysokoċciach:

a) pojemniki 110l i 120l – 9,95zł/szt.
b) pojemniki 240l – 20,50zł/szt.
c) pojemniki 1100l – 92,00zł/szt.
d) kontener 7m3 – 330,00zł /szt.
§ 2. Opłaty, o których mowa w § 1 nie zawierają
podatku VAT, który pobiera, w wysokoċci okreċlonej
odrćbnymi przepisami, podmiot ċwiadczący usługi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Brody.
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak
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UCHWAŁA NR 330/5/XXXIX/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Iłowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póčn. zm.1) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Zmienia sić dotychczasową nazwć ulicy
Cmentarna połoďonej w mieċcie Iłowa (publiczna
droga gminna oznaczona w ewidencji gruntów
Nr 741, bćdąca własnoċcią Gminy Iłowa) na ulicć
o nazwie: bp. Wilhelma Pluty
2. Kopia mapy z zaznaczonym przebiegiem ulicy
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała stanowi podstawć do wprowadzenia zmian do ewidencji ludnoċci oraz ewidencji
gruntów i budynków.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Iłowej
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
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do uchwały Nr 330/5/XXXIX/10
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Przebieg ulicy bp. Wilhelma Pluty
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UCHWAŁA NR 331/5/XXXIX/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Iłowa
Na podstawie art. 30 ust. 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 póčn. zm.2), na wniosek Burmistrza Iłowej uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Dokonuje sić zmiany opisu granicy obwodu
głosowania Nr 1 w Iłowej poprzez dopisanie ulicy:
bp. Wilhelma Pluty
§ 2. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 153/3/XXXVI/02 z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2002r. Nr 61, poz. 780
i z 2009r. Nr 40, poz. 569) załącznik do uchwały
otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały, który uwzglćdnia zmianć okreċloną w § 1.

2

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 Nr 213, poz. 1652.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Iłowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 331/5/XXXIX/10
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Wykaz stałych obwodów głosowania, ich granic i numery oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
w gminie IŁOWA
Numer obwodu
głosowania

1

2

3
4

5

6

Granica obwodu
IŁOWA
ulice: Akacjowa, Blacharska, Bolesława Chrobrego, bp. Wilhelma Pluty, Daliowa,
Drzymały, Hutnicza, Jaċminowa, Konopnickiej, Koċcielna, Koċciuszki, Krótka, Leċna,
1-go Maja, 3-go Maja, Mickiewicza, Okrzei, Piaskowa, Plac Wolnoċci, Poprzeczna, Róďana, Stefana Batorego, Strzelecka, Surzyna, Zacisze, Zaułek Rybacki
miejscowoċci:
BOROWE
CZERNA
CZYĎÓWEK
KLIKÓW
KOWALICE
IŁOWA
ulice: Borowska, Kolejowa, Młyĉska, Traugutta, Ďeromskiego
IŁOWA
ulice: Dolanowo, Nadrzeczna, Ogrodowa, Pałacowa, Poniatowskiego, Pułaskiego,
Sportowa, Syrokomli, Ďagaĉska, Ďaków
miejscowoċć:
KONIN ĎAGAĈSKI
ĎAGANIEC
miejscowoċci:
JANKOWA ĎAGAĈSKA
SZCZEPANÓW
WILKOWISKO
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UCHWAŁA NR XXXV/245/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146) oraz art. 44 ust. 1, ust 2 i ust 3a
w związku z art. 45 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 i pkt 11
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220

ze zm.: Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664, M.P.
z 2009r. Nr 69, poz. 894), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Ċrodowiska w Gorzowie Wlkp., Rada Gminy Łagów uchwala co nastćpuje:
§ 1. Ustanawia sić jako pomnik przyrody: drzewo
lipć szerokolistną o obwodzie 425cm, wys. 25m,
rosnącą w obrćbie leċnym Sieniawa, Leċnictwo
Długoszynek, oddział leċny 348i (działka Nr 348/1,
obrćb Jemiołów).
§ 2. Obiektowi nadaje sić nazwć „Matka Lipa”.
§ 3. Sprawującym nadzór nad pomnikiem przyrody ustanawia sić Nadleċnictwo Sulćcin.
§ 4. Szczególnym celem ochrony jest zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzewa oraz wy-
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eksponowanie ciekawej formy drzewa z odroċlami
wrastającymi w główny pieĉ drzewa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Łagów.

§ 5. Dla pomnika ustanawia sić nastćpujące zakazy:

§ 7. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego

1) niszczenia,
obiektu,

uszkadzania

lub

przekształcania

Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk

2) umieszczania tablic reklamowych.
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UCHWAŁA NR XXXV/248/10
RADY GMINY ŁAGÓW
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/175/09 Rady Gminy Łagów z dnia 29 czerwca 2009r. w sprawie
zarządzenia poboru w sprawie podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.
Nr 136, poz. 969 z póčn. zm. Dz. U. z 2005r. Nr 143,
poz. 1199, Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825, Dz. U. z 2007r. Nr 109,
poz. 747, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458), art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 pačdziernika 2002r. o podatku leċnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200, poz. 1682 ze zm.:
Dz. U. z 2002r. Nr 216, poz. 1826, Dz. U. z 2005r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179,
poz. 1484, Dz. U. z 2006r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1825, Dz. U. z 2008r. Nr 116, poz. 730 Dz. U.
z 2009r. Nr 56, poz. 458) oraz artykuł 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 121,
poz. 844 ze zm. Dz. U. z 2005r. Nr 143, poz. 1199,

Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Dz. U. z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730, Dz. U. z 2009r. Nr 56, poz. 458, M. P.
z 2006r. Nr 72, poz. 721, Nr 75, poz. 758, M. P
z 2007r. Nr 47, poz. 557, Nr 76 poz. 813, M.P. z 2008r.
Nr 59, poz. 531, Nr 78, poz. 692, M.P. z 2009r. Nr 52,
poz. 742, Nr 67, poz. 872) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W związku ze zmianą sołtysa w Sołectwie
Łagów
zmienia
sić
zapis
§
2
uchwały
Nr XXVII/175/09 Rady Gminy Łagów. Skreċla sić
zapis „Olszewska Teresa” i zastćpuje sić zapisem
„Piniuta Czesław”.
§
2.
Pozostałe
postanowienia
Nr XXVII/175/09 pozostają bez zmian.

uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
27 kwietnia 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Czesław Kalbarczyk
79 9
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UCHWAŁA NR XLV/22/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Zbąszynek
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku
Nr 159, poz. 1547, ze zm.), uchwala sić co nastćpuje:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.

§ 1. Dokonuje sić zmiany opisu granic obwodów
głosowania: Nr 1 i Nr 2 utworzonych na terenie
Gminy Zbąszynek, uchwałą Nr XXXVI/65/2002 z dnia
20 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania, poprzez dopisanie nowych
nazw ulic. W obwodzie Nr 1 dopisuje sić ulice: Akacjową, Czesława Miłosza, HeNryka Sienkiewicza,
Jana Pawła II, Osiedle Literatów, Platanową, Prymasa Wyszyĉskiego, Ċw. Piotra i Pawła i Zaułek Koċcielny. W obwodzie Nr 2 dopisuje sić ulice: Kolejową i Koszarową.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady:
Jan Mazur

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/22/2010
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 kwietnia 2010r.
Wykaz
stałych obwodów głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
na terenie Gminy Zbąszynek
Nr obwodu
głosowania

1

2

3

Granice obwodu
miasto ZBĄSZYNEK, ulice:
Akacjowa, Bolesława Chrobrego, Bolesława Prusa,
Czesława Miłosza, Długa, Elizy Orzeszkowej, Henryka
Sienkiewicza, Jana Pawła II, Koċcielna, Krótka, Kupiecka, Lipowa, Mała, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Ogrodowa, Osiedle Literatów, Platanowa,
Prymasa Wyszyĉskiego, Rynek, Sportowa, Ċw. Piotra
i Pawła, Targowa, Topolowa, Władysława Reymonta,
Wojska Polskiego (numery nieparzyste), Zaułek Koċcielny.
miasto ZBĄSZYNEK, ulice:
Bydgoska, Czarna Droga, Plac Dworcowy, Ekspedycja
Towarowa, Gdaĉska, Kasprowicza, Kiliĉskiego, Klubowa, Kolejowa, Kosieczyĉska, Koszarowa, Krakowska, Okrćďna, PCK, Plac Wolnoċci, Poznaĉska, Szeroka, Warszawska, Wąska, Wojska Polskiego (numery
parzyste), Wolsztyĉska, Wrocławska, Zbąszyĉska,
Zielonogórska.
miejscowoċci:
DĄBRÓWKA WLKP., ROGOZINIEC
przysiółki: Boleĉ, Depot, Samsonki,
osada: Bronikowo,

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Przedszkole Niepubliczne
ul. Mała
w Zbąszynku

Dom Kultury
ul. Wojska Polskiego
w Zbąszynku

Szkoła Podstawowa
ul. Piastowska
w Dąbrówce Wlkp.
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miejscowoċci:
CHLASTAWA, KOSIECZYN, KRĆCKO
przysiółki: Krćcka Winnica, Nowy Goċciniec,
Stradzewo

Sala Wiejska
ul. Główna
w Kosieczynie

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLI/96/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Żary o statusie miejskim
Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. W Statucie Gminy Ďary o statusie miejskim
stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/25/03 Rady
Miejskiej w Ďarach z dnia 27 marca 2003r. w sprawie
Statutu Gminy Ďary o statusie miejskim (Dziennik
Urzćdowy Województwa Lubuskiego Nr 22, poz.430
ze zm.) wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1) w załączniku Nr 4 do Statutu - Wykaz gminnych
jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych
- po punkcie 15 dodaje sić punkty 15a i 15b
o brzmieniu:

„15a. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka
z o.o.
15b. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z o.o.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďary.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
80 1

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

802
80 2

UCHWAŁA NR XLI/97/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmian w podziale miasta Żary na stałe okręgi wyborcze
Na podstawie art. 92 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 sić co nastćpuje:

§ 2. Wykaz stałych okrćgów wyborczych, ich
granice i numery z uwzglćdnieniem zmian, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/27/02
Rady Miejskiej w Ďarach z dnia 4 lipca 2002r.
w sprawie ustalenia okrćgów wyborczych wprowadza sić nastćpujące zmiany:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.

1) zmienia sić granice okrćgów wyborczych przenosząc z okrćgu Nr 4 do okrćgu Nr 1 ulice stanowiące granice Obwodu Wyborczego Nr 13
z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 przy
ul. Witosa 25 tj: Broniewskiego, Bukowa, Cegielniana, Dygasiĉskiego, Hutnicza, Komuny
Paryskiej, Młynarska, Polna, Południowa, Rataja, Słoneczna, Szkolna, Ċrednia, Ċwićtego Brata
Alberta, Witosa 3-19, Zapolskiej, Zgorzelecka.

§ 4. Uchwałć naleďy przekazać Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej
Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďary.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/97/10
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery, oraz liczba wybieranych radnych w Mieście Żary
Numer okręgu
wyborczego

1

2

3

4

80 2

Granice okrćgu wyborczego
miasto Ďary, ulice:
Baczyĉskiego, Białostocka, Broniewskiego, Bukowa, Cegielniana, Chełmska,
Czćstochowska, Dygasiĉskiego, Głogowska, Gniečnieĉska, Górnoċląska,
Hutnicza, Kasprzaka, Katowicka, Kielecka, Kolejowa, Komuny Paryskiej, Krakowska, Lubelska, Lwowska, Mćczenników Oċwićcimskich, Młynarska,
Okrzei, Polna, Południowa, Rataja, Słoneczna, Szarych Szeregów, Szkolna,
Ċrednia, Ċwićtego Brata Alberta, Tunelowa, Witosa 3-19, Zamojska, Zapolskiej, Zgorzelecka, Zwycićzców
miasto Ďary, ulice:
Artylerzystów, Broni Pancernej, Chopina, Czerwonego Krzyďa, Kazimierza
Wielkiego, Krótka, Kurpiĉskiego, Lotników, Moniuszki, Paderewskiego,
Serbska, Strzelców, Szymanowskiego, Telemanna, Wieniawskiego, 17 Lutego
miasto Ďary, ulice:
Aleja Warszawska, Asnyka, Bohaterów Getta, Bolesława Chrobrego, Browarna, Brzoskwiniowa, Buczka, Budowlanych, Cicha, Czereċniowa, Daszyĉskiego, Drzymały, Długosza, Domaĉskiego, Dworzec PKP, Fredry, Generała
Sowiĉskiego, Głowackiego, Jagielloĉska, Jakubicy, Jćczmienna, Kaczy Rynek, Kiliĉskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Koċcielna, Ksiąďćca, Ksićdza Ċciegiennego, Kwiatowa, Kąpielowa, Legionistów, Ludowa, Malinowa, Marcinkowskiego, Mieszka I, Miła, Morelowa, Myċliwska, Nadrzeczna, Niemcewicza, Ogrodowa, Orkana, Ojca Rafała Kalinowskiego, Orzechowa, Osadników
Wojskowych, Owsiana, Paĉska, Piastowska, Plac Inwalidów, Plac Kardynała
Wyszyĉskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Plac Łuďycki, Plac Pionierów Ziemi
Ďarskiej, Plac Przyjačni, Plac Wolnoċci, E. Platter, Pocztowa, Podchorąďych,
Podwale, Poznaĉska, Przeładunkowa, Przemysłowa, Przepiórek, Pszenna,
Ptasia, Ratuszowa, Rejtana, Robotnicza, Rynek, Skarbowa, Spokojna, Staszica, Stefana Batorego, Stefczyka, Traugutta, Ułaĉska, Wapienna, Warsztatowa, Wartownicza, Wiċniowa, Władysława Jagiełły, Witosa 20 - 71, Wrocławska, Zakładowa, Zamkowa, Zaċciankowa, Zielona, Zielonogórska, Ďabikowska, Ďagaĉska, Ďurawia, Ďymirskiego, Ďytnia, 1 Maja 9 Maja, 11 Listopada
miasto Ďary, ulice:
Aleja Wojska Polskiego, Akacjowa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich,
Bema, Bieszczadzka, Botaniczna, Boya Ďeleĉskiego, Brzozowa, Czecha, Dćbowa, Dworcowa, Dziewina, Generała Chłopickiego, Generała Dąbrowskiego, Generała Pułaskiego, Generała Sikorskiego, Grunwaldzka, Huculska,
Karpacka, Kaszubska, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krasiĉskiego, Kraszewskiego, Krucza, Kujawska, Kusociĉskiego, Kurpiowska, Lelewela, Leszczyĉska, Leċna, Letniskowa, Lubuska, Łąkowa, Malinowskiego, Małopolska,
Marszowska, Marusarzówny, Mazowiecka, Mazurska, Mickiewicza, Modrzewiowa, Nałkowskiej, Niepodległoċci, Obroĉców, Opolska, Osadnicza, Partyzantów, Pieniĉska, Pionierów, Plac Ďwirki i Wigury, Podhalaĉska, Podlaska,
Pokoju, Pomorska, Powstaĉców Wielkopolskich, Prusa, Pytlasiĉskiego, Rekreacyjna, Reymonta, Sarnia, Sienkiewicza, Słowackiego, Słowiaĉska,
Smoczka, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stamma, Straďacka, Sudecka,
Szklarska, Szpitalna, Ċląska, Tatrzaĉska, Teligi, Tenisowa, Turystyczna,
Warmiĉska, Wielkopolska, Wileĉska, Westerplatte, Władysława Łokietka,
Wypoczynkowa, Wyspiaĉskiego, Wyzwolenia, Zachodnia, Zakopiaĉska, Zawiszy Czarnego, Ďeromskiego, Ďołnierska,

Liczba
mandatów

5

5

5

6
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UCHWAŁA NR XLI/98/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie miasta Żary
Na podstawie art. 30 ust. 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 ze zm.) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Dokonuje sić zmiany opisu granic obwodów
głosowania utworzonych na terenie Miasta Ďary
uchwałą Zarządu Miasta Ďary Nr 144/98 z dnia
3 wrzeċnia 1998r., zmienioną uchwałą Rady Miejskiej w Ďarach Nr XIX/37/00 z dnia 17 sierpnia
2000r., uchwałą Rady Miejskiej w Ďarach Nr VI/38/03
z dnia 24 kwietnia 2003r., uchwałą Rady Miejskiej
w Ďarach Nr XL/41/06 z dnia 6 lipca 2006r., uchwałą
Rady Miejskiej w Ďarach Nr XXVII/45/09 z dnia
19 marca 2009r., uchwałą Rady Miejskiej w Ďarach
Nr XXVII/46/09 z dnia 19 marca 2009r., poprzez dopisanie w Obwodzie Głosowania Nr 15 z siedzibą
w Filii Ďarskiego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 3 nowej ulicy -Na Wzgórzu.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.
§ 4. Uchwałć naleďy przekazać Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej
Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďary.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/98/10
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 29 kwietnia 2010r.

Wykaz obwodów głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
w mieście Żary.
Nr obwodu
głosowania

Granica obwodu

1

ulice:

Fabryczna , Okrzei, Rondo Zesłaĉców Sybiru

2

ulica:

Mćczenników Oċwićcimskich

3

ulice:

Czerwonego Krzyďa, Chopina, Szymanowskiego

4

ulice:

Kurpiĉskiego, Lutosławskiego, Feliksa Nowowiejskiego,
Telemanna, Wieniawskiego

5

ulice:

6

ulice:

7

ulice:

8

ulice:

9

ulice:

10

11

Artylerzystów, Broni Pancernej, Lotników, Moniuszki,
Serbska, Strzelców
Aleja Jana Pawła II, Buczka, 9 Maja, Jagielloĉska, Legionistów, Myċliwska, Plac Inwalidów, Plac Przyjačni, Podchorąďych, Przeładunkowa, Ułaĉska, Ďabikowska
Asnyka ,Brzoskwiniowa, Budowlanych, Chełmoĉskiego,
Czereċniowa, Daszyĉskiego, Drzymały, Generała Sowiĉskiego, Głowackiego, Gospodarcza, Handlowa, Jakubicy,
Kiliĉskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Kossaka, Ludowa,
Jacka Malczewskiego, Malinowa, Marcinkowskiego, Matejki, Morelowa, Niemcewicza, Orkana, Orzechowa, Piastowska, Plac Konstytucji 3 Maja, Poznaĉska, Przemysłowa, Rejtana, Robotnicza, Rondo Tadeusza Ċlusarskiego,
Skarbowa, Spokojna, Staszica, Stefana Batorego,
Stefczyka, Transportowa, Wapienna, Wiċniowa, Zakładowa, Zielonogórska
Bolesława Chrobrego, Browarna, Cicha, Domaĉskiego,
Fredry, 11 Listopada, Kaczy Rynek, Koċcielna, Ksiąďćca,
Kąpielowa, Mieszka I, Ojca Rafała Kalinowskiego, Osadników Wojskowych, Paĉska, Plac Kardynała Wyszyĉskiego,
Plac Łuďycki, Plac Wolnoċci, Plac Zamkowy, E.Platter,
Podwale, Ratuszowa, Rynek, Traugutta, Władysława Jagiełły, Zamkowa, Zaċciankowa,
Długosza, Ksićdza Ċciegiennego, Miła, Ogrodowa,
1 Maja, Plac Pionierów Ziemi Ďarskiej, Pocztowa, Wrocławska, Witosa 20-71, Ďymirskiego,

ulice:

Akacjowa, Aleja Wojska Polskiego 1-29,91,2-98, Bema,
Boya Ďeleĉskiego, Brzozowa, Dziewina, Generała Dąbrowskiego, Generała Chłopickiego, Klonowa, Krucza,
Modrzewiowa, Obroĉców, Pokoju, Sarnia

ulice:

Bociania, Bohaterów Getta, Jaskółcza, Jćczmienna, Kukułcza, Kwiatowa, Nadrzeczna, Owsiana, Przepiórek,
Pszenna, Ptasia, Słowicza, Strusia, Warsztatowa, Wartownicza, Ďagaĉska, Zielona, Ďytnia, Ďurawia

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej
Gimnazjum Nr 3
ul. Okrzei 19
Zespół Szkół Budowlanych
ul. Górnoċląska2
Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Szymanowskiego 8
Ċwietlica Spółdzielni
Mieszkaniowej
ul. Wieniawskiego 1
Gimnazjum Nr 2
ul. Broni Pancernej 8
Szkoła Podstawowa Nr 3
ul.9 Maja 9

Gimnazjum Nr 1
ul. Staszica 16

Liceum Ogólnokształcące
ul. Podwale 16

Miejskie Przedszkole
Nr 3
ul.11 Listopada 22
Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Partyzantów 9
lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Ċrodowiskowy Dom
Samopomocy
ul .Boh. Getta 19
lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 58

12

13

14

ulica:

ulice:

ulice:

15

ulice:

16

ulice:

– 3796 –

Zawiszy Czarnego
Broniewskiego, Bukowa, Cegielniana, Dygasiĉskiego,
Hutnicza, Irysowa, Kalinowa, Komuny Paryskiej, Młynarska, Polna, Południowa, Północna, Rataja, Róďana, Słoneczna, Ċrednia, Ċwićtego Brata Alberta, Szkolna, Witosa
3-19, Zapolskiej, Zgorzelecka
Bieszczadzka, Botaniczna, Czecha, Dćbowa, Dolnoċląska,
Huculska, Karpacka, Kaszubska, Kujawska, Kusociĉskiego, Kurpiowska, Leċna, Leszczyĉska, Letniskowa, Lubuska, Malinowskiego, Małopolska, Marusarzówny, Mazowiecka, Mazurska, Opolska, Pieniĉska, Podhalaĉska, Podlaska, Pomorska, Pytlasiĉskiego, Plac Ďwirki i Wigury,
Rekreacyjna, Słowiaĉska, Smoczyka, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stamma, Sudecka, Ċląska, Ċwićtokrzyska,
Tatrzaĉska, Teligi, Tenisowa, Turystyczna, Warmiĉska,
Wielkopolska, Wileĉska, Wypoczynkowa, Čródlana
Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Dworcowa,
Grunwaldzka, Łąkowa, Niepodległoċci, Na Wzgórzu,
Osadnicza, Powstaĉców Wielkopolskich, Straďacka,
Szklarska, Westerplatte
Konopnickiej, Kopernika, Krasiĉskiego, Kraszewskiego,
Mickiewicza, Nałkowskiej, Partyzantów, Prusa, Reymonta,
Sienkiewicza, Słowackiego, Szpitalna, Wyspiaĉskiego,
Władysława Łokietka, Zakopiaĉska, Ďeromskiego

Poz. 803
Ċwietlica Wojskowej
Agencji Mieszkaniowej
ul. Zawiszy Czarnego 9
Szkoła Podstawowa Nr 2
ul. Witosa 25

Ċwietlica POD
„Związkowiec”
ul. Tatrzaĉska 11A
lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Filia Ďarskiego Domu
Kultury
ul. Grunwaldzka 3
Szkoła Podstawowa Nr 8
ul. Partyzantów 9
Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Czćstochowska 3

80 3

17

ulice:

Czćstochowska, Gniečnieĉska, Szarych Szeregów, Zamojska, Zwycićzców,

18

ulice:

Kazimierza Wielkiego, Krótka, Paderewskiego,
17 Lutego

19

ulice:

20

ulice:

Baczyĉskiego, Białostocka, Chełmska, Głogowska, Górnoċląska, Kasprzaka, Katowicka, Kielecka, Kolejowa, Krakowska, Lubelska, Radomska, Rzeszowska, Tunelowa
Aleja Wojska Polskiego /dawna Ďarska/, Generała Pułaskiego, Generała Sikorskiego, Lelewela, Marszowska,
Pionierów, Wyzwolenia, Zachodnia, Ďołnierska.

lokal dostosowany do
potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Miejskie Przedszkole
Nr 7
ul. Szymanowskiego 2
Miejskie Przedszkole
Nr 8
ul. Górnoċląska 28
Szkoła Podstawowa
Nr 10
ul. Gen. Pułaskiego 4

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 58

– 3797 –

Poz. 804, 805

804
80 4

UCHWAŁA NR XLI/99/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 oraz art. 24 ustawy
z dnia 27 wrzeċnia 1990r. o wyborze Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000r. Nr 47,
poz. 544 ze zm.), zgodnie z wnioskiem Burmistrza
Miasta Ďary uchwala sić co nastćpuje:

§ 2. Informacja o wszystkich numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do
publicznej wiadomoċci w formie obwieszczenia najpóčniej w 35 dniu przed dniem głosowania.

§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzieĉ
20 czerwca 2010r. tworzy sić na obszarze Gminy
Ďary o statusie miejskim 2 odrćbne obwody głosowania w szpitalach:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Miejskiego w Ďarach
i Biuletynie Informacji Publicznej.

1) Nr 21 Szpital 105 Samodzielnego Publicznego
Wojskowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ďarach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej
w Szpitalu 105 SP. Woj. ZOZ ul. Domaĉskiego
2;

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Ďary.

2) Nr 22 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital na Wyspie w Ďarach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w NZOS Szpital na
Wyspie ul. Pszenna 2.

§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
80 4
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UCHWAŁA NR LI/346/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w likwidacji w Drezdenku
Na podstawie art. 22 ust. 3 i 5 ustawy z dnia
27 wrzeċnia 1990r. o wyborze Prezydenta RP
(Dz. U. z 2000r. Nr 47, poz. 544 ze zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Na wniosek Burmistrza Drezdenka, w celu
przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezyden-

ta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzieĉ
20 czerwca 2010 roku tworzy sić odrćbny obwód
głosowania: § 1. Na wniosek Burmistrza Drezdenka,
w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzieĉ 20 czerwca 2010 roku tworzy sić odrćbny
obwód głosowania:

Nr obwodu

Granice obwodu głosowania

12

Szpital - Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w likwidacji
w Drezdenku ul. Piłsudskiego Nr 8

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
ċwietlica szpitala – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w likwidacji w Drezdenku
ul. Piłsudskiego Nr 8

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 58

– 3798 –

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Drezdenka.

publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i podaniu do

Poz. 805, 806

§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyĉski
80 5

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

806
80 6

UCHWAŁA NR LI/347/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 30 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta i Gminy
Drezdenko
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 z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Dokonuje sić zmiany opisu granic obwodów
głosowania utworzonych na terenie Miasta i Gminy
Drezdenko uchwałą Nr 82-59/98 Zarządu Miasta
i Gminy Drezdenko z dnia 8 wrzeċnia 1998 roku
w nastćpujący sposób:
1. W opisie granic w obwodzie głosowania Nr 1
dodaje sić nazwy ulic: Dąbrowskiej, Jasna, Lipowa, Miodowa, Norwida, Orzeszkowej, Owocowa, Południowa, Poprzeczna, Spokojna, Wesoła, Wspólna.
2. W opisie granic w obwodzie głosowania Nr 2
dodaje sić nazwy ulic: Kochanowskiego, Lema,
Matejki, Reja, Wita Stwosza.
3. W opisie granic w obwodzie głosowania Nr 3
dodaje sić nazwy ulic: Grunwaldzka.
4. W opisie granic w obwodzie głosowania Nr 7
dodaje sić nazwć miejscowoċci: Czartowo.
5. W opisie granic w obwodzie głosowania Nr 8
wyraz „Bagniewo” zastćpuje sić wyrazem „Bagniewo – Trzebicz Młyn” oraz wyraz „Nowy

Trzebicz” zastćpuje sić wyrazem „Trzebicz Nowy”.
6. W opisie granic w obwodzie głosowania Nr 10
wyraz „Goszczanówek” zastćpuje sić wyrazem
„Goszczanówko – Duraczewo”.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Drezdenka.
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 58

– 3799 –

Poz. 806, 807
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LI/347/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 kwietnia 2010r.

Nr
obwodu
1

2
3

4

5

6
7
8
9
10
11

Granice obwodu głosowania
Miasto Drezdenko, ulice: Armii Krajowej, Dąbrowskiej, Jasna, Kołłątaja, Konopnickiej, Kwiatowa, Lipowa, Malwowa, Miodowa, Młyĉska, Norwida, Okrćďna, Orzeszkowej, Owocowa, Parkowa, Piłsudskiego, Południowa, Pułaskiego, Piotra Skargi,
Poprzeczna, Poznaĉska, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Szpitalna, Wesoła, Willowa, Witosa, Wspólna
Miasto Drezdenko, ulice: Kochanowskiego, Kopernika, Lema, Leċna, 11-go Listopada, Matejki, Mickiewicza, Milicka, Reja, Wita Stwosza
Miasto Drezdenko, ulice: Boczna, Grunwaldzka, Koċcielna, Koċciuszki, Krakowska,
Łąkowa, Nowogrodzka, Ogrodowa, Plac Koċcielny, Pomorska, Reymonta, Stary Rynek, Szkolna, Warszawska, Wiejska, Zielona
Miasto Drezdenko, ulice: Aleja Piastów, Chełm Drezdenecki, Chrobrego, Cicha, Kasztelaĉska, Kolejowa, Lwowska, Marszałkowska, Moniuszki, Pierwszej Brygady, Plac
Wileĉski, Plac Wolnoċci, Poniatowskiego, Słowackiego, Straďacka, 29-Stycznia, Towarowa, Zamkowa, Zaułek, Ďeromskiego
Miasto Drezdenko, ulice: Długa, Dworcowa, Krótka, Łączna, 1-go Maja, Niepodległoċci, Osiedla Leċnego, Piaskowa, Plac Sportowy, Podgórna, Polna, Portowa, Rzemieċlnicza, Strzelecka
Sołectwa: Górzyska, Klesno, Kosin, Lubiewo, Modropole, Stare Bielice, Zagórze
Gmina Drezdenko, sołectwa: Drawiny, Przeborowo
Gmina Drezdenko, sołectwa: Karwin, Lipno, Marzenin, Niegosław, Czartowo
Gmina Drezdenko, sołectwa: Bagniewo-Trzebicz Młyn, Osów, Trzebicz, Trzebicz
Nowy
Gmina Drezdenko, sołectwa: Goċcim, Lubiatów, Zielątkowo
Gmina Drezdenko, sołectwa: Goszczanowiec, Goszczanowo, GoszczanówkoDuraczewo, Kijów
Gmina Drezdenko, sołectwa: Grotów, Rąpin

80 6
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UCHWAŁA NR XLV/285/2010
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 6 maja 2010r.
w sprawie zmiany opisu granicy stałego obwodu głosowania utworzonego na terenie Gminy Słońsk
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 zmianami) uchwala sić, co nastćpuje:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.

§ 1. Dokonuje sić zmiany opisu granicy obwodu
głosowania utworzonego na terenie Gminy Słoĉsk
uchwałą Nr XXXI/204/2002 Rady Gminy Słoĉsk
z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie podziału Gminy
Słoĉsk na obwody głosowania, w nastćpujący sposób:

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wielkopolskim.

1) w opisie granicy obwodu głosowania Nr 2 dodaje sić ulice o nazwie: Jana Pawła II, Wspólna.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzglćdniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, bćdący jej
integralną czćċcią.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Słoĉsk
§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 58

– 3800 –

Poz. 807
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/285/2010
Rady Gminy Słońsk
z dnia 6 maja 2010r.

Opis granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Słońsk
NR
OBWODU

80 7

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

1

Miejscowość Słońsk:
- ul. 3-go Lutego,
- ul. 3-go Maja,
- ul. Kolejowa,
- ul. Matejki,
- ul. Moniuszki.
- ul. Morska,
- ul. Pićkna,
- ul. Słoneczna,
- ul. Tkacka,

2

Miejscowości: Chartów, Przyborów, Słońsk:
- ul. Chopina,
- ul. Ciesielska,
- ul. Jana Pawła II,
- ul. Krucza,
- ul. Leċna,
- ul. Lipowa,
- ul. Mała,
- ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- ul. Mickiewicza,
- ul. Ogrodowa,
- ul. Paderewskiego,
- ul. Piastowska,
- ul. Plac Rynkowy,
- ul. Plac Wolnoċci,
- ul. Plac Zamkowy,
- ul. Poniatowskiego,
- ul. Prosta,
- ul. Puszkina,
- ul. Rybacka,
- ul. Sienkiewicza,
- ul. Sikorskiego,
- ul. Stacja Pomp.
- ul. Szpitalna,
- ul. Topolowa,
- ul. Wiejska,
- ul. Winna,
- ul. WOP-u,
- ul. Wspólna,
- ul. Zielona.

3

Miejscowości: Lemierzyce, Ownice

4

Miejscowości: Lemierzycko, Grodzisk, Polne, Głuchowo, Budzigniew, Jamno

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 58

– 3801 –

Poz. 808, 809

808
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UCHWAŁA NR XXXVI/288/10
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r.
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2007r. Nr 173, poz. 1218,
Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241,
Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230)
oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póčn. zm. Dz. U. z 2007r. Nr 23, poz. 136,
Nr 192, poz. 1381, Dz. U. z 2008r. Nr 54, poz. 326,
Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r.

Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168,
poz. 1323) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/216/2009 Rady Powiatu
Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2009r. w sprawie wysokoċci stawek opłat za zajćcie pasa drogowego uchyla sić § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 2 i ust. 3.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po 14 dniach od
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sroczyński
80 8
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UCHWAŁA NR XXXII/5/2010
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
Na podstawie art. 136 w związku z art. 138 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 póčn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/17/2002 Rady Powiatu
Ďagaĉskiego z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie
utworzenia okrćgów wyborczych (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 71, poz. 936) wprowadza sić nastćpujące
zmiany:
1) w § 1 zmienia sić liczbć okrćgów z 5 do 4;
2) w załączniku do uchwały:

c) skreċla sić dane o okrćgu wyborczym Nr 5.
§ 2. Jednolity wykaz okrćgów wyborczych, ich
numery i granice oraz liczbć wybieranych radnych,
stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwałą podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
publicznej wiadomoċci w sposób zwyczajowo przyjćty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu radom gmin z terenu Powiatu Ďagaĉskiego, Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.

a) w okrćgu wyborczym Nr 4 zmianie ulegają
granice okrćgu i po zmianie obejmują: Gminć Szprotawa, Gminć Małomice, Gminć Niegosławice;

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Staroċcie
Ďagaĉskiemu.

b) w okrćgu wyborczym Nr 4 zmianie ulega
liczba wybieranych radnych przez zwićkszenie liczby radnych z 5 do 8;

Przewodniczący Rady
Bronisław Martynowicz

§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjćcia.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 58

– 3802 –

Poz. 809, 810
Załącznik
do uchwały Nr XXXII/5/2010
Rady Powiatu Żagańskiego
z dnia 29 kwietnia 2010r.

WYKAZ
okręgów wyborczych, ich numery, granice oraz liczba radnych wybieranych w okręgu wyborczym
Numer okręgu

Granica okręgu

Liczba wybieranych radnych

1

2

3

1

Miasto Ďagaĉ

7

Miasto Gozdnica
2

3

Gmina Iłowa
Gmina Wymiarki

3

Gmina Ďagaĉ

3

Gmina Brzečnica
Gmina Szprotawa

4

Gmina Małomice

8

Gmina Niegosławice
80 9

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

810
8 10

UCHWAŁA NR XXXVII/291/10
RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO
z dnia 17 maja 2010r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, udzielanych szkołom i placówkom niepublicznym
oraz zakresu i trybu kontroli ich wykorzystania
Na podstawie art. 12 pkt 1 i 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r.
Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1759; z 2007r. Nr 173, poz. 1218;
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458;
z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r.
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r. o systemie
oċwiaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791 i Nr 120 poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292; z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370
i Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie o systemie oċwiaty – naleďy przez to
rozumieć ustawć z dnia 7 wrzeċnia 1991r.
o systemie oċwiaty,
2) ustawie o finansach publicznych – naleďy przez
to rozumieć ustawć z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych,
3) szkole niepublicznej – naleďy przez to rozumieć
szkołć niepubliczną o uprawnieniach szkoły
publicznej,
4) placówce niepublicznej – naleďy przez to rozumieć placówkć niepubliczną, o której mowa
w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oċwiaty,
5) placówce niepublicznej, prowadzącej wczesne
wspomaganie – naleďy przez to rozumieć
oċrodki, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy
o systemie oċwiaty, a takďe niepubliczne poradnie psychologiczno - pedagogiczne, które
zgodnie z art. 71b ust. 2a ustawy o systemie
oċwiaty, prowadzą wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka,
6) uczniu – naleďy przez to rozumieć ucznia szkoły
niepublicznej lub wychowanka placówki niepublicznej,
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7) Staroċcie – naleďy przez to rozumieć Starostć
Zielonogórskiego,

§ 7. 1. Osoba prowadząca szkołć lub placówkć
niepubliczną jest zobowiązana do:

8) powiecie – naleďy przez to rozumieć Powiat Zielonogórski.

1) sporządzania i przekazywania, nie póčniej niď
do 20 dnia miesiąca nastćpującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie dotacji, rozliczenia z wykorzystania dotacji za okres od początku roku kalendarzowego do koĉca danego
miesiąca, z uwzglćdnieniem rzeczywistej liczby
uczniów w rozliczanym miesiącu, z zastrzeďeniem okreċlonym w pkt. 2,

§ 2. Uchwała okreċla tryb udzielania i rozliczania
dotacji udzielanych niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub
prawne oraz zakres i tryb kontroli wykorzystania
tych dotacji.
§ 3. 1. Dotacje, o których mowa w § 2, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadaĉ szkoły
niepublicznej lub placówki niepublicznej, w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki
społecznej.
2. Dotacje nogą być wykorzystywane wyłącznie
na pokrycie wydatków bieďących szkoły lub placówki niepublicznej.
§ 4. 1. Dotacji udziela sić na wniosek osoby
prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołć lub placówkć niepubliczną, złoďony w terminie do dnia
30 wrzeċnia roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji.
2. Zakres danych, które naleďy zawrzeć we wniosku o udzielenie dotacji okreċla załącznik Nr 1 do
uchwały.
§ 5. Podstawć obliczania dotacji stanowią:
1) dla szkoły niepublicznej, w której realizowany
jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki rzeczywista liczba uczniów w tej szkole oraz
kwota przewidziana na jednego ucznia danego
typu i rodzaju szkoły w czćċci oċwiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez powiat;
2) dla szkoły niepublicznej niewymienionej
w pkt 1 – rzeczywista liczba uczniów w tej szkole oraz kwota w wysokoċci 50% ustalonych
w budďecie powiatu wydatków bieďących, ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, prowadzonych przez Powiat,
w przeliczeniu na jednego ucznia;
3) dla placówki niepublicznej – rzeczywista liczba
uczniów oraz kwota przewidziana na jednego
ucznia tego rodzaju placówki w czćċci oċwiatowej subwencji ogólnej dla powiatu;
4) dla placówki niepublicznej prowadzącej wczesne wspomaganie - rzeczywista liczba dzieci
objćtych wczesnym wspomaganiem rozwoju
dziecka oraz kwota przewidziana na jedno takie
dziecko w czćċci oċwiatowej subwencji ogólnej
dla powiatu.
§ 6. 1. Dotacja przekazywana jest co miesiąc,
w terminie do ostatniego dnia kaďdego miesiąca, na
rachunek bankowy szkoły lub placówki niepublicznej.
2. Dotacja na kolejny miesiąc przekazywana jest
w wysokoċci uwzglćdniającej rzeczywistą liczbć
uczniów podaną w rozliczeniu, o którym mowa
w § 7 ust. 1 pkt 1.

2) sporządzania i przekazywania rozliczenia z wykorzystania dotacji w miesiącu grudniu, zwanego dalej rozliczeniem rocznym, w terminie
do dnia 15 stycznia roku nastćpnego,
3) wykorzystania dotacji wyłącznie na cel okreċlony w § 3 ust 1, na sfinansowanie wydatków,
których rodzaj okreċlono w § 3 ust. 2.
4) wykorzystania dotacji do dnia 31 grudnia roku,
w którym udzielono dotacji.
2. Zakres danych, które naleďy zawrzeć w rozliczeniu wykorzystania dotacji zawiera załącznik Nr 2
do uchwały.
3. W przypadku stwierdzenia, na podstawie
przedłoďonego rozliczenia rocznego, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, rozbieďnoċci pomićdzy kwotą dotacji
naleďnej, a kwotą dotacji pobranej lub wykorzystanej przez szkołć lub placówkć niepubliczną,:
1) kwota dotacji niewykorzystana lub pobrana
w nadmiernej wysokoċci - podlega zwrotowi do
budďetu powiatu w terminie do dnia 31 stycznia
roku nastćpującego po roku, w którym udzielono dotacji,
2) kwota dotacji przekazana w niďszej wysokoċci
niď naleďna - podlega wyrównaniu w terminie
do dnia 31 stycznia roku nastćpującego po roku, w którym udzielono dotacji.
§ 8. 1. Powiatowi przysługuje prawo kontroli
liczby uczniów oraz prawidłowoċci wykorzystania
dotacji, w szczególnoċci w zakresie:
1) liczby uczniów, na podstawie dokumentacji organizacyjnej i przebiegu nauczania,
2) sposobu wykorzystania dotacji, na podstawie
dokumentacji finansowo-ksićgowej.
2. Kontroli dokonują osoby upowaďnione przez
Starostć.
3. O planowanej kontroli powiadamia sić organ
prowadzący szkołć lub placówkć niepubliczną wraz
z informacją o zakresie kontroli i czasokresie jej
przeprowadzania.
4. Czynnoċci kontrolne przeprowadza sić w siedzibie kontrolowanej szkoły lub placówki niepublicznej lub jej organu prowadzącego, w dniach
i w godzinach pracy, obowiązujących w jednostce
kontrolowanej, w obecnoċci pracownika tej jednostki.
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5. Kontrolujący mają prawo wglądu do dokumentacji, o której mowa w ust.1 oraz do dokonywania z niej odpisów i kserokopii.
6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza sić protokół, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po
jednym dla kaďdej ze stron, który podpisują kontrolujący i przedstawiciel organu prowadzącego jednostkć kontrolowaną.
7. Osoba reprezentująca organ prowadzący szkołć lub placówkć niepubliczną kontrolowaną ma prawo zgłosić Staroċcie pisemne wyjaċnienia do ustaleĉ zawartych w protokole, w ciągu 7 dni od dnia
podpisania protokołu.
8. W przypadku stwierdzenia, w trakcie kontroli,
nieprawidłowoċci mających wpływ na prawo do
dotacji lub jej wysokoċć, które skutkują obowiązkiem zwrotu czćċci lub całoċci dotacji - Starosta
wzywa organ prowadzący kontrolowaną szkołć lub
placówkć niepubliczną, po rozstrzygnićciu złoďonych
wyjaċnieĉ, o których mowa w pkt 7, do zwrotu dotacji pobranej nienaleďnie, w nadmiernej wysokoċci,
bądč wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
Zwrot ten powinien nastąpić w terminie 15 dni do
dnia podpisania protokołu kontroli, o którym mowa
w pkt 6.

Poz. 810

9. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienaleďnie albo w nadmiernej
wysokoċci podlega zwrotowi do budďetu powiatu
zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Powiatu Zielonogórskiego.
§ 10. Traci moc uchwała:
1) Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XI/108/2007
z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz sposobu ich rozliczania,
2) Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr XIV/132/2008
z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie zmian
w uchwale Rady Powiatu Zielonogórskiego
Nr XI/108/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.
§ 11. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Sroczyński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/291/10
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 18 maja 2010r.

Starosta Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra
Wniosek o udzielenie dotacji na rok ……..……
1. Wnioskodawca (organ prowadzący), jego adres lub siedziba
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. Nazwa i adres szkoły lub placówki niepublicznej, dla której ma być udzielona dotacja:
……………………………………………………………………….….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………
3. Data i numer zaċwiadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
………………………………………………….…………………………………………………………………………….…….
4. Data i numer decyzji nadającej uprawnienia szkoły publicznej:
………………………………………………….……………………………………………………………………………….….
5. Planowana liczba uczniów w roku udzielenia dotacji, w tym:
w okresie od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia…………………….…………….
w okresie od dnia 1 wrzeċnia do 31 grudnia………………………………….
6. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który naleďy przekazywać dotacjć:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Organ prowadzący zobowiązuje sić do realizacji postanowieĉ okreċlonych w Uchwale Rady Powiatu Zielonogórskiego Nr / /2010 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom
niepublicznym oraz zakresu i trybu kontroli ich wykorzystania, to jest do przeznaczenia dotacji na pokrycie
wydatków bieďących wynikających ze statutowej działalnoċci jednostki oċwiatowej oraz do comiesićcznego
rozliczania otrzymanej dotacji, zawierającego aktualną liczbć uczniów oraz wysokoċć i rodzaj sfinansowanych wydatków.
………………………………..
(data)

………….………………
(podpis i pieczątka osoby
upowaďnionej do reprezentowania organu prowadzącego)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/291/10
Rady Powiatu Zielonogórskiego
z dnia 19 maja 2010r.
Starosta Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Rozliczenie dotacji za miesiąc ……..…… ……… roku
1. Organ prowadzący, jego adres lub siedziba
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..………………………………………………
2. Nazwa i adres szkoły lub placówki niepublicznej, której udzielono dotacji:
……………………………………………………………………………………………………………………..….……………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Rzeczywista liczba uczniów/wychowanków w miesiącu rozliczeniowym: …………………………………………
4. Kwota dotacji przekazanej ( narastająco od stycznia):…………………………………………………………………
5. Kwota dotacji naleďnej na rok *):………………………………………………………………………….……………….
6. Rodzaj i wysokoċć wydatków zrealizowanych na dofinansowanie realizacji zadaĉ szkoły w zakresie
kształcenia, wychowania i opieki (wyłącznie wydatki bieďące):

Lp
1
Razem:
1.
2
3
4

nazwa wydatków zrealizowanych na dofinansowanie
realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki
(wyłącznie wydatki bieżące):
2

kwota wydatków sfinansowana
z dotacji
(narastająco od stycznia)
3

Wynagrodzenia osób zatrudnionych wraz z pochodnymi
od wynagrodzeĉ (składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy)
Wydatki na eksploatacjć obiektu (woda, gaz, ciepło, ċcieki, energia elektryczna) lub najem pomieszczeĉ
Zakup wyposaďenia, ksiąďek i pomocy dydaktycznych
Inne wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją
statutowych zadaĉ szkoły/placówki

7. Kwota niewykorzystanej dotacji*):……………………………………………………………….……………………….
8. Kwota dotacji do wyrównania*):……………………………………………………………….……………………….
*) wypełnić w rozliczeniu za miesiąc grudzieĉ

………………….………………..
(sporządził, ,data, tel.)

8 10

………………..……….………………
(podpis i pieczątka osoby upowaďnionej
do reprezentowania organu prowadzącego)
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INFORMACJA NR 1/10
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji
budynków na obszarze miasta Zielona Góra
8 11

Na podstawie art. 24a ust. 8 - 12 ustawy z dnia
17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 tekst jednolity
z póčn. zm.1)), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 tekst jednolity
z póčn. zm.2)) oraz § 13, § 15 ust. 2 i § 17 ust. 1 pkt 1
zarządzenia Nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona
Góra z dnia 14 marca 2007r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego Urzćdu Miasta Zielona Góra tekst
jednolity z póčn. zm. 3) informuje sić:
§ 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego
modernizacji ewidencji gruntów i załoďenia ewidencji budynków i lokali dla czćċci jednostki ewidencyjnej - miasta Zielona Góra, obejmującej obrćby ewidencyjne Nr 22, 30 stał sić z dniem 13 lutego 2010r.
operatem ewidencji gruntów i budynków.
§ 2. 1. Kaďdy, czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym,
moďe w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, zgłaszać zarzuty do danych zawartych w § 1.
2. Uwzglćdnienie lub odrzucenie zarzutów nastćpuje w drodze stosownej decyzji Prezydenta Miasta.

ku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą
zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowokartograficznym nie są wiąďące.
§ 4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty
ogłoszenia informacji traktowane bćdą jak wnioski
o zmianć danych objćtych ewidencją gruntów i budynków.
§ 5. Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Z upowaďnienia Prezydenta
Zastćpca Prezydenta
Dariusz Lesicki
___________________________________________
1)

Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r.
Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 125, z 2008r. Nr 201,
poz. 1237 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 42,
poz. 334 i Nr 98, poz. 817.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, poz. 1806 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146.
3)
Ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Nr 1/10 Prezydenta
Miasta Zielona Góra z dnia 18 stycznia 2010r., zmieniony zarządzeniem Nr 570/10 z dnia 19 maja 2010r

§ 3. Do czasu ostatecznego zakoĉczenia postćpowania, tj. uprawomocnienia sić decyzji w stosun-
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INFORMACJA NR 2/10
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji
budynków na obszarze miasta Zielona Góra
8 12

Na podstawie art. 24a ust. 8 - 12 ustawy z dnia
17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 tekst jednolity
z póčn. zm.1)), art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 tekst jednolity
z póčn. zm. 2)) oraz § 13, § 15 ust. 2 i § 17 ust. 1 pkt 1
zarządzenia Nr 300/07 Prezydenta Miasta Zielona
Góra z dnia 14 marca 2007r. w sprawie regulaminu

organizacyjnego Urzćdu Miasta Zielona Góra tekst
jednolity z póčn. zm. 3) informuje sić:
§ 1. Projekt operatu opisowo-kartograficznego
modernizacji ewidencji gruntów i załoďenia ewidencji budynków i lokali dla czćċci jednostki ewidencyjnej - miasta Zielona Góra, obejmującej obrćby ewidencyjne Nr 36 stał sić z dniem 13 lutego 2010r.
operatem ewidencji gruntów i budynków.
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§ 2. 1. Kaďdy, czyjego interesu prawnego dotyczą
dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków
ujawnione w operacie opisowo - kartograficznym,
moďe w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego, zgłaszać zarzuty do danych zawartych w § 1.
2. Uwzglćdnienie lub odrzucenie zarzutów nastćpuje w drodze stosownej decyzji Prezydenta Miasta.
§ 3. Do czasu ostatecznego zakoĉczenia postćpowania, tj. uprawomocnienia sić decyzji w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą
zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowokartograficznym nie są wiąďące.
§ 4. Zarzuty zgłoszone po upływie 30 dni od daty
ogłoszenia informacji traktowane bćdą jak wnioski
o zmianć danych objćtych ewidencją gruntów i budynków.

Poz. 812, 813

§ 5. Informacja podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Z upowaďnienia Prezydenta
Zastćpca Prezydenta
Dariusz Lesicki
__________________________________________
1)

Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r.
Nr 170, poz. 1217, z 2007r. Nr 21, poz. 125, z 2008r. Nr 201,
poz. 1237 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 42,
poz. 334 i Nr 98, poz. 817.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, poz. 1806 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146.
3)
Ogłoszony w załączniku do obwieszczenia Nr 1/10 Prezydenta
Miasta Zielona Góra z dnia 18 stycznia 2010r., zmieniony zarządzeniem Nr 570/10 z dnia 19 maja 2010r.

===================================================================================
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 10 czerwca 2010r.
o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pszczew
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku
z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547
z póčn. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp.
podaje do publicznej wiadomoċci, ďe:
1. Rada Gminy Pszczew uchwałą Nr XXXV/207/10
z dnia 29 kwietnia 2010r. stwierdziła wygaċnićcie
mandatu radnego Dariusza Wittchen w okrćgu wyborczym Nr 8 – z listy Nr 18 – Komitet Wyborczy
Wyborców Wybór Gminy Pszczew, wskutek utraty
prawa wybieralnoċci.
2. Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej
wyborów uzupełniających nie przeprowadza sić,
jeďeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesićcy
przed zakoĉczeniem kadencji rad. W związku z zakoĉczeniem kadencji rad w dniu 12 listopada 2010r.
wybory uzupełniające do Rady Gminy Pszczew nie
zostaną przeprowadzone, gdyď ich data przypadała-

by w okresie krótszym niď 6 miesićcy przed zakoĉczeniem kadencji.
3. Mandat radnego w okrćgu wyborczym Nr 8
pozostaje nieobsadzony do koĉca kadencji.
4. Obwieszczenie podaje sić do publicznej wiadomoċci i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Gorzowie Wlkp.
Zbigniew Piątek
_______________________________________
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218,
poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009r.
Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010 Nr 57, poz. 356.
8 13
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 10 czerwca 2010r.
o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłodawa
8 14

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku
z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547
z póčn. zm.1)) Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp.
podaje do publicznej wiadomoċci, ďe:
1. Rada Gminy Kłodawa uchwałą Nr XLV/341/10
z dnia 28 kwietnia 2010r. stwierdziła wygaċnićcie
mandatu radnej Doroty Marii Ďołądziejewskiej
w okrćgu wyborczym Nr 1 – z listy Nr 17 – Komitet
Wyborczy Wyborców Razem dla Kłodawy, wskutek
pisemnego zrzeczenia sić mandatu.
2. Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej
wyborów uzupełniających nie przeprowadza sić,
jeďeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesićcy
przed zakoĉczeniem kadencji rad. W związku z zakoĉczeniem kadencji rad w dniu 12 listopada 2010r.
wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłodawa nie
zostaną przeprowadzone, gdyď ich data przypadała-

by w okresie krótszym niď 6 miesićcy przed zakoĉczeniem kadencji.
3. Mandat radnego w okrćgu wyborczym Nr 1
pozostaje nieobsadzony do koĉca kadencji.
4. Obwieszczenie podaje sić do publicznej wiadomoċci i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Gorzowie Wlkp.
Zbigniew Piątek
_________________________________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218,
poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009r.
Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010 Nr 57, poz. 356.

===================================================================================
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 10 czerwca 2010r.
o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kargowej
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 8 w związku
z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547, z 2004r. Dz. U. 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
oraz z 2010r. Dz. U. Nr 57, poz. 356) Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do publicznej wiadomoċci, ďe:
1. Rada Miejska w Kargowej uchwałą
Nr XXXII/207/10 z dnia 27 maja 2010r. stwierdziła
wygaċnićcie mandatu radnego Stanisława Początka
w okrćgu wyborczym Nr 6 z listy Nr 18 - KWW Kargowski Blok Wyborczy wskutek utraty prawa wybieralnoċci.

2. Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ordynacji wyborczej
wyborów uzupełniających nie przeprowadza sić,
jeďeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesićcy
przed zakoĉczeniem kadencji rad. W związku
z zakoĉczeniem kadencji rad w dniu 12 listopada
2010r. wybory uzupełniające do Rady Miejskiej
w Kargowej nie zostaną przeprowadzone, gdyď ich
data przypadałaby w okresie krótszym niď 6 miesićcy przed zakoĉczeniem kadencji.
3. Mandat radnego w okrćgu wyborczym Nr 6
pozostaje nieobsadzony do koĉca kadencji.
4. Obwieszczenie podaje sić do publicznej wiadomoċci i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski
8 15
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ANEKS NR 3
z dnia 8 czerwca 2010r.
do Porozumienia Nr Gm/II/2009
Zawartego pomićdzy:

II transza w kwocie 11.008,00zł (słownie: jedenaċcie tysićcy osiem złotych 00/100) przekazana zostanie po rozliczeniu I transzy i przeznaczona zostanie na realizacjć zadania objćtego
porozumieniem w okresie od 1 stycznia do
15 marca 2010r.

Powiatem Zielonogórskim, reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:
1. Starosta Powiatu – Edwin Łazicki
2. Wicestarosta Powiatu – Ryszard Górnicki

III transza w kwocie 8 000,00zł (słownie:
osiem tysićcy złotych 00/100) przekazana zostanie do 30 czerwca 2010r., po otrzymaniu rozliczenia zadania objćtego porozumieniem w okresie od 1 stycznia do 15 marca 2010r.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Edyty
Dwojak zwanym dalej „Przekazującym”
a
Gminą Bojadła, w imieniu której działają:
1. Wójt Gminy – Jacek Biliĉski

4. Pierwsza transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 29 grudnia 2009r.

2. Skarbnik Gminy – Krystyna Gruszczyĉska zwanym dalej „Przejmującym”

5. Druga transza dotacji celowej podlega rozliczeniu i zwrotowi do 30 marca 2010r.

§ 1. W Porozumieniu nowe brzmienie otrzymuje

6. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2, nie
moďe być przeznaczona na inny cel niď wskazany
w § 1 porozumienia. Udzielona dotacja celowa,
która wykorzystana zostanie niezgodnie z przeznaczeniem, bądč pobrana zostanie nienaleďnie
lub w nadmiernej wysokoċci, podlega zwrotowi
wraz z odsetkami za zwłokć w wysokoċci okreċlonej jak dla zaległoċci podatkowych w nastćpujących terminach i na wskazany poniďej rachunek bankowy:

§ 4:
„1. Na realizacjć zadania, o którym mowa w § 1
Powiat przekaďe Gminie dotacjć celową.
2. Dotacja celowa na realizacjć zadania, o którym
mowa w § 1 nie moďe być wyďsza niď 26 000,00zł
(słownie: dwadzieċcia szeċć tysićcy złotych
00/100) brutto i podlega rozliczeniu przez Gminć
w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów
związanych z realizacją zadania, na podstawie
przedłoďonych faktur powykonawczych.
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 2 zostanie przekazana przelewem na wskazany poniďej
rachunek bankowy Gminy w 3 transzach:
Nr rachunku 84 1500 1810 1218 1003 4699 0000
I transza w kwocie 6.992,00zł (słownie: szeċć
tysićcy dziewiććset dziewiććdziesiąt dwa złote
00/100) przekazana zostanie w terminie do 30 listopada 2009r. na realizacjć zadania objćtego
porozumieniem w okresie od 15 listopada do
31 grudnia 2009r.,

7. Trzecia transza dotacji celowej podlega rozliczeniu do 20 czerwca 2010r.”
§ 2. Pozostałe zapisy Porozumienia pozostają
bez zmian.
§ 3. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Gminy i trzy dla Powiatu.
§ 4. Niniejszy aneks wchodzi w ďycie z dniem
podpisania.
8 16
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.AKOP.0911-5-6/10
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 5 maja 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaďnoċć
uchwały Rady Miejskiej w Lubsku Nr XLVIII/374/10
z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie utworzenia
Klubu Integracji Społecznej w Lubsku w czćċci: § 3,
§ 4 oraz § 6.
UZASADNIENIE
W dniu 31 marca 2010r. Rada Miejska w Lubsku
podjćła uchwałć Nr XLVIII/374/10 w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Lubsku.
Uchwała została dorćczona organowi nadzoru
w dniu 6 kwietnia 2010r.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, ďe uchwała istotnie narusza prawo, tj.
art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), art. 18 ust. 1 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnianiu socjalnym
(Dz.U. z 2003r. Nr 122, poz. 1143 ze zm.) oraz § 6
i 118 załącznika do rozporządzenia z dnia 20 czerwca
2002r. w sprawie "zasad techniki prawodawczej"
(Dz. U. Nr 100, poz. 908).
Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie: wewnćtrznego ustroju gminy oraz
jednostek pomocniczych, organizacji urzćdów i instytucji gminnych, zasad zarządu mieniem gminy,
zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeĉ uďytecznoċci publicznej.
W myċl przepisu art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu
aktów normatywnych i innych aktów prawnych akty
normatywne, zawierające przepisy powszechnie
obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzćdowych
wchodzą w ďycie po upływie czternastu dni od dnia
ich ogłoszenia, chyba ďe dany akt normatywny okreċli termin dłuďszy. Natomiast stosownie do art. 13
pkt 2 ww. ustawy w wojewódzkim dzienniku urzćdowym ogłasza sić akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu
oraz organ gminy, w tym statuty województwa, powiatu i gminy.
Analizując treċć uchwały w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Lubsku wraz z jej uzasadnieniem naleďy stwierdzić, ďe zawiera ona jedynie regulacje dotyczące przedmiotu działania Klubu
i uregulowania dotyczące moďliwoċci jego finansowania. Nie zawiera ona regulacji dotyczących kwestii ustrojowych gminy, czy teď norm prawnych nakładających obowiązki lub przyznających uprawnienia okreċlonym w uchwale adresatom. Postanowienia uchwały nie kształtują bezpoċrednio ani formy

pomocy przyznawanej konkretnym adresatom ani
jej zakresu. Jest aktem, który w sposób ogólny okreċla charakter usług ċwiadczonych przez Klub. Nie
stanowi wićc podstawy do wydania decyzji wobec
indywidualnej osoby. Dopiero po spełnieniu przesłanek wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym i innych ustaw członkowie wspólnoty gminnej
nabywają okreċlone prawa i nałoďone zostają na
nich okreċlone obowiązki. Tym samym naleďy
stwierdzić, ďe uchwała w sprawie utworzenia Klubu
Integracji Społecznej w Lubsku nie jest aktem prawa
miejscowego.
Mając na uwadze, iď badana uchwała nie jest aktem
prawa miejscowego, ani teď innym aktem prawnym
podlegającym publikacji na mocy przepisu szczególnego, w ocenie organu nadzoru nie podlega ona
publikacji na zasadach i w trybie ogłaszania aktów
prawa miejscowego, okreċlonych w ustawie z dnia
20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych i powinna
wejċć w ďycie z dniem podjćcia.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym gmina lub organizacja pozarządowa prowadzące reintegracjć zawodową i społeczną dla
osób, o których mowa w art. 1, mogą prowadzić
klub integracji społecznej.
Przedmiotowa uchwała w § 3 stanowi natomiast, iď
miejscem działalnoċci klubu jest miejsce wskazane
przez jednostkć prowadząca. Jest to przekroczenie
kompetencji ustawowej wynikającej z art. 18 ustawy
o zatrudnieniu socjalnym. Kompetencja organu
uchwałodawczego ogranicza sić do utworzenia Klubu. Ponadto wskazać naleďy, ďe jeďeli gmina w celu
wykonywania zadaĉ tworzy jednostkć organizacyjną
to miejscem jej działania jest obszar gminy. Naleďy
odróďnić wićc miejsce działalnoċci klubu od jego
siedziby.
Organ nadzoru stwierdza równieď, iď § 4 uchwały
stanowiący, iď działalnoċć klubu moďe być finansowana w szczególnoċci: 1. ze ċrodków z Unii Europejskiej, 2. z dotacji pochodzących z dochodów własnych gminy jest powtórzeniem regulacji ustawowych – art. 18 ust. 6 ustawy o zatrudnianiu socjalnym. Stanowi to naruszenie § 118 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002r.
w sprawie "zasad techniki prawodawczej" (Dz. U.
Nr 100, poz. 908).
Orzecznictwo sądowoadministracyjne uznaje, ďe
powtórzenie regulacji ustawowych przez przepisy
gminne jest niezgodne z zasadami legalizacji (wyrok
NSA z 20 sierpnia 1996r. SA/Wr 2761/95 i z 14 pačdziernika 1999r. SA/Wr 1179/98).Powtarzanie w akcie
wykonawczym uregulowaĉ ustawowych jest zbćdne, bo uregulowanie to istnieje, a nadto jest wysoce
dezinformujące. Trzeba bowiem liczyć sić z tym, ďe
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powtórzony przepis bćdzie interpretowany w kontekċcie uchwały, w której go powtórzono, co moďe
prowadzić do całkowitej lub czćċciowej zmiany intencji prawodawcy, a wićc do naruszenia wymagania adekwatnoċci (S. Wronkowska, M. Zieliĉski: Zasady techniki prawodawczej Komentarz, W-wa 1997
Wydawnictwo Sejmowe).
Ponadto w ocenie organu nadzoru brak jest przesłanek do wskazania w podstawie prawnej uchwały
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit ,,h” ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591).Powyďszy artykuł stanowi, iď do wyłącznej
właċciwoċci rady gminy naleďy podejmowanie
uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących
tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsićbiorstw,
zakładów i innych gminnych jednostek organizacyj-

Poz. 817

nych oraz wyposaďania ich w majątek. Klub Integracji Społecznej nie został wyposaďony w majątek.
Mając na wzglćdzie powyďsze, wydanie rozstrzygnićcia nadzorczego przedmiotowej sprawie było
w pełni uzasadnione.
Od niniejszego rozstrzygnićcia nadzorczego słuďy
prawo wniesienia skargi, za poċrednictwem Wojewody Lubuskiego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od dnia dorćczenia rozstrzygnićcia.
Z upowaďnienia Wojewody Lubuskiego
Dyrektor
Wydziału Nadzoru i Kontroli
Teresa Kaczmarek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzćdowego:
Egzemplarze bieďące i z lat ubiegłych, w miarć posiadanych rezerw, moďna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji w likwidacji Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagielloĉczyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaďy Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagielloĉczyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzćdowe wraz ze
skorowidzami wyłoďone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzćdowego, w bibliotece Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
oraz Delegaturze Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzćdu.
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