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UCHWAŁA NR XLIX/335/10
RADY MIASTA I GMINY DREZDENKO
z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 22 ustawy
z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 ze zm.) oraz raz
art. 2 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298)
uchwala sie, co następuje:
§ 1. 1. Gmina Drezdenko funduje stypendia sportowe za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
2. Zasady przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów oraz ich wysokość określa niniejsza
uchwała.
§ 2. Stypendia sportowe przyznawane są maksymalnie 3 najlepszym zawodnikom w danym okresie przyznawania stypendiów, osiągającym wysokie
wyniki w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.
§ 3. 1. Stypendia przyznaje Burmistrz po uprzednim rozpatrzeniu i zaopiniowaniu wniosków przez
Komisje Stypendialna.
2. Burmistrz powołuje Komisję Stypendialną
w składzie:
1) 3 przedstawicieli Rady Miejskiej wyznaczonych
przez Radę Miejską,
2) 2 przedstawicieli Burmistrza.
3. Wniosek o stypendium kieruje sie do Burmistrza składając go w Urzędzie Miejskim na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do uchwały
w terminach do 10 grudnia i do dnia 10 czerwca.
4. Wniosek o stypendium może złożyć:
1) zawodnik lub klub sportowy, którego jest on
członkiem,
2) zawodnik niezrzeszony ubiegający sie o stypendium.
5. Stypendium przyznawane jest na okres 6 miesięcy tj. od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 lipca
do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym.
6. Stypendia przyznaje sie w ramach posiadanych na ten cel środków w budżecie Gminy.
7. Komisja Stypendialna rozpatruje złożone
wnioski na posiedzeniach zwoływanych w terminach do dnia 20 grudnia w celu rozpatrzenia wniosków na I półrocze oraz do dnia 20 czerwca w celu
rozpatrzenia wniosków na II półrocze. Komisja pracuje w co najmniej 3-osobowym składzie.

8. Komisja Stypendialna ma prawo występowania do wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych wyjaśnień i informacji.
9. Komisja Stypendialna przedkłada Burmistrzowi opinie w sprawie wniosków o stypendium
oraz propozycje wysokości stypendium.
10. Burmistrz podejmuje decyzje w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje sie
trybu odwołania.
11. Wypłata stypendium dokonywana jest
w oparciu o umowę stypendialna zawarta z zawodnikiem – wzór umowy stypendialnej stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 4. 1. Stypendium może być przyznane zawodnikowi, który spełnia jednocześnie następujące warunki:
1) stale zamieszkuje na terenie Gminy Drezdenko
lub jest członkiem klubu sportowego mającego
siedzibę i działającego na terenie Gminy Drezdenko,
2) uprawia dyscyplinę sportu olimpijska, paraolimpijska lub dyscyplinę sportu objętą systemem
współzawodnictwa sportowego prowadzonym
przez ministra sportu i turystyki oraz realizuje
program szkolenia sportowego lub osiąga wysoki poziom sportowy w grach zespołowych,
3) w danym roku lub roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie międzynarodowym
lub krajowym tj.:
a) zajął co najmniej miejsce od pierwszego do
dziesiątego w mistrzostwach Polski, lub
b) został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata lub Europy, lub
c) został zakwalifikowany do udziału w igrzyskach olimpijskich, lub
d) zajął medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych, w których
brali udział zawodnicy z co najmniej 5 krajów, lub
e) zajął co najmniej miejsce od pierwszego do
dziesiątego w młodzieżowych mistrzostwach
Polski lub mistrzostwach Polski w kategorii
juniorów młodszych i kadetów albo uzyskał
w swojej dyscyplinie sportu mistrzowską
międzynarodowa klasę sportowa, mistrzowską klasę sportowa lub pierwszą klasę sportową,
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4) jest uczniem, słuchaczem szkoły policealnej lub
studentem i nie ukończył 25 lat,
5) nie otrzymuje wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu kwalifikowanego lub na podstawie umowy ze sponsorem;
6) nie otrzymuje stypendium sportowego z budżetu
państwa, z budżetu innej jednostki samorządu
terytorialnego lub z klubu sportowego.
2. Zawodnik nie spełniający warunków określonych w ust. 1 pkt 3 może otrzymać stypendium, jeżeli przebieg jego dotychczasowej działalności sportowej oraz plany startów i przygotowań wskazują na
możliwość osiągania w przyszłości wysokich wyników we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
3. Zawodnik nie spełniający warunków określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 może otrzymać stypendium,
jeżeli wsparcie finansowe, które otrzymuje w momencie składania wniosku ze źródeł określonych
w ust. 1 pkt 5 i 6 nie przekracza łącznie kwoty 300zł.
miesięcznie.

Poz. 979

6) naruszania przepisów antydopingowych określonych przez krajowe oraz międzynarodowe
organizacje sportowe,
7) nie przedłożenia kwartalnej informacji o realizacji programu szkolenia sportowego.
2. Wstrzymane stypendium wypłaca sie zawodnikowi na jego wniosek lub wniosek klubu sportowego, którego zawodnik jest członkiem, po ustaniu
przyczyny jego wstrzymania, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały te
przyczyny.
3. O wstrzymaniu wypłaty stypendium Burmistrz
powiadamia zawodnika i jego macierzysty klub
sportowy.
4. Za okres, w którym wstrzymano stypendium,
świadczenie nie przysługuje.
§ 7. 1. Stypendium cofa sie w następujących
przypadkach:
1) zawodnik zaprzestał realizacji programu szkolenia;

4. Warunki określone w ust. 1 - 3 stosuje sie odpowiednio do zawodników biorących udział w dyscyplinach zespołowych.

2) zawodnik zaprzestał uprawiania sportu lub decyzja właściwego organu został dożywotnio zdyskwalifikowany;

§ 5. Zawodnik otrzymujący stypendium jest zobowiązany do:

3) zawodnik podpisał kontrakt zawodowy;

1) systematycznego uczęszczania na treningi i zajęcia sportowe,
2) realizacji przedłożonego planu startów i przygotowań i przedłożenia informacji kwartalnej
o realizacji programu szkolenia sportowego –
wzór informacji kwartalnej stanowi załącznik
Nr 3 do uchwały,
3) kontynuowania nauki,
4) godnego reprezentowania macierzystego klubu
sportowego i Gminy Drezdenko na zawodach
sportowych organizowanych w ramach krajowego lub międzynarodowego współzawodnictwa sportowego.
§ 6. 1.Wypłate stypendium wstrzymuje sie w następujących przypadkach:
1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków
prawidłowej realizacji programu szkolenia,
2) przerwania przez zawodnika nauki,
3) ustania członkostwa w dotychczasowym klubie
sportowym i niewstąpienia do nowego klubu
realizującego program szkolenia sportowego,
4) nałożenia kary dyscyplinarnej przez polski związek sportowy, okręgowy związek sportowy lub
klub sportowy, którego członkiem jest zawodnik,
5) zawieszenia w prawach zawodnika przez organ
statutowy właściwego polskiego związku sportowego zgodnie z regulaminem tego związku
lub przez klub sportowy, którego zawodnik jest
członkiem,

4) zawodnik z tytułu uprawiania tej samej dyscypliny sportu, co dyscyplina objęta programem
szkolenia, otrzymuje wynagrodzenie lub stypendium sportowe, o których mowa w § 4
ust. 1 pkt 5 i 6, przekraczające kwotę 300zł miesięcznie,
5) zawodnik odmówił udziału w zawodach objętych
programem szkolenia,
6) zawodnik jest trwale niezdolny do startów lub
treningów,
7) zawodnik naruszył przepisy antydopingowe
określone przez krajowe oraz międzynarodowe
organizacje sportowe,
8) zawodnik osiągnął wiek 25 lat,
9) zawodnik swoim nagannym lub niegodnym zachowaniem, sprzecznym z zasadami współżycia
społecznego lub ogólnie przyjętymi obyczajami, naraził na szwank dobre imię Gminy Drezdenko lub klubu sportowego,
10) został skazany prawomocnym wyrokiem sadu
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.
2. Cofniecie stypendium następuje począwszy
od następnego miesiąca po miesiącu, w którym
powstały przyczyny określone w ust. 1.
3. O cofnięciu stypendium Burmistrz powiadamia zawodnika i jego macierzysty klub sportowy.
4. Decyzja Burmistrza o cofnięciu stypendium
jest ostateczna, tzn. nie przysługuje od niej odwołanie.
5. Cofniętego stypendium nie mona wznowić.
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§ 8. Stypendium wstrzymuje, wznawia i cofa
Burmistrz w drodze decyzji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. 1. Stypendium wypłacone w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi na rachunek
Gminy Drezdenko w terminie 14 dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania Burmistrza do zwrotu
stypendium.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński

2. Nie dokonanie zwrotu stypendium w terminie
wskazanym w ust.1, spowoduje naliczenie odsetek
ustawowych za każdy dzień zwłoki.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/335/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 marca 2010r.
......................................................

..............................

(wnioskodawca)

(data)
WNIOSEK

DO BURMISTRZA DREZDENKA O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPORTOWEGO
na okres od ....................... do ..........................
.......................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
................................................ ......................................... ......................................
(data i miejsce urodzenia)

(PESEL)

(NIP)

....................................................................................................................................................................................
(adres zamieszkania)
Student /uczeń:
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa szkoły /uczelni wraz z adresem i telefonem)
Klasa / rok: ......................
Opinia szkoły /uczelni:
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
..........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………............................................................
Wybitne osiągnięcia w sporcie, w tym udział w olimpiadach, mityngach, turniejach i zajmowane miejsca
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
Lp.

Nazwa imprezy
(olimpiady, zawodów)

Miejsce

Data

Osiągniecie

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 73

– 4989 –

Poz. 979

Planowany program szkolenia, startów, uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Uzyskana klasa sportowa …………………………...…………………………………………..
Nr i data przyznania licencji zawodniczej ...................................................................................
Zawodnik

….......................……………otrzymuje/nie
(imię i nazwisko)

otrzymuje*

wynagrodzenie

w

związku

z uprawianiem sportu kwalifikowanego lub na podstawie umowy ze sponsorem, stypendium sportowe
z budżetu państwa, z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego lub z klubu sportowego
w wysokości …….. (słownie: …………………………….) zł miesięcznie.
Dotychczas otrzymywane stypendia, nagrody, wyróżnienia:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Wnioskodawca:………………………………………………………………………..
..............................................
(podpis wnioskodawcy)
*niepotrzebne skreślić

Zobowiązujemy sie do składania:
1) w cyklu kwartalnym informacji o realizacji szkolenia ,
2) niezwłocznie w chwili wystąpienia, informacji o okolicznościach mających wpływ na wstrzymanie lub
cofniecie stypendium.
Oświadczamy, e dane przedstawione we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym
..............................................................................
(podpis prezesa klubu i trenera)
W załączeniu kopie dokumentów potwierdzających uzyskany(e) wynik(i) i klasę sportowa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dotyczącym przyznania stypendium Burmistrza Drezdenka za osiągnięcia w sporcie, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Drezdenko, ...........................................
(data)

……………………………………
(czytelny podpis zawodnika)
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Poz. 979
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIX/335/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 marca 2010r.

UMOWA STYPENDIALNA
W dniu…………………....... w Drezdenku pomiędzy Burmistrzem Drezdenka, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Drezdenko, a zawodnikiem ……………………….............., legitymującym sie dowodem osobistym/legitymacja* seria ........................................................ nr ...................................., wydanym(a) przez
..........................................................................................., zamieszkałym(a)………...............……………..................
.............…………, uczniem /studentem/słuchaczem*…………… klasy /roku* ……………………………………...
zwanym(a) dalej Stypendysta,
została zawarta umowa następującej treści:
§ 1. Na podstawie uchwały Nr ............... Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia ............... w sprawie zasad
i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych Burmistrz Drezdenka przyznaje Stypendyście miesięczne stypendium w wysokości ..............................na okres 6 miesięcy, począwszy od
…………………… do …………………..(włącznie).
§ 2. Wypłata stypendium będzie dokonywana do ostatniego dnia każdego miesiąca, na który przyznane
zostało stypendium, przelewem na konto nr.............................................................
§ 3. Zobowiązuje sie Stypendystę do – o ile to możliwe – umieszczania logo Gminy Drezdenko na sprzęcie sportowym. Pozostałe obowiązki Stypendysty określone są w § 5 uchwały.
§ 4. Wypłatę stypendium wstrzymuje sie w przypadkach określonych w § 6 uchwały.
§ 5. Stypendium cofa sie w przypadkach określonych w § 7 uchwały.
§ 6. Wstrzymanie lub cofniecie stypendium następuje w formie pisemnej.
§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego umowa rozstrzygane będą przez sad właściwy miejscowo dla siedziby przyznającego.
§ 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron.

…………………………........................
STYPENDYSTA
…………………………………………
(opiekun prawny stypendysty niepełnoletniego)
________________________________
*niepotrzebne skreślić

.............................................................
BURMISTRZ DREZDENKA
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIX/335/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 marca 2010r.

Pieczęć klubu

Drezdenko, dn ………………..
INFORMACJA KWARTALNA

O REALIZACJI PROGRAMU SZKOLENIA ZAWODNIKA KLUBU SPORTOWEGO LUB ZAWODNIKA NIEZRZESZONEGO
.........................................................................
(imię i nazwisko zawodnika)
REALIZACJA PROGRAMU SZKOLENIA
miesiące: ……………………………………….. rok: …………
Frekwencja w zajęciach

Udział w meczach i zawodach
– realizacja planu przygotowań
i startów

Postawa zawodnika

Zwolnienie lekarskie od ...............................do ..................................
......................................................
(podpis zawodnika)
......................................................

........................................................

(podpis trenera)

( podpis prezesa klubu)

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLVIII/346/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 25 maja 2010r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i punktów przedszkolnych w Gminie Bledzew
Na podstawie art. 14a ust. 1 i 1a ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

a) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Dekerta w Bledzewie, ul. Szkolna 9,

§ 1. Ustala się sieć publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
i punktów przedszkolnych w Gminie Bledzew.

b) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Templewie.
3) punkty przedszkolne:

1) przedszkola: Przedszkole Gminne w Bledzewie,
ul. Kościuszki 17.

a) Punkt Przedszkolny w Nowej Wsi 93,

2) oddziały przedszkolne:

b) Punkt Przedszkolny w Starym Dworku 149/1.
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.

Poz. 980, 981

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
9 80
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UCHWAŁA NR XLVIII/347/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 25 maja 2010r.
w sprawie utworzenia Sołectwa Dębowiec
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 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.) Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:
§ 1. Wydziela się osadę Dębowiec z Sołectwa
Nowa Wieś i tworzy się Sołectwo Dębowiec.
§ 2. W uchwale Nr XXXIII/247/09 Rady Gminy
Bledzew z dnia 28 maja 2009r. w sprawie statutu
Sołectwa Nowa Wieś (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 76, poz. 1027) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obszar Sołectwa Nowa Wieś określa mapa
stanowiąca załącznik do niniejszego statutu."
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ogół mieszkańców wsi Nowa Wieś stanowi
samorząd mieszkańców Sołectwa Nowa
Wieś."
2) dodaje się załącznik do uchwały w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Nr IX/60/07 Rady Gminy Bledzew
z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie statutu Gminy
Bledzew (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 73, poz. 1032
ze zm.) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Gmina Bledzew dzieli się na sołectwa:
"1) Bledzew;
2) Chycina;
3) Dębowiec;
4) Goruńsko;
5) Nowa Wieś;
6) Osiecko;
7) Popowo;
8) Sokola Dąbrowa;
9) Stary Dworek;
10) Templewo;
11) Zemsko."
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/347/10
Rady Gminy Bledzew
z dnia 25 maja 2010r.
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UCHWAŁA NR XLVIII/348/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 25 maja 2010r.
w sprawie statutu Sołectwa Dębowiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7 i art. 35 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
STATUT SOŁECTWA DĘBOWIEC
Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Sołectwo Dębowiec jest jednostką pomocniczą Gminy Bledzew.
§ 2. 1. Obszar Sołectwa Dębowiec określa mapa
stanowiąca załącznik do niniejszego statutu.
2. Ogół mieszkańców osady Dębowiec stanowi
samorząd mieszkańców Sołectwa Dębowiec.
3. Nazwa samorządu mieszkańców sołectwa
brzmi: Sołectwo Dębowiec.
4. Siedzibą sołectwa jest osada Dębowiec.
§ 3. 1. W Zebraniu Wiejskim mają prawo uczestniczyć osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa.
2. Prawo do głosowania podczas obrad Zebrania
Wiejskiego mają wyłącznie osoby stale zamieszkujące na terenie sołectwa, które posiadają czynne prawo wyborcze.
3. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata
licząc od dnia ich wyboru.
§ 4. Zadania sołectwa obejmują w szczególności
sprawy:
1) mienia komunalnego przekazanego sołectwu;
2) ochrony zdrowia mieszkańców sołectwa;
3) gminnego budownictwa mieszkaniowego na
terenie sołectwa;

mowa w § 3 ust. 1 lub organy samorządu gminnego.
§ 6. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego są ważne, jeśli uczestniczy w nim grupa co najmniej 1/5 liczby
mieszkańców sołectwa uprawnionych do wzięcia
udziału w Zebraniu Wiejskim.
2. W przypadku braku wymaganego quorum dla
ważności obrad, po upływie 15 minut, następuje
powtórne ustalenie liczby mieszkańców uczestniczących w obradach, które jest ważne bez względu na
liczbę uczestniczących w nim mieszkańców sołectwa.
§ 7. 1. Obrady Zebrania Wiejskiego odbywają się
w miarę istniejących potrzeb sołectwa, jednak nie
rzadziej niż 2 razy w roku.
2. Miejsce, datę i godzinę obrad Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa, na co
najmniej 14 dni przed datą zebrania.
§ 8. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
1) wyrażanie stanowiska w sprawach istotnych
dla sołectwa i jego mieszkańców;
2) wybieranie i odwoływanie Sołtysa;
3) wybieranie i odwoływanie Rady Sołeckiej;
4) podejmowanie uchwał w sprawie rocznego
planu finansowo-rzeczowego sołectwa oraz dokumentowanie jego zmian;
5) rozpatrywanie rocznych sprawozdań z pracy
Sołtysa i Rady Sołeckiej;
6) stanowienie w innych sprawach dotyczących
sołectwa w ramach przepisów ustawowych
i Statutu Gminy Bledzew;

4) edukacji publicznej mieszkańców sołectwa;

7) ustalenie zadań dla Sołtysa i Rady Sołeckiej do
realizacji między obradami;

5) kultury;

8) opiniowanie spraw dotyczących:

6) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami znajdującymi się na terenie sołectwa;

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

7) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych znajdujących się na terenie sołectwa.

b) projektów programów gospodarczych,

Rozdział II

c) założeń do projektu budżetu oraz projektu
budżetu,

Zebranie Wiejskie

d) ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych znajdujących się na terenie sołectwa,

§ 5. Zebranie Wiejskie jest zwoływane przez Sołtysa, grupę co najmniej 1/10 liczby osób, o których

e) sieci dróg i placów gminnych, oświetlenia
ulic, przejść dla pieszych oraz rozmieszczenia
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przystanków transportu zbiorowego na terenie sołectwa.
§ 9. Zebranie Wiejskie realizuje swoje zadania
w formie uchwał podjętych zwykłą większością głosów przy spełnieniu wymogów ważności obrad.
§ 10. 1. Sołtys przekazuje Wójtowi uchwały, opinie i wnioski Zebrania Wiejskiego w terminie 7 dni
od dnia odbycia obrad Zebrania Wiejskiego.
2. W zależności od charakteru spraw Wójt rozpatruje je we własnym zakresie albo przekazuje do
rozpatrzenia Radzie Gminy.
3. Wójt za pośrednictwem Sołtysa informuje sołectwo o sposobie załatwiania jego spraw.
§ 11. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a w razie jego nieobecności najstarszy
wiekiem członek Rady Sołeckiej.
2. Sołtys może przekazać przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego jednemu z członków Rady
Sołeckiej.
3. Zebranie protokołuje wyznaczony przez Sołtysa uczestnik Zebrania Wiejskiego.

Poz. 982

8) pisemne sprawozdanie Sołtysa z realizacji
uchwał i wniosków podjętych na poprzednich
obradach Zebrania Wiejskiego;
9) przebieg obrad, w tym streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych i uchwalonych wniosków;
10) wykaz uchwał podjętych podczas obrad Zebrania Wiejskiego i podpisanych przez Sołtysa;
11) podpisy prowadzącego obrady i protokolanta
Zebrania Wiejskiego.
2. Protokoły i uchwały numeruje się w kolejności
odbywanych obrad i kolejności podejmowania
uchwał od początku kadencji.
3. Lista obecności uczestników obrad stanowi
załącznik do protokołu.
4. Protokół z obrad Zebrania Wiejskiego podlega
przyjęciu na tych obradach, których dotyczy.
§ 16. Każdy zainteresowany może mieć wgląd do
protokołu oraz sporządzać z niego notatki lub wyciągi.
§ 17. Protokoły przechowuje i udostępnia Sołtys.

§ 12. 1. Głosowanie podczas obrad Zebrania
Wiejskiego jest jawne; wyniki głosowania ogłasza
bezzwłocznie prowadzący obrady.

Sołtys i Rada Sołecka

2. Prowadzący obrady wyznacza do liczenia głosów jednego lub dwóch członków Rady Sołeckiej.

§ 18. Do obowiązków i kompetencji Sołtysa należy w szczególności:

§ 13. 1. W obradach Zebrania Wiejskiego mają
prawo uczestniczyć Wójt, przewodniczący i radni
Rady Gminy.

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw
i przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

2. W obradach Zebrania Wiejskiego mają prawo
uczestniczyć również pracownicy Urzędu Gminy
i jednostek organizacyjnych gminy, osoby zaproszone przez Sołtysa oraz inne osoby zainteresowane, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot
tych obrad.

2) zwoływanie Zebrania Wiejskiego i przewodniczenie jego obradom;

§ 14. Do dnia 30 września każdego roku Sołtys
przedkłada Zebraniu Wiejskiemu na piśmie roczne
sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej; roczne sprawozdanie podlega odczytaniu i stanowi załącznik do protokołu z obrad Zebrania Wiejskiego.
§ 15. 1. Z obrad Zebrania Wiejskiego sporządza
się protokół zawierający:
1) miejsce, datę i godzinę obrad;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w obradach;
3) stwierdzenie ważności obrad;
4) potwierdzenie wskazania protokolanta Zebrania
Wiejskiego, o którym mowa w § 11 ust. 3;
5) imiona, nazwiska i pełnione funkcje osób określonych w § 13 ust. 1 i 2;
6) zatwierdzony porządek obrad;
7) przyjęcie protokołu z poprzednich obrad Zebrania Wiejskiego;

Rozdział III

3) przewodniczenie Radzie Sołeckiej;
4) reprezentowanie mieszkańców sołectwa;
5) wykonywanie i kierowanie realizacją uchwał
Zebrania Wiejskiego;
6) pobieranie podatków i opłat lokalnych;
7) potwierdzanie okoliczności, których wymagają
przepisy prawa dla załatwiania spraw przez
mieszkańców sołectwa;
8) podejmowanie rozstrzygnięć w zakresie:
a) zarządzania i korzystania z mienia komunalnego przekazanego sołectwu oraz rozporządzania dochodami z tego źródła,
b) określania przeznaczenia środków wyodrębnionych dla sołectwa w budżecie gminy na
realizację jego zadań;
9) sporządzanie sprawozdań określonych w § 14;
10) prowadzenie i przechowywanie akt zawierających niniejszy Statut, protokoły z obrad Zebrania Wiejskiego i sprawozdania określone
w § 13;
11) przekazywanie akt, o których mowa w pkt. 10
do archiwum Urzędu Gminy po upływie kadencji.
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§ 19. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Gminy,
gdzie przysługuje mu prawo zgłaszania wniosków
w imieniu sołectwa.
§ 20. Rada Sołecka składa się z sześciu osób.
§ 21. Do zadań Rady Sołeckiej należy:
1) wspomaganie Sołtysa w realizacji jego zadań
i obowiązków;
2) współdziałanie
z Sołtysem
spraw sołectwa;

w prowadzeniu

3) przygotowywanie obrad Zebrania Wiejskiego;
4) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;
5) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla
sołectwa i jego mieszkańców.
Rozdział IV
Mienie komunalne i gospodarka finansowa
§ 22. Sołectwo dysponuje mieniem komunalnym
przekazanym odrębnymi uchwałami Rady Gminy
i zarządza nim.
§ 23. Sołectwo może decydować o przeznaczeniu mienia, o którym mowa w § 22 z wyjątkiem
zbywania i obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi.
§ 24. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową
na zasadach określonych w Statucie Gminy Bledzew.
Rozdział V
Nadzór i kontrola
§ 25. 1. Nadzór i kontrola nad działalnością sołectwa sprawowane są w oparciu o kryteria zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa
sprawują Wójt oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy,
a w sprawach finansowych – Skarbnik Gminy.
3. Podmioty wymienione w ust. 2 mają prawo
żądać niezbędnych informacji i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestniczyć
w obradach Zebrania Wiejskiego i posiedzeniach
Rady Sołeckiej.
4. Podmioty wymienione w ust. 2 mają prawo
wyznaczać swoich przedstawicieli do dokonywania
czynności, o których mowa w ust. 3.
§ 26. 1. Jeżeli Wójt uzna, że akty stanowione
przez organy sołectwa wykraczają poza zakres przekazanych im kompetencji lub są sprzeczne z prawem, wstrzymuje ich realizację, zawiadamiając jednocześnie Radę Gminy i sołectwo.
2. Rada Gminy na najbliższej sesji rozstrzyga
o zgodności z prawem aktów stanowionych przez
organy sołectwa, których realizację wstrzymano, po
zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
3. Akty stanowione przez organy sołectwa
sprzeczne z prawem są nieważne.
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Rozdział VI
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 27. Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej
może być wybrana osoba posiadająca czynne prawo
wyborcze i stale zamieszkująca na terenie sołectwa.
§ 28. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza
Rada Gminy w drodze uchwały, ustalając miejsce,
datę i godzinę wyborów nie później niż w dwa miesiące przed upływem kadencji Sołtysa i Rady Sołeckiej.
§ 29. 1. Wójt zwołuje zebranie Wiejskie dla wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. Przewodniczący Rady Gminy lub Wójt uczestniczą w obradach z głosem doradczym i nadzorują
przestrzeganie przepisów niniejszego Statutu.
3. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa
i wszystkich członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, do czasu wyboru nowego Sołtysa,
obradom Zebrania Wiejskiego zwołanym dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej przewodniczy Wójt lub
wskazana przez niego osoba.
4. Przepisy rozdziału II niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio.
§ 30. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim,
spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez
osoby określone w § 3 ust. 1.
§ 31. 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza Komisja Skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób wybranych spośród uczestników Zebrania Wiejskiego.
2. Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być
kandydat na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.
3. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego.
§ 32. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
2) przeprowadzenie głosowania;
3) ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania;
4) sporządzenie protokołu o wynikach z wyborów.
§ 33. 1. Kandydaci na Sołtysa lud członka Rady
Sołeckiej mogą zgłaszać się sami albo być zgłaszani
przez mieszkańców sołectwa; kandydaci są zobowiązani wyrazić zgodę na kandydowanie.
2. Głosowania dla dokonania wyboru Sołtysa
i Rady Sołeckiej przeprowadza się oddzielnie;
w pierwszej kolejności przeprowadza się zgłaszanie
kandydatów i głosowanie nad wyborem Sołtysa,
a następnie zgłaszanie kandydatów i głosowanie
nad wyborem członków Rady Sołeckiej.
3. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie
znaku „x” przy nazwisku wybieranego kandydata.
4. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał bezwzględną większość głosów.
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5. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się
kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 34. 1. Druki protokołów głosowania dla Komisji
Skrutacyjnej oraz karty do głosowania dostarcza
Wójt lub osoba przez niego upoważniona.
2. Protokół głosowania podpisuje przewodniczący Zebrania Wiejskiego i członkowie Komisji Skrutacyjnej.
§ 35. 1. Sołtys i członkowie Rady Sołeckiej są
bezpośrednio odpowiedzialni przed sołectwem
i mogą być odwołani przez Zebranie Wiejskie przed
upływem ich kadencji, jeżeli nie wykonują swoich
obowiązków, naruszają postanowienia niniejszego
Statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego lub popełnili
czyn dyskwalifikujący ich w opinii mieszkańców
sołectwa.
2. Z wnioskiem o odwołanie może się zwrócić do
Zebrania Wiejskiego Wójt, Rada Gminy lub grupa co
najmniej 1/10 liczby mieszkańców sołectwa uprawnionych do wzięcia udziału w Zebraniu Wiejskim.
3. Uchwałę w sprawie odwołania z zajmowanej
funkcji podejmuje się w obecności co najmniej 1/5
liczby mieszkańców sołectwa uprawnionych do
wzięcia udziału w Zebraniu Wiejskim.
4. Głosowanie nad wnioskiem o odwołanie
w miarę możliwości powinno się odbyć po wysłuchaniu osoby, której ten wniosek dotyczy.
5. Głosowanie jest tajne; przepisy § 33 ust. 4
i 5 stosuje się odpowiednio.
6. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Rady Gminy.
§ 36. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej przed upływem
kadencji Rada Gminy zarządza w drodze uchwały
wybory uzupełniające, ustalając miejsce, datę
i godzinę wyborów nie później niż przed upływem
miesiąca od daty wygaśnięcia mandatu.
2. Wybory uzupełniające członka Rady Sołeckiej
zarządza i przeprowadza Sołtys, ustalając miejsce,
datę i godzinę wyborów nie później niż na 1 miesiąc
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od dnia powstania wakatu w składzie Rady Sołeckiej.
3. Do wyborów uzupełniających, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przepisy
niniejszego rozdziału z wyjątkiem § 28.
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 37. W przypadku naruszenia prawa lub przekroczenia kompetencji przez Sołtysa lub Radę Sołecką Wójt może w formie zarządzenia zawiesić ich
działanie i zwołać zebranie wiejskie w celu podjęcia
uchwały o dalszych czynnościach.
§ 38. Sołectwo Dębowiec działa na podstawie
przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze
zm.);
2) uchwały Nr IX/60/07 Rady Gminy Bledzew
z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie Statutu
Gminy Bledzew (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
Nr 73, poz. 1032 ze zm.)
§ 39. Sołectwo używa pieczęci:
1) nagłówkowej o treści:
Sołectwo Dębowiec

2) popisowej o treści
Sołtys
Sołectwa Dębowiec
imię i nazwisko
§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/348/10
Rady Gminy Bledzew
z dnia 25 maja 2010r.

Tytuł
Obszar Sołectwa Dębowiec na mapie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś

9 82
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UCHWAŁA NR XLIII/374/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 9 czerwca 2010r.
w sprawie zaliczenia drogi położonej na terenie Gminy Lubiszyn do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204,
poz. 2086 z późn. zm.) i po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Gorzowskiego, Rada Gminy Lubiszyn
uchwala co następuje:

§ 2. Lokalizację drogi przedstawia załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 1. Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogę położoną na terenie Gminy Lubiszyn, w miejscowości Baczyna, działka Nr 284/14

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIII/374/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 9 czerwca 2010r.
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UCHWAŁA NR XLII/319/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 czerwca 2010r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli
oraz placówek prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego działających na terenie
Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje:
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego,
2) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą.
§ 2. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie
realizacji zadań w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej.
§ 3. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie
na pokrycie wydatków bieżących dotowanych placówek, ponoszonych na:
1) wynagrodzenia pracowników i pochodne od
wynagrodzeń,
2) wydatki na utrzymanie obiektów placówek,
w tym wydatki na wynajem pomieszczeń dydaktycznych potrzebnych na prowadzenie działalności dotowanej placówki,
3) zakup wyposażenia dla placówki,
4) zakup pomocy dydaktycznych.
§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. przedszkolu – należy przez to rozumieć niepubliczne przedszkole,
2. innych formach wychowania przedszkolnego –
należy przez to rozumieć inne niż przedszkola
i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych formy, tzn. niepubliczny zespół wychowania przedszkolnego lub niepubliczny punkt
przedszkolny,
3. dotującym – należy przez to rozumieć Miasto
Kostrzyn nad Odrą,
4. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia przedszkola, ucznia zespołu wychowania przedszkolnego, ucznia punktu przedszkolnego,
5. organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub osobę prawną prowadzącą niepubliczne przedszkole na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, ubiegającą się o udzie-

lenie dotacji z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Podstawa obliczenia wysokości dotacji
§ 5. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki
dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz informacja
o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji
ogólnej dla Miasta otrzymana od ministra właściwego do spraw oświaty.
2. Przedszkola otrzymują dotacje na każdego
ucznia w wysokości 100% planowanych wydatków
bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę w przeliczeniu na
jednego ucznia.
3. Organ prowadzący wychowanie przedszkolne
w innych formach otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację
w wysokości 100% planowanych wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu
publicznym prowadzonym przez gminę.
4. Przedszkola oraz organy prowadzące inne
formy wychowania przedszkolnego otrzymują dotacje na każdego ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału integracyjnego
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.
5. Jeżeli do przedszkola lub placówki prowadzonej w innej formie wychowania przedszkolnego
uczęszcza uczeń nie będący mieszkańcem Miasta
Kostrzyn nad Odrą, gmina, której mieszkańcem jest
ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji.
6. Kwota dotacji może ulec zmianie – zarówno
zmniejszeniu, jak i zwiększeniu:
1) w przypadku zmiany wysokości wydatków bieżących z budżetu gminy na przedszkola samorządowe lub w przypadku zmiany podstawy obliczania dotacji dla przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego,
2) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby uczniów uczęszczających do przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego – tylko w ramach danych zawartych we wniosku
o udzielenie dotacji,
3) po przeliczeniu dotacji na dzieci niepełnosprawne po otrzymaniu metryczki subwencji
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oświatowej na rok, w którym udzielona zostanie dotacja.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, dotujący dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej
i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub
pomniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego
roku.
8. Stawki miesięcznych dotacji na jedno dziecko
ustala na dany rok kalendarzowy Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą w drodze stosownego zarządzenia.
Tryb postępowania o udzielenie dotacji
§ 6. 1. Organ prowadzący przedszkole lub inne
formy wychowania przedszkolnego składa wniosek
o udzielenie dotacji, nie później niż do 30 września
roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji,
w Urzędzie Miasta Kostrzyn nad Odrą według wzoru
określonego w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje są przekazywane w 12 częściach
w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca
roku budżetowego następującego po roku złożenia
wniosku o udzielenie dotacji, na wskazany we wniosku rachunek bankowy przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego.
3. Przed przekazaniem miesięcznej raty dotacji
organ prowadzący przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego przedkłada dotującemu
do 5-go dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów sporządzoną na podstawie
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały według stanu na pierwszy dzień
miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc.
4. Obliczenie dotacji na dany miesiąc dokonuje
się w oparciu o informacje, o których mowa
w ust. 3, mnożąc wielkość dotacji na jednego ucznia
przedszkola przez faktyczną liczbę uczniów zapisanych i uczęszczających do przedszkola.
Rozliczenie wykorzystania dotacji
§ 7. 1. Organ prowadzący przedszkole lub inną
formę wychowania przedszkolnego sporządza comiesięczne rozliczenia wykorzystania dotacji za miesiąc poprzedni w terminie do 10-tego dnia danego
miesiąca zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej
uchwały oraz składa je w Wydziale Oświaty, Kultury
i Opieki Urzędu Miasta.
2. Jeżeli dotacja nie została wykorzystana
w całości do końca roku, na jaki została udzielona,
jej część niewykorzystana podlega zwrotowi w terminie do 31 stycznia następnego roku na konto bankowe dotującego.
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3. W przypadku stwierdzenia w toku czynności
kontrolnych, o których mowa w § 8 niniejszej
uchwały,
wydatkowania dotacji
niezgodnego
z przeznaczeniem, pobrania dotacji w nadmiernej
wysokości lub nienależnego pobrania dotacji, organ
prowadzący zwróci do budżetu gminy kwotę dotacji
w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności
wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowej.
4. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu gminy należy zamieścić opis:
„Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą,
w kwocie……….zł. dotyczący……(nazwa dotowanej
placówki)………..” oraz pieczęć i podpis organu
prowadzącego lub upoważnionej przez ten organ
osoby.
Tryb i zakres kontroli
§ 8. 1. Gmina ma prawo do przeprowadzenia
kontroli w przedszkolach i placówkach prowadzonych w innych formach wychowania przedszkolnego, pod względem prawidłowości wykorzystania
przyznanej dotacji na cele określone w § 3 niniejszej
uchwały, oraz zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach miesięcznych, które stanowią podstawę do przekazania
dotacji.
2. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia kontroli legitymować się będą stosownym upoważnieniem.
3. Osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli mają prawo wstępu do placówek oraz wglądu
do prowadzonej przez nie dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania oraz przetwarzania danych osobowych
uczniów tych placówek.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XX/154/08 Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 5 czerwca 2008
roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania z budżetu gminy oraz rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych
działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/319/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 17 czerwca 2010r.
Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą
ul. Kopernika 1
Kostrzyn nad Odrą

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Kostrzyn nad Odrą
1) Nazwa i adres podmiotu prowadzącego przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego………..
……………………………………………….............................................................................................................
2) Nazwa i adres przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego…...…...................................…….
…………………………………………………………………………………….........................……………………….……
3) Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych………………………….
…………..……………………………………………………………………………………………………………………......
4) Planowana liczba uczniów:
a) od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia -…………………….. w tym, liczba uczniów niepełnosprawnych …………………..
b) od dnia 1 września do 31 grudnia -…………………….. w tym, liczba uczniów niepełnosprawnych ……………………..
c) planowana liczba uczniów z terenu innych gmin …………….w tym, liczba uczniów niepełnosprawnych
-…………………….
5) Nazwa banku i numer rachunku bankowego……………................…………………...........………..

……………………………………
/podpis i pieczęć wnioskodawcy/

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLII/319/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 17 czerwca 2010r.

Informacja o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do przedszkola lub placówki prowadzonej w innej
formie wychowania przedszkolnego

1) Nazwa i adres podmiotu prowadzącego przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego ….........
………………………………………………………………………………………………………………………………........
2) Nazwa i adres przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego……………………………………..…
……………………………………………………………………................................………………………………………..
3) Faktyczna liczba uczniów na dzień…………….......……………………………….............../podać dzień, miesiąc
i rok/
w tym:
a) liczba uczniów niepełnosprawnych………………………………………..
b) liczba uczniów z terenu innych gmin………………………………………
z tego:
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ilość uczniów………….. z Gminy……………………………………….
ilość uczniów …………. z Gminy……………………………………….

……………………………….
/podpis i pieczęć wnioskodawcy/
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLII/319/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 17 czerwca 2010r.

Rozliczenie wykorzystania dotacji za miesiąc……… roku……….

1) Nazwa i adres podmiotu prowadzącego przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego ………
……………………………………………………………………….…………………...........................……………………
2) Nazwa i adres przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego …………………….………………...
……………………………………………………………................................………………………………………………
3) Rozliczenie:
a) faktyczna liczba uczniów w miesiącu sprawozdawczym ogółem……………...w tym:
liczba uczniów niepełnosprawnych……………………..
liczba uczniów z terenu innej gminy…………………….
b) kwota otrzymanej dotacji w miesiącu sprawozdawczym………………………
c) kwota dotacji otrzymanej narastająco w danym roku budżetowym…………….
d) kwota dotacji należnej w kolejnej transzy, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów uczęszczających do placówki…………………………………………………...
e) kwota dotacji niewykorzystana w miesiącu sprawozdawczym, o którą należy skorygować kolejną transzę……………………………………………………...
4) W przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą dzieci faktycznie uczęszczających do placówki w danym miesiącu sprawozdawczym a liczbą dzieci przyjętą do wyliczenia ostatnio przekazanej transzy dotacji, kolejną kwotę transzy koryguje się o wielkości wynikające z tych różnic.

…………………………….
/podpis i pieczęć wnioskodawcy/
9 84
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UCHWAŁA NR XLII/320/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 czerwca 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
dotyczących projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza
w zakresie:

się

procedurę

konsultacji

1) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zm.),
2) rocznego lub wieloletniego programu współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na podstawie ustawy, o której mowa w pkt. 1,
3) tworzenia i prowadzenia jednostek organizacyjnych, których celem jest działalność na rzecz
organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,
4) innych przypadków przewidzianych ustawą.
§ 2. W konsultacjach mogą uczestniczyć rady
działalności pożytku publicznego w przypadku ich
powołania lub organizacje pozarządowe i inne organizacje prowadzące na terenie Miasta Kostrzyn
nad Odrą działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w § 1 uchwały.
§ 3. Zarządzając konsultacje Burmistrz Miasta
Kostrzyn nad Odrą określa:
1) przedmiot konsultacji,
2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
3) formę konsultacji,
4) osobę odpowiedzialną
konsultacji.

za

przeprowadzenie

§ 4. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyrażeniu opinii lub złożeniu uwag w sprawie
będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
§ 5. Konsultacje mogą mieć formę:

1) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących
na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy, o której mowa w § 1 pkt 1,
2) badania opinii przedstawicieli organizacji, działających na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą,
poprzez pisemne bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformowanie organizacji
o prowadzonych konsultacjach,
3) ankiet skierowanych do przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą działalność pożytku publicznego,
4) zgłaszania się organizacji pozarządowych i innych organizacji, prowadzących na terenie
Miasta Kostrzyn nad Odrą działalność pożytku
publicznego, w odpowiedzi na zamieszczony
w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Miasta Kostrzyn
nad Odrą komunikat o prowadzonych konsultacjach.
§ 6. Informację o konsultacjach Burmistrz ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą i na tablicy
ogłoszeń wskazując cel, formę oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
§ 7. 1. Ustalenia poczynione na spotkaniach,
o których mowa w § 5 pkt 1, są odnotowywane
w protokole spotkania.
2. W przypadku przeprowadzenia konsultacji
w pozostałych formach wynikiem konsultacji są
ankiety lub wystąpienia podmiotów uprawnionych
do udziału w konsultacjach złożone na piśmie, bądź
za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Z przeprowadzonych konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie sporządza sprawozdanie.
4. Po zakończeniu konsultacji protokoły, dokumenty i sprawozdania są przedstawiane Burmistrzowi Miasta.
5. Wyniki konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie Miasta w uzasadnieniu do projektów aktów,
o których mowa w § 1.
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§ 8. 1. Wyniki konsultacji nie są wiążące przy
uchwalaniu aktów prawa miejscowego.
2. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez
względu na liczbę osób i podmiotów biorących
udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale.

Poz. 985, 986

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
9 85

§ 9. Powyższa procedura konsultacji podlega
ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLII/330/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 czerwca 2010r.
w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania
i spożywania napojów alkoholowych
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 z późn.
zm.), art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października
1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W związku z mającym się odbyć koncertem XVI Przystanek Woodstock wprowadza się na
terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowy zakaz
sprzedawania, podawania i spożywania napojów
alkoholowych obowiązujący od godziny 0001 dnia
29 lipca 2010r. do godziny 18°° dnia 2 sierpnia
2010r.
2. Czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych, o którym mowa
w ust. 1 dotyczy:
a) napojów alkoholowych powyżej 4,5% do
18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

b) napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu.
3. Czasowy zakaz sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych nie obejmuje napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz
piwa.
§ 2. Za wykroczenia przeciwko zakazom wprowadzonym niniejszą uchwałą stosowane będą sankcje karne przewidziane w art. 43 i 431 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
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UCHWAŁA NR XLII/333/10
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 czerwca 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Aleksandra Zawadzkiego
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 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. 1. W uchwale Nr XXXIX/298/10 Rady Miasta
Kostrzyn nad Odrą z dnia 29 stycznia 2010r. dokonuje się następującej zmiany metryki:
„Uchwała Nr XXXIX/298/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 28 stycznia 2010r.”
2. W załączniku do uchwały Nr XXXIX/298/10
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dn. 29 stycznia
2010r. wprowadza się zmianę oznaczenia:

„Załącznik do uchwały Nr XXXIX/298/10 Rady
Miasta Kostrzyn nad Odrą z dn. 28 stycznia
2010r.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2011 roku.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
9 86
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UCHWAŁA NR CXI/323/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 18 czerwca 2010r.
w sprawie warunków udzielania oraz wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali
mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym z pierwszeństwa w ich
nabyciu, a także procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowych
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 1b oraz
art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r.
Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.1) i art. 18 ust. 2 pkt. 9
lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Najemcom lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, w których znajduje się tylko
jeden lokal (budynki jednorodzinne) stanowiących
mieszkaniowy zasób Gminy Międzyrzecz, korzystającym z pierwszeństwa w ich nabyciu w trybie bez1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r.
Nr 281, poz. 2782; z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420
i Nr 175, poz. 1459; z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601
i Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 69, poz. 468 i Nr 173, poz. 1218;
z 2008r. Nr 59, poz. 369 i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 Nr 19,
poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161,
poz. 1279, Nr 161, poz. 1281 i Nr 206, poz. 1590.
2
Zmiany 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 i Nr 116, poz. 1203; 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, Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.

przetargowym, może być udzielona bonifikata (obniżka) w wysokości:
1) 95% wartości lokalu lub domu jednorodzinnego
powstałych (wybudowanych) przed 1 stycznia
1945r.,
2) 85% wartości lokalu lub domu jednorodzinnego
powstałych (wybudowanych) po 31 grudnia
1944r.,
ustalonej na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
2. Sprzedaż z zastosowaniem bonifikaty dotyczy
wyłącznie lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych, których najemcy nie zalegają z płatnością czynszu oraz opłat za lokal mieszkalny lub budynek jednorodzinny.
3. Nie udziela się bonifikaty od ceny sprzedaży
lokali mieszkalnych oraz budynków jednorodzinnych:
1) w zakresie budynków oddanych do użytku nie
dalej jak 10 lat przed dniem złożenia wniosku
o wykup,
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2) w zakresie budynków, w których remont objął
60% i więcej konstrukcji budynku nie dalej jak
5 lat przed dniem złożenia wniosku o wykup.
3) osobom, które nabyły lokal lub dom jednorodzinny od Gminy na warunkach preferencyjnych w zamian za imienne obligacje Gminy,
bądź skorzystały z upustów lub bonifikat określonych uchwałami Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Nr:
a) XXXII/220/93 z dnia 16 kwietnia 1993r.
w sprawie emisji obligacji przez Gminę Międzyrzecz,
b) XXXIV/231/93 z dnia 8 czerwca 1993r.
w sprawie emisji obligacji przez Gminę Międzyrzecz,
c) XXXVIII/259/93 z dnia 1 grudnia 1993r.
w sprawie emisji obligacji przez Gminę Międzyrzecz,
d) V/60/94 z dnia 29 grudnia 1994r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości
komunalnych oraz oddawania ich w dzierżawę lub najem na okres dłuższy niż trzy lata,
e) XL/295/98 z dnia 31 marca 1998r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie przyznania
pierwszeństwa w nabyciu własności lokali
mieszkalnych i zgody na stosowanie bonifikaty do najemców lokali mieszkalnych,
f)

XXXI/257/2001 z dnia 29 maja 2001r.
w sprawie bonifikaty od ceny ustalonej dla
lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych zbywanych najemcom korzystającym
z pierwszeństwa w ich nabyciu, wyłączeń ze
sprzedaży oraz procentowej stawki od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych.

§ 2. Wyłącza się ze sprzedaży, na 5 lat od dnia
zawarcia umów najmu, lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinne stanowiące mieszkaniowy zasób Gminy Międzyrzecz, które oddane zostały
w najem na podstawie zarządzenia Burmistrza Międzyrzecza uznającego kandydatów na najemców za
niezbędnych dla realizacji celów istotnych dla Gminy.

Poz. 988

§ 3. 1. Osoby, które zgodnie z protokołami
uzgodnień deklarują nabycie własności lokali mieszkalnych lub budynków jednorodzinnych na warunkach określonych w ust. 1 lub ust. 3, wpłacają Gminie cenę równą odpowiednio 5% albo 15% wartości
nabywanego lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, albo też pierwszą ratę w wysokości
uzgodnionej między stronami przed zawarciem
umowy notarialnej.
2. Kupujący, oprócz ceny sprzedaży, ponosi zryczałtowane koszty przygotowania dokumentacji
niezbędnej do sprzedaży w wysokości ustalonej
w umowie zawartej z wybranym w drodze przetargu
rzeczoznawcą majątkowym, które nie podlegają
zwrotowi, w przypadku wycofania się kupującego
z nabycia lokalu, z przyczyn leżących po jego stronie.
3. Cena sprzedaży lokalu mieszkalnego lub budynku jednorodzinnego, która po zastosowaniu odpowiedniej bonifikaty przekracza kwotę 8.000,00zł,
może być rozłożona na 3 raty z tym, że pierwsza rata
nie może być niższa niż 40% tak obniżonej ceny,
a okres spłaty pozostałej części ceny nie dłuższy niż
2 lata. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy podlega zabezpieczeniu hipotecznemu. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu równemu stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.
§ 4. Ustala się stawkę procentową pierwszej
opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w wysokości 15% ceny gruntu
pod budynkami i lokalami mieszkalnymi, określonej
zgodnie z art. 67 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXI/257/2001 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu z dnia 29 maja 2001r.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska
w Międzyrzeczu
Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
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UCHWAŁA NR XLI/338/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 18 czerwca 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic w mieście Szlichtyngowa
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.) i art. 8 ust. 1a
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Rada
Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co następuje:

§ 2. Szczegółowe położenie ulic wymienionych
§ 1 przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. Na wniosek właściciela działek gruntu
o Nr ewid. 368/7 i 368/13 nadaje nazwy ulic dla dróg
wewnętrznych zlokalizowanych w obrębie miasta
Szlichtyngowa:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

1. drodze położonej na działce Nr 368/7 nadaje się
nazwę: „ulica Victori”,
2. drogach położonych na działce Nr 368/13 nadaje
się nazwę: „ulica Zachodu” i „ulica Szeryfa”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

Przewodniczący Rady
Adam Fałda
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Załącznik
do uchwały Nr XLI/338/2010
Rady Miejskiej w Szlichtyngowej
z dnia 18 czerwca 2010r.
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UCHWAŁA NR XXXVIII/225/2010
RADY GMINY LUBRZA
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie: nadania nazw drogom wewnętrznym w Lubrzy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 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)
i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zmianami: 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 poz. 101, Nr 86, poz. 720,
Nr 168, poz. 1323) za zgodą właścicieli terenów:
§ 1. 1. Nadaje się nazwy drogom wewnętrznym
w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, położonym w obrębie wsi Lubrza:

a) działka Nr 607/50 otrzymuje nazwę „ul. Nenufarów”;
b) działka Nr 607/14 otrzymuje nazwę „ul. Nad
Goszczą”;
c) działka Nr 607/48 otrzymuje nazwę „ul. Błękitna”.
2. Przebieg dróg wewnętrznych określonych
w ust. 1 uwidoczniony jest na załączniku graficznym
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubrza.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Skonieczek
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UCHWAŁA NR XLVII/244/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa
25, zwane dalej „szkołą”.
§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.
§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego
w Nowej Soli, ul. Witosa 25.

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego
w Nowej Soli, ul. Witosa 25.
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk”
im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli,
ul. Witosa 25.
§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli,
ul. Witosa 25, natomiast z powodu nie rozpoczęcia
procesu dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
9 90
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UCHWAŁA NR XLVII/245/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa
25, zwane dalej „szkołą”.

§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego
w Nowej Soli, ul. Witosa 25.

§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25.
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§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego
w Nowej Soli, ul. Witosa 25.
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk”
im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli,
ul. Witosa 25.
§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli,
ul. Witosa 25, natomiast z powodu nie rozpoczęcia
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procesu dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
991
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UCHWAŁA NR XLVII/246/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
„Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej
Soli, ul. Witosa 25, zwane dalej „szkołą”.
§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.
§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego
w Nowej Soli, ul. Witosa 25.

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego
w Nowej Soli, ul. Witosa 25.
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk”
im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli,
ul. Witosa 25.
§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli,
ul. Witosa 25, natomiast z powodu nie rozpoczęcia
procesu dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
9 92
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UCHWAŁA NR XLVII/247/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25, zwane dalej „szkołą”.
§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.
§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego
w Nowej Soli, ul. Witosa 25.

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego
w Nowej Soli, ul. Witosa 25.
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk”
im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli,
ul. Witosa 25.
§ 7. . Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
„Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej
Soli, ul. Witosa 25, natomiast z powodu nie rozpoczęcia procesu dydaktycznego szkoła nie posiada
dokumentacji przebiegu nauczania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
9 93
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UCHWAŁA NR XLVII/248/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli,
ul. Wrocławska 33a, zwane dalej „szkołą”.

§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.
§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli,
ul. Wrocławska 33a.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a.
§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
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Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.

§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii
Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a.

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

§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska
33a, natomiast z powodu nie rozpoczęcia procesu
dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji
przebiegu nauczania.

Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
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UCHWAŁA NR XLVII/249/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a.
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii
Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a.

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a, zwane dalej
„szkołą”.

§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska
33a, natomiast z powodu nie rozpoczęcia procesu
dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji
przebiegu nauczania.

§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.

§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli,
ul. Wrocławska 33a.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
9 95
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UCHWAŁA NR XLVII/250/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a.
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii
Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a.

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a, zwane dalej
„szkołą”.

§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.
Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska
33a, natomiast z powodu nie rozpoczęcia procesu
dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji
przebiegu nauczania.

§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.

§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli,
ul. Wrocławska 33a.
§ 4. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli,
ul. Wrocławska 33a.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
9 96
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UCHWAŁA NR XLVII/251/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a, zwaną dalej
„szkołą”.

§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a.

§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli,
ul. Wrocławska 33a.

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 73

– 5018 –

Poz. 998, 999

Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.

§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii
Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska 33a.

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

§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im.
Marii Dąbrowskiej w Nowej Soli, ul. Wrocławska
33a, natomiast z powodu nie rozpoczęcia procesu
dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji
przebiegu nauczania.

Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
997
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UCHWAŁA NR XLVII/252/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106.
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana
Pawła II w Nowej Soli ul. Wojska Polskiego 106.

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II
w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106, zwane dalej
„szkołą”.

§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im.
Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego
106, natomiast z powodu nie rozpoczęcia procesu
dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji
przebiegu nauczania.

§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.

§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli,
ul. Wojska Polskiego 106.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
9 98

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 73

– 5019 –

Poz. 1000,1001

1000
9 99

UCHWAŁA NR XLVII/253/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106.
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana
Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106.

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106, zwane dalej
„szkołą”.

§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im.
Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego
106, natomiast z powodu nie rozpoczęcia procesu
dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji
przebiegu nauczania.

§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.

§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli,
ul. Wojska Polskiego 106.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
9 99
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UCHWAŁA NR XLVII/254/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
roku szkolnego 2007/2008 nie powoduje konieczności zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.
§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1, są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli,
ul. Wojska Polskiego 106.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106.
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§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106.
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana
Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106.
§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
im. Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106, natomiast dokumentacja przebiegu naucza-

Poz. 1001,1002

nia zostanie przekazana Lubuskiemu Kuratorowi
Oświaty.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
10 00
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UCHWAŁA NR XLVII/255/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106.

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się
Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli,
ul. Wojska Polskiego 106, zwane dalej „szkołą”.

§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
im. Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106, natomiast dokumentacja przebiegu nauczania zostanie przekazana Lubuskiemu Kuratorowi
Oświaty.

§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
roku szkolnego 2006/2007 nie powoduje konieczności zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.
§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1, są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli,
ul. Wojska Polskiego 106.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 im. Jana Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106.

§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana
Pawła II w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 106.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
10 0 1
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Poz. 1003,1004

1003
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UCHWAŁA NR XLVII/256/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się Liceum Profilowane dla Dorosłych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5, zwane dalej „szkołą”.
§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.
§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5.

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5.
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5.
§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5, natomiast z powodu nie
rozpoczęcia procesu dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
10 02
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UCHWAŁA NR XLVII/257/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Publicznego Technikum dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się Publiczne Technikum dla Dorosłych w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5, zwane dalej „szkołą”.
§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.

§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5.
§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5.
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5.
§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Kożuchowie, ul. 22 Lipca 5, natomiast z powodu nie
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rozpoczęcia procesu dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.

Poz. 1004,1005, 1006

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
10 0 3
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UCHWAŁA NR XLVII/258/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1,2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym
Miasteczku, Plac Strzelecki 2, zwane dalej „szkołą”.
§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
roku szkolnego 2006/2007 nie powoduje konieczności zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.
§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1, są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym
Miasteczku, Plac Strzelecki 2.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi, pozostają pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2.
§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku,
Plac Strzelecki 2, natomiast dokumentacja przebiegu
nauczania zostanie przekazana Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
10 0 4
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UCHWAŁA NR XLVII/259/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.

zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym
Miasteczku, Plac Strzelecki 2, zwane dalej „szkołą
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§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
roku szkolnego 2007/2008 nie powoduje konieczności zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.
§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1, są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym
Miasteczku, Plac Strzelecki 2.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi, pozostają pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2
§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henry-

Poz.1006, 1007

ka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2.
§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im.
Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac
Strzelecki 2, natomiast dokumentacja przebiegu
nauczania zostanie przekazana Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
10 05
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UCHWAŁA NR XLVII/260/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się Liceum Profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym
Miasteczku, Plac Strzelecki 2, zwane dalej „szkołą”.
§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
roku szkolnego 2007/2008 nie powoduje konieczności zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.
§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1, są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym
Miasteczku, Plac Strzelecki 2.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi, pozostają pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2.
§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku,
Plac Strzelecki 2, natomiast dokumentacja przebiegu
nauczania zostanie przekazana Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
006
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UCHWAŁA NR XLVII/261/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Policealnej Nr 6 wchodzącej w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje się Publiczną Szkołę Policealną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2, zwaną dalej
„szkołą”.
§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
roku szkolnego 2008/2009 nie powoduje konieczności zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.
§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1, są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym
Miasteczku, Plac Strzelecki 2.

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2.
§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku,
Plac Strzelecki 2, natomiast dokumentacja przebiegu
nauczania zostanie przekazana Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek

§ 4. Pracownicy administracji i obsługi, pozostają pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Miasteczku, Plac Strzelecki 2
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INFORMACJA NR OSZ-4110-12(10)/2010/176/JC
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 14 lipca 2010r.
o decyzjach Nr WCC/209-ZTO-D/176/W/OSZ/2010/JC i Nr PCC/219-ZTO-B/176/W/OSZ/2010/JC
Pismami z dnia 14 maja 2010r. znak: TT/PM/119/2010
oraz z dnia 25 czerwca 2010r. znak: TT/PM/152/2010
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Gorzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim wniosło o zmianę posiadanych koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.
W uzasadnieniu wniosku o zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła Koncesjonariusz poinformował, że

zaprzestał dostarczania ciepła z kotłowni w Baczynie
oraz Wojcieszycach.
W uzasadnieniu wniosku o zmianę koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Koncesjonariusz poinformował, że na terenie Gorzowa Wielkopolskiego
przyjęto do eksploatacji odcinek sieci zakupiony od
Zakładu Elektroenergetycznego Energostil Sp. z o.o.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 73

– 5025 –

Wobec powyższego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 155 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)
oraz art. 32 ust. 1 pkt 1, art. 33 ust. 1 w związku
z art. 30 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.),

Poz.1009, 1010

postanowił zmienić swoje decyzje z dnia 7 października 1998r. w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła Nr WCC/209/176/U/3/98/DN oraz
w sprawie udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/219/176/U/3/98/DN.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno – Za
chodniego Oddziału Te
renowego z siedzibą
w Szczecinie
Witold Kępa
10 0 8
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 9 lipca 2010r.
o zmianie w składzie Rady Powiatu Gorzowskiego
Na podstawie art. 183 w związku art. 194 ust. 1
i 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 późn. zm.3) Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że:
1. Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą
Nr 257/XXXIV/2010 z dnia 22 czerwca 2010r. stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Andrzeja Jana
Łaskawego w okręgu wyborczym Nr 1 – z listy
Nr 6 – KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci,
wskutek utraty prawa wybieralności.

3

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; 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.

2. W związku z zakończeniem kadencji rad
w dniu 12 listopada 2010r. zgodnie z art. 194 ust. 1
w związku z art.193 ust. 4 Ordynacji wyborczej mandat radnego w okręgu wyborczym Nr 1 pozostaje
nieobsadzony do końca kadencji.
3. Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Komisarz Wyborczy
Zbigniew Piątek
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTARCYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 170/10
z dnia 15 kwietnia 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:

Z kolei stosownie do treści § 1 ust. 6 uchwały na
terenie placu zabaw zabrania się:

Przewodniczący

Sędzia WSA Ireneusz Fornalik

1) zaśmiecania terenu,

Sędziowie

Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek

2) dewastacji urządzeń zabawowych oraz ogrodzeń,

Sędzia WSA Grażyna Staniszewska (spr.)

3) niszczenia i uszkadzania roślinności,

Protokolant

referent Marta Świetlik

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 kwietnia
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę Rady Gminy Skąpe
z dnia 31 października 2008r. Nr XXV/177/2008
w przedmiocie przyjęcia „Regulaminu korzystania
z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe”
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 1 ust. 9,

II. stwierdza, że zaskarżona uchwała w części
określonej w pkt I wyroku nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Uchwałą Nr XXV/177/2008 z dnia 31 października
2008r., działając na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada
Gminy Skąpe uchwaliła Regulamin korzystania
z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe. Zgodnie
z § 1 ust. 1 uchwały przyjęto Regulamin korzystania
z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe. Stosownie
do treści ust. 2 place zabaw służą zabawie, rekreacji
i wypoczynkowi, zaś mogą z nich korzystać – w myśl
ust. 3 – dzieci i młodzież do lat 15. Dzieci do lat 10
mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie
pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy za nie
ponoszą odpowiedzialność (§ 1 ust. 4).
Zgodnie z § 1 ust. 5 uchwały, z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, a ponadto z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się, należy przestrzegać następujących zasad:
1) w pobliżu urządzeń zabawowych zabronione są
gry zespołowe i jazda na rowerze;
2) zabronione jest wchodzenie na górne elementy
konstrukcji urządzeń zabawowych, szczególnie
dotyczy to huśtawek, przeplotni, drabinek itp.;
3) zabronione jest korzystanie z huśtawek, ważek
i karuzel przez więcej niż jedno dziecko na jednym siedzisku.

4) palenia ognisk, korzystania z grilla lub innych
sprzętów z wykorzystaniem ognia,
5) wprowadzania zwierząt.
Nadto zgodnie z ust. 7 w/w paragrafu osoby przebywające na placu zabaw zobowiązuje się do przestrzegania zakazów wynikających z przepisów
szczególnych, a zwłaszcza w zakresie spożywania
napojów alkoholowych.
Zgodnie natomiast z § 1 ust. 9 osoby nie stosujące
się do powyższych zakazów będą podlegały odpowiedzialności z art. 51, 54, 77, 144, 145 ustawy z dnia
20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12,
poz. 114 z późn. zm.) oraz art. 431 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1231 ze zm.).
Skargę na powyższą uchwałę wniósł Prokurator
Okręgowy w Zielonej Górze, zarzucając jej istotne
naruszenie prawa tj. art. 40 ust. 2 pkt 4, ust. 3 i ust. 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.)
poprzez wprowadzenie w § 1 ust. 9 uchwały przepisów przewidujących odpowiedzialność wykroczeniową za naruszenie postanowień regulaminu pomimo braku po stronie Rady Gminy kompetencji do
uchwalenia takich przepisów. Skarżący wskazał, iż
w § 1 ust. 3 do ust. 6 w/w uchwały Rada Gminy
ustanowiła szereg nakazów oraz zakazów dotyczących zachowania się osób korzystających z placów
zabaw na terenie Gminy Skąpe, jednocześnie
w § 1 ust. 8 nałożyła na wszystkie osoby korzystające z placów zabaw obowiązek stosowania się do
regulaminu. Z kolei w § 1 ust. 9 Rada Gminy postanowiła, że naruszenie postanowień regulaminu podlega odpowiedzialności na zasadach wynikających
z przepisów art. 51, 54, 77, 144, 145 ustawy z dnia
20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12,
poz. 114 z późn. zm.) oraz art. 431 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1231 ze zm.).
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W ocenie Prokuratora Okręgowego analiza zaskarżonej uchwały Nr XXV/177/2008 pozwala na stwierdzenie, iż jej § 1 ust. 9 w istotny sposób narusza
przepisy art. 40 ust. 2 pkt 4, ust. 3 i ust. 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, bowiem wprowadzenie w Regulaminie korzystania
z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe, sankcji
wykroczeniowej za naruszanie postanowień regulaminu uznać należy za sprzeczne z zasadami stanowienia przepisów gminnych wskazanymi w powyższych przepisach. Podkreślił, że zgodnie z art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, gminie na podstawie tej ustawy
przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania
z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, zaś na podstawie art. 40 ust. 3 w zakresie
nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących rada
gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli
jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia
obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju
i bezpieczeństwa publicznego. Jedynie wskazane
powyżej przepisy porządkowe wydawane na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym
mogą - zgodnie z art. 40 ust. 4 tej samej ustawy przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych
w prawie o wykroczeniach. Wywodził, iż Rada Gminy Skąpe, ustanawiając na podstawie art. 40 ust. 2
pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym regulamin
korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe
nie była zatem uprawniona do wprowadzenia do
tego aktu prawa miejscowego jakichkolwiek przepisów przewidujących kary za naruszanie postanowień regulaminu. Wydana na podstawie art. 40
ust. 2 pkt 4 uchwała nie może bowiem zawierać
przepisów porządkowych, albowiem ich wydanie
wymagałoby przyjęcia innej podstawy prawnej
i innego sposobu publikacji oraz określenia daty
wejścia w życie zaskarżonego aktu.
Skoro zatem regulamin korzystania z placów zabaw
na terenie Gminy Skąpe nie może być aktem zawierającym przepisy porządkowe w rozumieniu art. 40
ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, to oznacza
to, iż sam regulamin nie może zawierać jakichkolwiek własnych przepisów o charakterze karnym
sankcjonujących jego naruszenie, albowiem takie
przepisy mogą znaleźć się tylko w przepisach porządkowych. Rada Gminy obowiązana jest nadto
przestrzegać zakresu upoważnienia udzielonego jej
przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa
miejscowego i w działaniach tych nie może wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Skarżący
wskazał także, iż uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte
w obowiązującej ustawie, a uchwała zawierająca
takie unormowania, jako istotnie naruszająca prawo,
winna być uznana za nieważną w części w jakiej
zawiera takowe regulacje. Z kolei ustalenie, iż naruszenia ustanowionych w formie regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe zakazów mieścić się mogą w dyspozycji czynu zakazanego i zagrożonego karą w kodeksie wykroczeń,
w kodeksie karnym lub w ustawie szczególnej skut-
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kuje stwierdzeniem, iż w niniejszej sprawie nie może
znaleźć zastosowania art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lipca 2006r., sygn. II GSK
68/06). Zdaniem skarżącego kwestionowany akt narusza zatem powszechnie obowiązujący porządek
prawny w stopniu istotnym zarówno poprzez regulowanie przez gminę raz jeszcze tego co zostało już
pomieszczone w źródłach powszechnie obowiązującego prawa ogólnokrajowego, jak i poprzez wykroczenie przy stanowieniu aktu prawa miejscowego
poza delegację ustawową wynikającą z art. 40 ust. 2
pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Wskazał także, iż analogiczny pogląd prawny co do niedopuszczalności stanowienia w przepisach wydawanych na
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym przepisów o charakterze karno - administracyjnym wyrażany jest również w utrwalonym
orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym
w szczególności w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 1995
roku, sygn. IV SA 1511/95 (Lex nr 25027), w wyroku
Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 27 maja 1994r.,
sygn. SA/Wr 470/9 (Lex nr 43619), czy też wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 16 lipca 2009r., sygn. II SA/Gl 1252/09.
Mając na uwadze powyższe skarżący wniósł
o stwierdzenie nieważności § 1 ust. 9 zaskarżonej
uchwały jako w istotny sposób naruszającego przepisy rangi ustawowej wskazane w zarzucie skargi.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Skąpe wskazała, iż uwzględniając zalecenia Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze, zawarte w skardze z dnia
10 lutego 2010r. sygn. akt II Pa 10/10 w dniu 26 lutego 2010r., podjęła uchwałę Nr XLV/299/2010
w sprawie zmiany uchwały w sprawie „Regulaminu
korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe”, w której zapisano utratę mocy § 1 ust. 9 uchwały Rady Gminy Skąpe z dnia 31 października 2008r.
Nr XXV/177/2008 w sprawie przyjęcia „Regulaminu
korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe”. W związku z tym Rada Gminy wniosła o umorzenie postępowania z powodu jego bezprzedmiotowości.
Pismem z dnia 19 marca 2010r. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze poinformował, iż w związku
z podjęciem przez Radę Gminy Skąpe uchwały
Nr XLV/299/2010 w sprawie zmiany uchwały
w sprawie „Regulaminu korzystania z placów zabaw
na terenie Gminy Skąpe”, którą w ramach autokontroli uwzględniono skargę, cofa skargę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:
Na podstawie art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002
roku Prawo o ustroju sądów administracyjnych
(Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości między
innymi poprzez kontrolę działalności administracji
publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod
względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres sądowej kontroli administracji publicznej obejmuje
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min. także orzekanie w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz inne akty organów jednostek
samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2
pkt 5 i 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: jako ppsa.).
Kompetencja prokuratora do wniesienia skargi opiera się na art. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1985r.
o prokuraturze (Dz. U. z 2008 roku, Nr 7, poz. 39 ze
zm.), który stanowi, że jeżeli uchwała organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie wojewody
są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do
organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie
albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego
organu nadzoru; w wypadku uchwały organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić
o stwierdzenie jej nieważności do sądu administracyjnego.
Zgodnie z przepisem art. 147 ppsa w razie uwzględnienia skargi na akt organu jednostki samorządu
terytorialnego sąd administracyjny stwierdza jego
nieważność albo orzeka, iż został on wydany z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza
stwierdzenie nieważności. Podstawy stwierdzenia
nieważności uchwały lub aktu organu gminy wyznaczają przepisy ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z art. 91 ust. 1 zdanie 1 tej ustawy, uchwała
lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem
są nieważne. W orzecznictwie sądów administracyjnych i doktrynie utrwalony jest pogląd, iż tylko
istotne naruszenie prawa stanowi podstawę do
stwierdzenia nieważności aktu (uchwały) organu
gminy. Za "istotne" naruszenie prawa uznaje się
uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą
być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do nich zalicza się między innymi naruszenie
przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów regulujących procedury
podejmowania uchwał (vide: M. Stahl, Z. Kmieciak,
Akty nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów
doktryny, Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2,
str. 101-102). W judykaturze za istotne naruszenie
prawa, będące podstawą do stwierdzenia nieważności aktu, przyjmuje się przykładowo podjęcie uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe zastosowanie przepisu prawnego będącego podstawą
podjęcia uchwały, naruszenie procedury podjęcia
uchwały (por. wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 lutego 1998 roku, II SA/Wr
1459/97, OwSS 1998/3/79, z dnia 8 lutego 1996 roku ,
SA/Gd 327/95, OwSS 1996, Nr 3, poz. 90).
W świetle wskazanych podstaw stwierdzania nieważności aktów organów gminy, stanowisko Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze wyrażone
w skardze należało uznać za zasadne. Słuszne jest
bowiem stanowisko skarżącego, iż zakwestionowana uchwała Rady Gminy podjęta została z istotnym
naruszeniem prawa, co uzasadniało częściowe wyeliminowanie jej z obrotu prawnego poprzez stwierdzenie nieważności w zakresie obejmującym § 1
ust. 9 tego aktu.
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W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym na podstawie upoważnień ustawowych gminie (radzie gminy jako jej organowi
stanowiącemu) przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy. Z kolei w myśl art. 40 ust. 2 przywołanej
ustawy, bezpośrednio na jej podstawie, organy
gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego
w zakresie wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych, organizacji urzędów i instytucji
gminnych, zasad zarządu mieniem gminy oraz zasad
i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej. Szczególną, odrębną
w stosunku do wyliczonych w art. 40 ust. 2 pkt 1-4
ustawy aktów prawa miejscowego, kategorię stanowią przepisy porządkowe, które stosownie do art.
40 ust. 3 rada gminy także może wydawać jednak
jedynie wówczas gdy jest to niezbędne dla ochrony
życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia
porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,
a nadto jedynie w zakresie nieuregulowanym
w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących. Z mocy zaś ust. 4 cytowanego artykułu przepisy porządkowe, mogą przewidywać za ich naruszanie karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie
o wykroczeniach.
Podjęta przez Radę Gminy Skąpe uchwała
Nr XXV/177/2008 z dnia 31 października 2008r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Skąpe, wskazuje
w podstawie prawnej przepis art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy o samorządzie gminnym. Niewątpliwie formułując w uchwale regulamin korzystania placów
zabaw znajdujących się na terenie Gminy, Rada
Gminy uprawniona była do uregulowania w nim
zasad i trybu korzystania z placów zabaw. Place zabaw niewątpliwie bowiem należą do kategorii
gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Nie może też budzić wątpliwości, iż użyte
w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym pojęcie "zasady i tryb korzystania" zawiera
w sobie kompetencję organu stanowiącego gminy
do formułowania w stosunku do terenów i urządzeń
użyteczności publicznej norm i zasad prawidłowego
postępowania, ustalania obowiązujących reguł zachowania się, określenia ustalonego porządku zachowania się. Oznacza to w konsekwencji uprawnienie rady gminy do wprowadzenia reguł dotyczących obowiązującego sposobu zachowania się
podmiotów, które przebywają na terenach lub
w obiektach o jakich mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy o samorządzie gminy. Odnosząc poczynione
uwagi do kontrolowanej uchwały Rady Gminy
wskazać należy, iż użyty w niej zwrot „zakazy" czy
też „zabronione” (§ 1 ust. 5, ust. 6 ) powinny być
rozumiane jako wprowadzenie reguł dotyczących
sposobu zachowania się podmiotów korzystających
z placów zabaw. Z całą stanowczością stwierdzić
jednak należy, jak słusznie wywodził w skardze Prokurator Okręgowy, iż w uchwale podjętej na podstawie przepisu art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy organ
stanowiący Gminy nie był uprawniony do określenia
sankcji za naruszenie zakazów ustanowionych w § 1
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ust. 3 - 6 uchwały Nr XXV/177/2008. Wydana na
wskazanej podstawie prawnej uchwała stosownie
do przywołanej wyżej treści normy nie może bowiem zawierać przepisów porządkowych, których
charakter i przesłanki dopuszczalności wydania zostały omówione powyżej, wydawanych na innej
podstawie prawnej. Uchwała nie może tym samym
przewidywać kar albowiem uprawnienie do ich
wprowadzenia ograniczone zostało przez ustawodawcę wyłącznie do trybu wydawania przez radę
gminy przepisów porządkowych. W tym zakresie
należy w pełni podzielić i zaaprobować stanowisko
wyrażone w skardze. Tym samym, w ocenie Sądu
w rozpatrywanej sprawie zaszły podstawy do
stwierdzenia nieważności § 1 ust. 9 zaskarżonej
uchwały, stanowiącego, iż naruszenie postanowień
regulaminu podlega odpowiedzialności z art. 51, 54,
77, 144, 145 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks
wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114 z późn. zm.) oraz
art. 431 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.).
Stosownie bowiem do art. 40 ust 3 ustawy o samorządzie powiatu wyłącznie przepisy porządkowe
mogą wprowadzać kary. Z całą pewnością zaś przepisem porządkowym nie jest uchwała w zakresie
wprowadzenia zasad i sposobu korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Rada gminy
może wprowadzać regulaminy korzystania placów
zabaw należących do Gminy, zawierające nakazy
i zakazy określonego zachowania się osób. Zakazy te
i nakazy nie mogą być jednak zagrożone sankcjami
karnymi przewidzianymi w kodeksie wykroczeń.
Choć nie można wykluczyć, że ustanowione w formie regulaminu korzystania z placów zabaw zakazy
i nakazy mieścić się mogą w dyspozycji czynu zakazanego i zagrożonego karą w kodeksie wykroczeń.
Tego rodzaju informacja może być zamieszczona na
tablicach informacyjnych i innych obwieszczeniach
o ustanowionych zakazach regulaminowych. Informacja ta jednak musi być ścisła i zgodna z normą
karną kodeksu wykroczeń. Pogląd taki, w pełni podzielany przez skład orzekający w niniejszej sprawie
wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku
z dnia 27 maja 1994 roku w sprawie SA/Wr 470/94
(publik. Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
z 1994r., nr 4-5, poz. 175).
Jednocześnie Sąd wyjaśnia, iż w związku z podjęciem przez Radę Gminy Skąpe uchwały z dnia
26 lutego 2010r. Nr XLV/299/2010 w sprawie zmiany
zaskarżonej uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy
Skąpe” oraz cofnięciem przez Prokuratora Okręgowego skargi na uchwałę Nr XXV/177/2008 z dnia
31 października 2008r., okoliczności rozpatrywanej
sprawy nie pozwoliły na uwzględnienie cofnięcia
skargi przez Skarżącego. Wprawdzie zgodnie z § 1
uchwały w uchwale Nr XXV/177/2008 Rady Gminy
Skąpe z dnia 31 października 2008r. w sprawie przy10 11

Poz.1011

jęcia „Regulaminu korzystania z placów zabaw na
terenie Gminy Skąpe” skreśla się w § 1 pkt 9, jednakże w myśl § 3 uchwały z dnia 26 lutego 2010r.
stanowi, że uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego. Zgodnie z art. 60 ppsa
skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże
sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub
spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Przepis ten
statuuje zasadę dyspozycyjności, która przejawia się
przyznaniem stronom postępowania sądowego
uprawnienia do rozporządzania przedmiotem tego
postępowania oraz rozporządzania uprawnieniami
procesowymi. W rozpatrywanej sprawie Prokurator
Okręgowy pismem z dnia 19 marca 2010r. cofnął
skargę na uchwałę Nr XXV/177/2008 Rady Gminy
Skąpe z dnia 31 października 2008r. Należy zauważyć, że do dnia rozpatrzenia na rozprawie sprawy ze
skargi sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego
w Zielonej Górze na uchwałę z dnia 31 października
2008r. Nr XXV/177/2008, uchwała z dnia 26 lutego
2010r., którą organ uwzględnił skargę Prokuratora
Okręgowego nie została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego, a zatem nie
weszła jeszcze w życie. Oznacza to, iż w dacie orzekania przez sąd, w obrocie pozostawała obarczona
wadą nieważności - w części dotyczącej § 1 ust. 9 uchwała Nr XXV/177/2008. Uwzględnienie w takim
przypadku cofnięcia przez Prokuratora Okręgowego
niniejszej skargi prowadziłoby zatem do pozostawienia w obrocie aktu prawnego dotkniętego w w/w
części wadą nieważności.
Powyższe uzasadniało odstąpienie Sądu od zasady
związania w tej kwestii stanowiskiem skarżącego
i w konsekwencji rozpoznania skargi wbrew jego
woli, wyrażonej w złożonym oświadczeniu o cofnięciu skargi.
Z kolei w ocenie składu orzekającego, omówione
naruszenie prawa, ma charakter istotnego naruszenia prawa bowiem kontrolowana uchwała w zakresie § 1 ust. 9 podjęta została przez Radę Gminy Skąpe bez podstawy prawnej. Okoliczność ta, stosownie
do art. 147 § 1 ppsa przesądzała o konieczności
stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały
w zakresie jej § 1 ust. 9. Zgodnie z art. 152 ppsa
orzeczono, iż w tym zakresie uchwała nie podlega
wykonaniu przyjmując, iż instytucja ta dotyczy także
przepisów prawa miejscowego (vide: R. Sawuła
"Stosowanie art. 152 prawa o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi. Wybrane zagadnienia",
Państwo i Prawo 2004/8/71; także Z. Kmieciak, glosa
do wyroku NSA z dnia 29 kwietnia 2004r., OSK
591/04, opubl. OSP 2005/4/50 i powołane tam poglądy).
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.TDOM.0911-12/10
z dnia 22 lipca 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 nieważność
uchwały Rady Miasta Kostrzyna nad Odrą z dnia
17 czerwca 2010r. Nr XLII/330/10 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania
napojów alkoholowych, w części dotyczącej § 2 oraz
w § 4 od słów „po upływie 14 dni”.
UZASADNIENIE
Rada Miasta Kostrzyna nad Odrą 17 czerwca 2010r.
podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą czasowego zakazu
sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych. Uchwała została doręczona organowi
nadzoru 25 czerwca 2010r.
W § 2 uchwały rada postanowiła, że: „Za wykroczenia przeciwko zakazom wprowadzonym niniejszą
uchwałą stosowane będą sankcje karne przewidziane w art. 43 i 431 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.
Po dokonaniu analizy prawnej uchwały, organ nadzoru stwierdza, że § 2 uchwały istotnie narusza prawo tj. art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 6 ustawy z dnia
26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r.
Nr 70, poz. 473 ze zm.) poprzez przekroczenie kompetencji prawnych radzie. Stosownie do art. 40
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego
obowiązującego na obszarze gminy. Z powyższego
wynika, ze rada gminy obowiązana jest przestrzegać
zakresu upoważnienia ustawowego udzielonego jej

przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa
miejscowego, a w ramach udzielonej delegacji nie
może wkraczać w tych działaniach w materię uregulowaną ustawą. Zgodnie z art. 14 ust. 6 ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy może wprowadzić czasowy
lub stały zakaz sprzedaży, podawania, spożywania
oraz wnoszenia napojów alkoholowych w innych
niewymienionych w tej ustawie miejscach. W § 1
uchwały rada wprowadziła zakazy, do których była
uprawniona. Przekroczeniem przyznanej radzie
kompetencji jest jednak wprowadzenie regulacji
o charakterze penalnym, takim przepisem jest niewątpliwie postanowienie zawarte w § 2 kwestionowanej uchwały. Wydając akt prawa miejscowego na
podstawie ogólnej normy kompetencyjnej, rada nie
może stanowić przepisów karnych, dlatego stwierdzono nieważność § 2 uchwały.
Z uwagi na takt iż zakazy wprowadzone w § 1
uchwały mają obowiązywać od godziny 00.01 dnia
29 lipca do godziny 18.00 dnia 2 sierpnia 2010r.
i mając na uwadze art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawa (Dz. U. z 2010r. Nr 17,
poz. 95) stwierdzono również nieważność części
zapisów w § 4 uchwały.
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego służy
prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda
Jan Świrepo

• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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