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ZARZĄDZENIE NR 23
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 3 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r.
Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r.
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127

i Nr 218, poz. 1592 z 2007r. Nr 25, poz.162, Nr 48,
poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607
i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009r. Nr 213, poz. 1651
i poz. 1652) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1590, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 8
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poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, i Nr 116, poz. 1206, z 2006r. Nr 126,
poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 173,
poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216,
poz. 1370 oraz z 2008r. Nr 223, poz. 1458) zarządza
się, co następuje:

Poz. 85, 86

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
w kaşdej gminie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 1. W porozumieniu z Komisarzem Wyborczym
w Zielonej Górze ustala się liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubuskiego.

Wojewoda Lubuski
Helena Hatka

§ 2. W skład Sejmiku Województwa Lubuskiego
wchodzą radni w licznie 30.
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ZARZĄDZENIE NR 24
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 3 lutego 2010r.
w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w Województwie Lubuskim
na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r.
Nr 159, poz. 1547, z 2004r. Nr 25, poz. 219,
Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r.
Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34,
poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127
i Nr 218, poz. 1592 z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48,
poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607
i Nr 180, poz. 1111 oraz z 2009r. Nr 213, poz. 1651
i poz. 1652) w związku z art. 17 ustawy z dnia 8 mara
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001
Nr 142, poz. 1591, 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,
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 9 ust. 4 ustawy
z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz.1688 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,
poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111, i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r.
Nr 92, poz. 753) zarządza się, co następuje:

1) powiat krośnieński – 17 radnych;
2) powiat nowosolski – 21 radnych;
3) powiat świebodziński – 17 radnych;
4) powiat wschowski – 15 radnych;
5) powiat zielonogórski – 21 radnych;
6) powiat şagański – 21 radnych;
7) powiat şarski – 21 radnych.
§ 3. Liczbę radnych wybieranych osobno dla
kaşdej rady gminy ustala się następująco:
1) gmina Babimost – 15 radnych;
2) gmina Bobrowice – 15 radnych;
3) gmina Bojadła – 15 radnych;
4) gmina Brody – 15 radnych;
5) gmina Brzeŝnica – 15 radnych;
6) gmina Bytnica – 15 radnych;
7) gmina Bytom Odrzański – 15 radnych;
8) gmina Czerwieńsk – 15 radnych;
9) gmina Dąbie – 15 radnych;
10) miasto Gozdnica – 15 radnych;
11) miasto Gubin – 15 radnych;

§ 1. W porozumieniu z Komisarzem Wyborczym
w Zielonej Górze ustala się liczbę radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze.

12) gmina Gubin – 15 radnych;

§ 2. Liczbę radnych wybieranych osobno dla
kaşdej rady powiatu ustala się następująco:

15) gmina Kargowa – 15 radnych;

13) gmina Iłowa – 15 radnych;
14) gmina Jasień – 15 radnych;

16) gmina Kolsko – 15 radnych;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 8
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Poz. 86, 87

17) gmina Koşuchów – 15 radnych;

40) gmina Świdnica – 15 radnych;

18) gmina Krosno Odrzańskie – 15 radnych;

41) gmina Świebodzin – 21 radnych;

19) gmina Lipinki Łuşyckie – 15 radnych;

42) gmina Trzebiechów – 15 radnych;

20) gmina Lubrza – 15 radnych;

43) gmina Trzebiel – 15 radnych;

21) gmina Lubsko – 15 radnych;

44) gmina Tuplice – 15 radnych;

22) gmina Łagów – 15 radnych;

45) gmina Wschowa – 21 radnych;

23) miasto Łęknica – 15 radnych;

46) gmina Wymiarki – 15 radnych;

24) gmina Małomice – 15 radnych;

47) gmina Zabór – 15 radnych;

25) gmina Maszewo – 15 radnych;

48) gmina Zbąszynek – 15 radnych;

26) gmina Niegosławice – 15 radnych;

49) miasto Zielona Góra – 25 radnych;

27) miasto Nowa Sól – 21 radnych;

50) gmina Zielona Góra – 15 radnych;

28) gmina Nowa Sól – 15 radnych;

51) miasto Şagań – 21 radnych;

29) gmina Nowe Miasteczko – 15 radnych;

52) gmina Şagań – 15 radnych;

30) gmina Nowogród Bobrzański – 15 radnych;

53) miasto Şary – 21 radnych;

31) gmina Otyń – 15 radnych;

54) gmina Şary – 15 radnych.

32) gmina Przewóz – 15 radnych;

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia
w kaşdej gminie na obszarze działania Komisarza
Wyborczego w Zielonej Górze.

33) gmina Siedlisko – 15 radnych;
34) gmina Skąpe – 15 radnych;
35) gmina Sława – 15 radnych;

§ 5. Zarządzenie wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.

36) gmina Sulechów – 21 radnych;
37) gmina Szczaniec – 15 radnych;

Wojewoda Lubuski
Helena Hatka

38) gmina Szlichtyngowa – 15 radnych;
39) gmina Szprotawa – 21 radnych;
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UCHWAŁA NR XXXVII/227/09
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 26 listopada 2009r.
w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Sulęcin przedszkoli

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 zm.; Dz. U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703;
Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658;
z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115,
poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181,
poz. 1292; z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłaty za świadczenia prowadzonych przez Gminę Sulęcin przedszkoli wykraczające ponad podstawy programowe w wysokości:

1) po 53,00zł miesięcznie
01.01.2010r. do 30.06.2010r.

w

okresie

od

2) po 54,00zł miesięcznie
01.07.2010r. do 31.12.2010r.

w

okresie

od

2. Opłatę powyşszą na drugie i dalsze dziecko
w rodzinie obnişa się o 50%
§ 2. Koszty surowców şywnościowych ponoszą
rodzice, w wysokości ustalonej odrębnie przez dyrektora przedszkola wspólnie z radą rodziców.
§ 3. Opłata określona w § 1 nie obowiązuje
w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu
przez wszystkie dni miesiąca kalendarzowego.
§ 4. 1. Opłaty wnoszone są z góry do 15 dnia
miesiąca kalendarzowego do kasy przedszkola.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 8
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W indywidualnych, uzasadnionych przypadkach
dyrektor przedszkola moşe przesunąć termin płatności, nie dalej jak do końca miesiąca kalendarzowego,
za który jest wnoszona opłata.
2. W przypadku zwłoki w uiszczeniu opłaty obowiązują odsetki ustawowe.

Poz. 87, 88, 89

2) od następnego dnia nieobecności dziecka, jeşeli zgłoszenie nieobecności nastąpiło w trakcie
jej trwania.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.

§ 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, zwrot kosztów za surowce şywnościowe
wymienione w § 2 przysługuje:

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVII/166/08 z dnia
28 listopada 2008r. w sprawie opłat za pobyt dzieci
w przedszkolu (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 4, poz. 104
z 23 stycznia 2009r.).

1) od pierwszego dnia nieobecności dziecka, jeşeli
nieobecność dziecka została zgłoszona przed jej
rozpoczęciem,

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Bogdan Furtak
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UCHWAŁA NR XXXIII/185/09
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 3 grudnia 2009r.
w sprawie: zmian do uchwały Nr XXXII/182/09 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia
29 października 2009 roku dotyczącej odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych
w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 7 września 1991
roku o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U.
z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się nişej wymienione zmiany do
uchwały Nr XXXII/182/09

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Miasteczko.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Marczak

1) W § 2 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
Za czas nieobecności dziecka w przedszkolu nie
pobiera się opłaty, o której mowa w ust. 1 i 2.
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UCHWAŁA NR XXXVII/210/2009
RADY GMINY PRZYTOCZNA
z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na
terenie Gminy Przytoczna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.), art. 2 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne
§ 1. Określa się warunki i tryb wspierania finansowego przez gminę Przytoczna przedsięwzięć
z zakresu sportu kwalifikowanego organizowanych
przez kluby sportowe, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski

Dziennik Urzędowy
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związek sportowy lub podmiot działający z jego
upowaşnienia.
§ 2. Wspieranie finansowe rozwoju sportu kwalifikowanego następuje w formie dotacji celowej,
zwanej dotacją, przyznawanej klubowi sportowemu
na warunkach i w trybie określonych w niniejszej
uchwale.
Rozdział II
Warunki otrzymania wsparcia
§ 3. 1. Przedmiotem dotacji moşe być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu
obejmujące dofinansowanie wydatków bieşących
z tytułu:
a) przygotowań klubu do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu
kwalifikowanego w tym wynagrodzeń dla
trenerów lub instruktorów z kwalifikacjami;
b) udziału klubu w zawodach w określonej dyscyplinie sportu kwalifikowanego;
c) zakupu sprzętu sportowego, odzieşy sportowej oraz obuwia dla klubu lub ulepszenia posiadanego sprzętu sportowego;
2. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane:
a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;
b) wypłaty stypendiów przyznanych przez klub
sportowy zawodnikom;
c) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;
d) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałoşonych na klub sportowy lub
zawodnika tego klubu;
e) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej poşyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi
zadłuşenia;
f)

koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem
umowy o udzielenie dotacji.

3. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budşetu
będzie przekazanie klubom sportowym środków
finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia,
jednorazowo lub w transzach.
4. Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb i moşliwości finansowych Gminy.
5. W danym roku budşetowym klub sportowy,
w trybie niniejszej uchwały, moşe otrzymać z budşetu Gminy Przytoczna dotację na więcej niş jeden
projekt, pod warunkiem, şe kaşdy z projektów objęty
będzie oddzielnym wnioskiem, umową, sprawozdaniem.
6. Jeden projekt nie moşe być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach
i w trybie innych przepisów.

Poz. 89
Rozdział III
Tryb udzielenia dotacji

§ 4. 1. Organem przyznającym dotację na projekt
słuşący rozwojowi sportu kwalifikowanego jest Wójt
Gminy Przytoczna.
2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.
3. W celu wyboru wniosków, Wójt Gminy Przytoczna w drodze Zarządzenia ogłasza konkurs,
w którym określa:
a) przedmiot zgłaszanych projektów;
b) wysokość kwoty środków przeznaczonych na
dotacje w ramach ogłoszonego konkursu
oraz formy wypłaty dotacji;
c) termin realizacji przedsięwzięć;
d) warunki merytoryczne i finansowe jakie powinien spełniać kaşdy ze złoşonych wniosków;
e) termin składania wniosków.
4. W drodze Zarządzenia Wójt Gminy Przytoczna
powołuje komisję konkursową co najmniej
z 14 dniowym wyprzedzeniem w stosunku do terminu wskazanego w ust. 3 pkt e, ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Przytoczna.
5. Wójt Gminy Przytoczna moşe uzaleşnić rozpatrzenie wniosku od złoşenia w określonym terminie
dodatkowych informacji lub dokumentów.
6. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno
– prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy
Przytoczna wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę
do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku.
7. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który
nie został uzupełniony pozostawia się bez rozpatrzenia.
8. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie
dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
a) znaczenie zgłoszonego wniosku dla rozwoju
sportu kwalifikowanego lub współzawodnictwo
sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie;
b) wysokość środków przeznaczonych na ogłoszony konkurs;
c) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;
d) moşliwość realizacji zadania przez podmiot;
e) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budşetu gminy Przytoczna.
9. Warunkiem przyznania dotacji na realizację
przedsięwzięcia jest zaplanowanie wydatku w budşecie gminy.
§ 5. 1. Wybór wniosków dokonywany jest w ramach dwóch etapów procedury konkursowej.
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2. W pierwszym etapie konkursu Wójt Gminy
Przytoczna, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej:
1) dokonuje wyboru wniosku lub wniosków z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na wybrany projekt;
2) poprzez pisemne powiadomienie i ogłoszenie
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
Przytoczna, informuje wnioskodawców o przyznanych kwotach dotacji na wybrane projekty,
wraz z informacją o projektach, które zostały
odrzucone.
3. W ramach drugiego etapu konkursu Wójt
Gminy Przytoczna:
1) uzgadnia z kaşdym wnioskodawcą treść ostatecznego projektu, z zastrzeşeniem, şe:
a) kwota dotacji z ust. 2 pkt 2 oraz zakres rzeczowy przedsięwzięcia nie mogą ulec zwiększeniu;
b) wnioskodawca, zgodnie z wynikiem uzgodnień zweryfikuje ostateczną treść projektu
w tym zakres kosztów wspieranych z dotacji;
2) ogłasza ostateczny wynik konkursu w sposób
z ust. 2 pkt 2 wraz ze wskazaniem:
a) nazwy projektu oraz nazwy i adresu wnioskodawcy;
b) łącznych kosztów projektu;
c) uzasadnienia przyjęcie lub odrzucenia projektu.
Rozdział VI
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Przytoczna zawiera umowę o realizację przedsięwzięcia.
2. Integralnym elementem umowy jest załączony
do niej ostateczny projekt przedsięwzięcia zaakceptowany przez Wójta Gminy Przytoczna.
3. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeşeniem, şe zmiana
umowy nie moşe powodować zwiększenia kwoty
przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od
załoşeń projektu z ust. 2.
4. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2.
5. W uzasadnionych przypadkach w umowie
moşna zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy propozycjami kosztorysu projektu do 25% istniejącej
pozycji kosztorysowej.
§ 7. 1. Do rozliczenia dotacji stosuje się ustalenia
umowy o realizację przedsięwzięcia.
2. Wzór sprawozdania z wykonania przedsięwzięcia z zakresu sportu kwalifikowanego stanowi
załącznik Nr 3 do uchwały.
Rozdział V
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Przytoczna.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Barski

Umowa o dotację i rozliczenie dotacji
§ 6. 1. Z kaşdym wnioskodawcą, którego projekt
został wybrany do dofinansowania, Wójt Gminy
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/210/2009
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 16 grudnia 2009r.
……………………………………………..
(pieczęć wnioskodawcy)

………………………………….
(data i miejsce złoşenia wniosku)

WNIOSEK o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
pod nazwą…………………………. ……………………………

I. Dane dotyczące Wnioskodawcy
1) pełna nazwa .........................................................................................................................................
2) forma prawna ........................................................................................................................................
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* ..........................................................
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4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia .........................................................................................................
5) nr NIP ........................................................... nr REGON .....................................................................
6) dokładny adres: miejscowość ..................................................... ul. ....................................................
gmina ............................................................. powiat ............................................................................
województwo .........................................................................................................................................
7) tel. .............................................................. faks...................................................................................
e-mail: ..................................................... http:// ....................................................................................
8) nazwa banku i numer rachunku ............................................................................................................
...................................................................................................................................................................
9) nazwiska i imiona osób upowaşnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego................................................................................................................................................
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa we
wniosku………………...........................................................................................................................
11) osoba upowaşniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku (imię i nazwisko oraz nr
telefonu kontaktowego) ................................................................................................................
12) przedmiot działalności statutowej:
a) działalność statutowa nieodpłatna
b) działalność statutowa odpłatna
13) jeşeli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców
b) przedmiot działalności gospodarczej
II. Opis projektu
1. Nazwa projektu:

2. Miejsce wykonywania projektu:

3. Cel projektu:

4. Szczegółowy opis działań w zakresie realizacji projektu - przedsięwzięcia /spójny z kosztorysem/:

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz
z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji:
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6. Zakładane rezultaty realizacji projektu w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy:

III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu
1. Całkowity koszt projektu .............................[...............................zł]
2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.

Rodzaj kosztów
(koszty
merytoryczne
i administracyjne
związane
z realizacją
zadania)

Z tego
z finansowych
środków
Z tego
własnych,
Koszt
Ilość
Koszt
Rodzaj
z
środków
całkowity
jednostek jednostkowy miary
wnioskowanej z innych ŝródeł
(w zł)
dotacji (w zł)
oraz wpłat
i opłat
adresatów
(w zł)*

Ogółem

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
IV. Przewidywane źródła finansowania projektu:
.
Ŝródło finansowania

zł

%

Wnioskowana kwota dotacji
Finansowe środki własne, środki z innych ŝródeł oraz wpłaty i opłaty
adresatów*
/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/
Ogółem

100%

2. Informacja o uzyskanych przez wnioskodawcę środkach prywatnych lub publicznych, których kwota
została uwzględniona w ramach środków własnych:*
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3. Rzeczowy wkład własny wnioskodawcy w realizację projektu /np. nie obejmowany kosztorysem wkład
w postaci udostępnianego lokalu, obiektu, materiałów, pracy wolontariuszy):

V. Inne informacje dotyczące projektu
1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/:

2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach
osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy:

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań
realizowane były we współpracy z administracją publiczną/:

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców
/określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji
zadania/:

Oświadczam (-my), że:
1. proponowany projekt w całości mieści się w zakresie działalności wnioskodawcy;
2. w ramach składanego wniosku przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania;
3. wnioskodawca jest związany niniejszym wnioskiem przez okres do dnia ...........................................;
4. wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
5. Oświadczam (-y), şe wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa do otrzymywania dotacji w rozumieniu
art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póŝn.
zm.).
(pieczęć wnioskodawcy)
............................................................................................................................................................
(podpis osoby upowaşnionej lub podpisy osób upowaşnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy)

Załączniki do wniosku:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu uwaşane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
3. Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.
4. Kwalifikacje osób zaangaşowanych w realizację zadania.
5. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt. V.1. partnera)]
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Poświadczenie złoşenia wniosku

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)

_______________
* Niepotrzebne skreślić.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/210/2009
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 16 grudnia 2009r.
UMOWA NR ………..
zawarta w dniu …………
w Przytocznej,
pomiędzy
Wójtem Gminy, z siedzibą 66-340 Przytoczna, ul.Rokitniańska 4,
………………………………………………………………………………………………….
a
………………………………………………………………………………………………….
NIP ………………………………. REGON …………………………………………..
z siedzibą w Przytocznej, ul. ………………………………………………………… zwanym dalej „Beneficjentem”,
reprezentowanym przez:
1. ………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………….
§1
Wójt Gminy Przytoczna zleca Beneficjentowi, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przytoczna Nr…….. z dnia
………………………………. realizację projektu pod nazwą ………………...……….. określonego szczegółowo
we wniosku złoşonym przez Beneficjenta w dniu ……..….., stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
a Beneficjent zobowiązuje się wykonać projekt w zakresie i na warunkach określonych w niniejszej umowie.
§2
1. Wójt Gminy Przytoczna zobowiązuje się do przekazania na realizację projektu dotacji w wysokości
…………………….(słownie)…………………………………..…………. złotych.
2. Przyznane środki finansowe w wysokości ………………..(słownie) ……………….............złotych zostaną
przekazane na rachunek bankowy Beneficjenta, nr rachunku:……………………………………:
1) w okresie do 30 dni od daty podpisania umowy*
2) w następujący sposób:
I transza w wysokości……………..słownie…………………………………………….
do dnia…………………………………………………………………………...………
II transza w wysokości……………..słownie……………………………………………
do dnia………………………………………………………………………...………*
3) Beneficjent oświadcza, şe jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 2 rachunku bankowego.
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§3
1. Termin wykonania projektu ustala się od dnia ……………. roku do dnia ………..
roku.
2. Projekt zostanie wykonany zgodnie z wnioskiem oraz ze zweryfikowanym ostatecznie zakresem, stosownie do przyznanej dotacji, stanowiącymi załącznik Nr 2 do umowy.

§4
Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki
je uzyskał, i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to takşe ewentualnych przychodów uzyskanych przy realizacji umowy, których nie moşna było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji,
oraz odsetek bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które naleşy wykorzystać wyłącznie na wykonanie projektu.
§5
Beneficjent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków
finansowych otrzymanych na realizację projektu zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z póŝn. zm.), w sposób umoşliwiający identyfikacje poszczególnych operacji księgowych.
§6
1. Kaşda faktura, rachunek, dokument księgowy wchodzący w skład przedkładanego rozliczenia projektu
winien nosić trwały opis oraz adnotację o treści: „Zrealizowano z dotacji udzielonej przez Urząd Gminy Przytoczna w wysokości ..….. złotych”.
2. Wójt Gminy Przytoczna moşe przeprowadzić kontrolę przedłoşonych dokumentów wymienionych w ust.
2. Kontrola moşe być przeprowadzona w toku realizacji projektu jak i po jego zakończeniu. W ramach prowadzonej kontroli upowaşnieni pracownicy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają
lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywanego projektu. Beneficjent obowiązany jest
udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić şądanych wyjaśnień i informacji.
§7
1. Sprawozdanie końcowe z wykonania projektu, zawierającego m.in. rozliczenie dotacji, powinno zostać
sporządzone przez Beneficjenta na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Przytoczna, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji projektu, określonego
w § 3 ust. 1.
2. Wójt Gminy Przytoczna ma prawo şądać, aby Beneficjent w wyznaczonym terminie przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku nie przedłoşenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, Wójt Gminy Przytoczna wzywa
pisemnie Beneficjenta do ich złoşenia wskazując ostateczny termin nie dłuşej niş 14 dni. Nie zastosowanie
się do wezwania skutkuje rozwiązaniem umowy.
§8
1. Przyznane środki finansowe, określone w § 2 ust. 1, Beneficjent jest zobowiązany wykorzystać w terminie
do dnia ………………………………………………………….
2. Środki finansowe niewykorzystane do tego terminu Beneficjent jest zobowiązany zwrócić w terminie do
14 dni od dnia wskazanego w ust. 1, na rachunek bankowy Urzędu Gminy Przytoczna
Nr …………………………………………………………..
3. Brak wpłaty środków finansowych w terminie określonym w ust. 2 rodzi obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
§9
1. Umowa moşe być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności za
które strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemoşliwiają wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia Stron skutki finansowe oraz ewentualny zwrot
środków finansowych Strony określą w sporządzonym protokole.
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§10
1. Umowa moşe być rozwiązana przez Wójta Gminy Przytoczna ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem,
b) nieterminowego lub nienaleşytego wykonywania umowy, w tym w szczególności zmniejszenia
zakresu rzeczowego realizowanego projektu, stwierdzonego na podstawie oświadczenia właściwego
dla danej dyscypliny sportu związku sportowego,
c) jeşeli Beneficjent przekaşe część lub całość dotacji osobie trzeciej, pomimo şe nie przewiduje tego
niniejsza umowa.
2. Rozwiązując umowę, Wójt Gminy Przytoczna określi kwotę dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku
stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji z budşetu miasta, termin jej zwrotu oraz nazwę
i numer konta, na które naleşy dokonać wpłaty.
3. Dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w ust.2 takşe w przypadku gdy nie wykorzystał jej
zgodnie z przeznaczeniem lub zaistnienie innych okoliczności określonych w ust.1 zostanie stwierdzone po
zakończeniu realizacji projektu.
§ 11
Wykonanie umowy nastąpi z chwilą przyjęcia i zaakceptowania przez Wójt Gminy Przytoczna sprawozdania,
o którym mowa w § 7 ust. 1.
§ 12
Wszelkie zmiany umowy i oświadczenia składane zgodnie z niniejszą umową wymagają zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaşności.
§ 13
Beneficjent ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją projektu.
§ 14
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póŝn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2014, z póŝn. zm.).
§ 15
Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu właściwego sądu.
§ 16
Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaşdej ze
Stron.

ZAŁĄCZNIKI:
1) wniosek realizacji projektu złoşona według wzoru określonego w załączniku nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Przytoczna Nr …………….z dnia .................... roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta Nowego Sącza,
2) zweryfikowany ostatecznie zakres projektu.

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/210/2009
Rady Gminy Przytoczna
z dnia 16 grudnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego
..........................................................................................................................
(nazwa zadania)
w okresie od .......... do ............ określonego w umowie nr ..............,
zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy
................................................................. a ...................................................................
(nazwa organu zlecającego)
(nazwa wnioskodawcy)
Data złoşenia sprawozdania: .....................
Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli nie – dlaczego?:

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców 2):

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /naleşy uşyć tych samych miar, które
były zapisane we wniosku realizacji zadania, w części II pkt 5/:

Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł):

Lp.

Rodzaj kosztów
(koszty
merytoryczne i
administracyjne
związane
z realizacją
zadania)

Całość zadania
(zgodnie z umową)

koszt
całkowity

Ogółem

z tego
z
dotacji

z tego z
finansowych
środków
własnych,
środków
z innych
ŝródeł oraz
wpłat i opłat
adresatów*

Poprzednie okresy
sprawozdawcze
(narastająco)*

koszt
całkowity

z tego
z
dotacji

z tego
z
finansowych
środków
własnych,
środków
z innych
ŝródeł oraz
wpłat i opłat
adresatów*

Bieşący okres sprawozdawczy –
w przypadku sprawozdania
końcowego – za okres realizacji
zadania

koszt
całkowity

z tego
z
dotacji

z tego
z
finansowych
środków
własnych,
środków
z innych
ŝródeł oraz
wpłat i opłat
adresatów*
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2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania:

Ŝródło finansowania

Całość zadania
(zgodnie z umową)
zł

%

Poprzednie okresy
sprawozdawcze
(narastająco)*
zł

%

Bieşący okres
Sprawozdawczy –
w przypadku sprawozdania
końcowego – za okres
realizacji zadania
zł
%

Koszty pokryte z dotacji
Koszty pokryte z
finansowych środków
własnych, środków z
innych ŝródeł oraz wpłat
i opłat adresatów *
/z tego wpłaty i opały
adresatów zadania
................................ zł/
100%

Ogółem:

100%

100%

wagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budşetu:
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. Zestawienie faktur (rachunków)3):

Lp.

Numer
dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu

Data

Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze
środków
pochodzących
z dotacji (zł)

Część III. Dodatkowe informacje:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Załączniki 4):
1..............................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................................
Oświadczam (-my), şe:
1. od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny wnioskodawcy;
2. wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
3. zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy
zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(j.t. Dz. U. 07 Nr 223 poz. 1655);
4. wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione.
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(pieczęć wnioskodawcy)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(podpis osoby upowaşnionej lub podpisy osób upowaşnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
wnioskodawcy)
Poświadczenie złoşenia sprawozdania:

9

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

90
90

UCHWAŁA NR XXXVIII/291/09
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 17 grudnia 2009 r.
określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego
w Kostrzynie nad Odrą.

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2006r.
Nr 155, poz. 1298 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa warunki i tryb wspierania,
w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
§ 2. 1. O dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego mogą ubiegać się podmioty, które:
1) posiadają siedzibę w granicach administracyjnych Miasta Kostrzyn nad Odrą;
2) nie działają w celu osiągnięcia zysku;
3) biorą udział w centralnych i regionalnych rozgrywkach sportowych objętych regulaminem
polskich związków sportowych;
4) prowadzą szkolenie w grupach młodzieşowych;
5) wystąpią do Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą zwanego dalej „Burmistrzem” z wnioskiem
o udzielenie dotacji, zwanym dalej "wnioskiem".
2. Wniosek powinien zawierać:
1) nazwę, adres, telefon i e-mail podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
2) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywaną liczbę uczestników;
3)

6) wysokość środków otrzymanych w poprzednim
roku;
7) wskazanie rachunku bankowego, na który mają
być przekazywane środki z Miasta;
8) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, şe nie zalega z płatnościami na
rzecz podmiotów publicznoprawnych oraz innych podmiotów;
9) wskazanie osób upowaşnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
3. Do wniosku naleşy dołączyć:
1) dokładny kosztorys realizacji zadania zawierający dane według załącznika Nr 1 do uchwały;
2) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego
3) dotyczy zadanie;
4) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4
ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001r. Nr 81, poz. 889 ze zm.).
4. Oceny wniosków dokonuje Komisja powołana
przez Burmistrza, która wypracowuje proponowane
wysokości ich dofinansowania i przedkłada Burmistrzowi do akceptacji.

dane o posiadanej kadrze trenerskoinstruktorskiej niezbędnej do realizacji zadania,
jej kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym;

§ 3. 1. Dofinansowanie moşe być przyznane do
wysokości 40% planowanych kosztów realizacji zadania;

4) planowane koszty realizacji zadania, ze wskazaniem kwot ze wszystkich ŝródeł finansowania;

2. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie
dofinansowania zadań bierze się pod uwagę zasoby
kadry szkoleniowej, moşliwości bazowe i sprzętowe
podmiotu oraz poziom sportowy.

5) kalkulację przewidywanych przychodów przy realizacji zadania;
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§ 4. Wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowanie, będzie zamieszczony na stronach internetowych Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 5. 1. Przekazywanie środków odbywa się na
podstawie pisemnej umowy o dofinansowanie zadań, zawartej pomiędzy Miastem a podmiotem,
któremu przyznano dofinansowanie.
2. Umowa określa w szczególności:
1) strony umowy;
2) nazwę zadania stanowiącego przedmiot umowy
i termin jego realizacji;
3) kwotę dofinansowania i terminy przekazywania
środków podmiotowi;
4) klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia
praw i obowiązków strony na osoby trzecie;
5) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do wykorzystania środków wyłącznie na cele określone w umowie;
6) określenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego umowy w czasie jej obowiązywania;
7) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do prowadzenia wyodrębnionej
ewidencji księgowej przekazywanych środków;
8) zobowiązanie podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, do poddania się kontroli przeprowadzanej przez przedstawicieli Burmistrza
oraz innych instytucji kontrolnych;
9)

zobowiązanie podmiotu do przedstawienia
sprawozdania z realizacji zadania w zakresie
rzeczowym i finansowym;

10) określenie trybu rozwiązania umowy.
§ 6. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, moşe przeznaczyć na koszty pośrednie nie więcej niş 15 % wysokości otrzymanych środków.
§ 7. Środki przewidziane w umowie o dofinansowanie zadań są przekazywane na rachunek bankowy podmiotu, któremu przyznano dofinansowanie, w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania.
§ 8. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, a osiągnie przychody nieprzewidziane w umowie o dofinansowanie zadania, przeznacza je na
działalność statutową.
§ 9. 1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, przedstawia sprawozdanie z realizacji zadań
w zakresie rzeczowym i finansowym, zgodnie
z treścią umowy o dofinansowanie zadań, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
2. W przypadku niezrealizowania zadania w całości lub w części, przekazane środki podlegają
zwrotowi na rachunek Miasta Kostrzyn nad Odrą,
w terminie 7 dni od dnia przedstawienia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.
90

Poz. 90

3. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi na rachunek Miasta, w terminie do dnia
28 lutego następnego roku, wraz z odsetkami,
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia twierdzenia wykorzystania
środków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania
w nadmiernej wysokości.
4. Podmiot, który wykorzystał środki niezgodnie
z przeznaczeniem, nie moşe otrzymać dofinansowania zadań przez kolejne 3 lata od dnia stwierdzenia
wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 10. 1. Upowaşnione przez Burmistrza osoby są
uprawnione do przeprowadzania kontroli realizacji
umów o dofinansowanie zadań.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) przebieg i sposób realizacji zadania;
2) sposób wykorzystania otrzymanych z Miasta
środków;
3) prowadzenie dokumentacji księgowej;
4) prawidłowość rozliczeń.
3. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie
jest obowiązany do udostępnienia na şądanie
przedstawicieli Burmistrza informacji i dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia kontroli.
4. Ustalenia kontroli przedstawione są w protokole kontroli, a ocena realizacji zadań przedstawiana
jest w wystąpieniu pokontrolnym.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
wystąpienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia
pokontrolne ze wskazaniem sposobu usunięcia tych
nieprawidłowości.
6. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków
i zaleceń zawiadamia Burmistrza o ich wykonaniu
lub przyczynach ich niewykonania.
§ 11. 1. Wnioski o dofinansowanie zadań naleşy
złoşyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni po ogłoszeniu konkursu wniosków o dofinansowaniu rozwoju sportu kwalifikowanego umieszczonego na
stronie internetowej Miasta oraz w gablocie informacyjnej Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą.
2. Dofinansowanie zadań dotyczących wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego obejmuje ich
realizację od dnia 1 stycznia kaşdego roku, którego
dotyczy umowa.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marek Tatarewicz
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UCHWAŁA NR LXXII/267/09
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU KOMISARZA RZĄDOWEGO
z dnia 17 grudnia 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie
gminy Międzyrzecz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572, z póŝn. zm.1) - uchwala się, co
następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) tryb udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkoli specjalnych, zespołów
wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych, zwanych dalej „przedszkolami”,
2) tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przez Gminę Międzyrzecz, zwanej dalej „Gminą”.
§ 2. 1. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki
dotacji na jednego wychowanka zwanego dalej
„uczniem” jest uchwała budşetowa Rady Miejskiej
w Międzyrzeczu oraz informacja o sposobie wyliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla
Gminy, otrzymana przez Gminę od ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
2. Przedszkolom, z zastrzeşeniem ust. 3, przysługuje dotacja na kaşdego ucznia w wysokości równej
75% ustalonych w budşecie wydatków bieşących
ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na jednego
ucznia, z tym, şe na ucznia niepełnosprawnego
w wysokości nie nişszej niş kwota przewidziana na
niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału
przedszkolnego w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
3. Osobom prawnym lub osobom fizycznym
prowadzącym zespoły wychowania przedszkolnego
lub punkty przedszkolne przysługuje na kaşdego
ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości równej 40% wydatków
bieşących ponoszonych w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę w przeliczeniu na
jednego ucznia, z tym, şe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie nişszej niş kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.

4. Gmina informuje osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące przedszkola o wysokości miesięcznej stawki dotacji w przeliczeniu na jednego
ucznia.
§ 3. 1. Osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca przedszkole, składa wniosek o udzielenie dotacji, nie póŝniej niş do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie
Miejskim w Międzyrzeczu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Do 10 dnia kaşdego miesiąca osoba prowadząca przedszkole, składa w Urzędzie Miejskim
w Międzyrzeczu, informację o faktycznej liczbie
uczniów sporządzoną na podstawie dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc, według wzoru stanowiącego
załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Upowaşnieni pracownicy Urzędu Miejskiego
w Międzyrzeczu mogą dokonać sprawdzenia zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacji, o której mowa w ust. 2, na
podstawie udostępnionej do wglądu przez osobę
prowadzącą dokumentacji stanowiącej podstawę
sporządzenia tej informacji, w tym dokumentacji
organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu
nauczania.
4. Przekazanie części dotacji przypadającej na
dany miesiąc następuje nie póŝniej niş do dnia
25 tego miesiąca, po złoşeniu w Urzędzie Miejskim
w Międzyrzeczu, informacji o faktycznej liczbie
uczniów.
5. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej
przedszkole wskazany we wniosku o udzielenie dotacji, sporządzonym według wzoru, o którym mowa
w ust. 1.
6. Dotacja nie podlega przekazaniu w sytuacji,
gdy stracił aktualność wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy
o systemie oświaty, do dnia aktualizacji tego wpisu.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz.2781, z 2005r.
Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42,,
poz. 273, Nr 80,, poz.542, Nr 115,0poz. 791, Nr120, poz. 818,
Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz.416,
Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz
z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz.458.

§ 4. 1. Osoba prowadząca przedszkole sporządza
roczne rozliczenie przekazanej dotacji według wzoru
stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.
2. Sporządzone roczne rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, prowadzący przedszkole prze-
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kazuje do Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu
w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku.
§ 5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienaleşnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych. Odsetki
nalicza się zgodnie z przepisami ustawy o finansach
publicznych, od dnia:
1) przekazania z budşetu Gminy dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
2) stwierdzenia nieprawidłowego naliczenia lub
nienaleşnego pobrania dotacji.
§ 6. 1. Upowaşnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Międzyrzeczu, zwani dalej „kontrolującymi”, mogą dokonywać kontroli w przedszkolach,
zwanych dalej „kontrolowanymi”, obejmującej:
1) sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym
liczby uczniów wykazywanych w informacjach,
o których mowa w § 3 ust.2,
2) sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90
ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
2. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie
stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem
kontroli.
§ 7. 1. Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone
jej
przygotowaniem
polegającym
w szczególności na zapoznaniu się przez kontrolujących z:
1) przepisami dotyczącymi zakresu przedmiotowego kontroli;
2) ustaleniami z poprzednich kontroli;
3) dokumentacją zgromadzoną w Urzędzie Miejskim w Międzyrzeczu dotyczącą przedmiotu
kontroli;
4) dokumentacją sprawozdawczą.
2. Dokumentem upowaşniającym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upowaşnienie do
kontroli zawierające:
1) numer upowaşnienia;
2) imię i nazwisko kontrolującego;
3) nazwę i adres kontrolowanego;
4) temat kontroli;
5) termin waşności upowaşnienia.
3. Upowaşnienie, o którym mowa w ust. 2, po
zakończeniu kontroli dołącza się do akt kontroli.
§ 8. 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.
2. Protokół kontroli zawiera:
1) pełną nazwę i adres kontrolowanego, nazwę
i adres jego organu prowadzącego oraz imię
i nazwisko osoby lub osób upowaşnionych do
reprezentowania kontrolowanego;
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2) datę rozpoczęcia i zakończenie kontroli;
3) imiona i nazwiska kontrolujących;
4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku
kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości,
z uwzględnieniem zakresu i skutków tych nieprawidłowości;
6) opis załączników do protokołu;
7) wzmiankę o poinformowaniu kontrolowanego
o prawie zgłaszania zastrzeşeń i składania wyjaśnień do protokołu;
8) podpisy kontrolujących i osoby lub osób upowaşnionych do reprezentowania kontrolowanego, a takşe datę i miejsce podpisania protokołu;
9) parafy kontrolujących i osoby lub osób upowaşnionych do reprezentowania kontrolowanego, na kaşdej stronie protokołu.
3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany, w terminie 14 dni od daty jego otrzymania lub
niezwłocznie po uzupełnieniu lub zmianie protokołu,
o których mowa w ust. 5.
4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeşeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.
Zastrzeşenia naleşy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W razie zgłoszenia zastrzeşeń, o których mowa
w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich
analizy i, w miarę potrzeby, podjąć dodatkowe
czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeşeń – zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeşeń w całości
lub w części, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeşenia. Zgłaszający zastrzeşenia podpisuje protokół w terminie
7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
7. Kontrolowany moşe odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie właściwym do
jego podpisania, wyjaśnienie tej odmowy.
8. O odmowie podpisania protokołu kontroli
i złoşenia wyjaśnień kontrolujący czyni wzmiankę
w protokole.
9. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.
§ 9. 1. W terminie 14 dni od dnia podpisania lub
odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne kierowane do kontrolowanego oraz jego
organu prowadzącego, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne.
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2. Kontrolowany, do którego zostało skierowane
wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, zawiadomić osobę podpisującą wystąpienie pokontrolne o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych
i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 12. Uchyla się uchwałę Nr LXIII/250/09 Rady
Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 23 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu
udzielania z budşetu gminy oraz rozliczenia dotacji
dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Międzyrzecz.

§ 10. Osobie prawnej lub osobie fizycznej, która
złoşy wniosek o udzieleniu dotacji na rok 2010
w terminie 30 dni od dnia wejścia uchwały w şycie
przysługuje dotacja określona uchwałą.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzyrzecza.

Rada Miejska w Międzyrzeczu
Komisarz Rządowy:
Marian Sierpatowsk
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXII/267/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 17 grudnia 2009r.
Wnioskodawca:
..................................................................................
imię i nazwisko
...................................................................................
adres
...................................................................................
data i wpis do ewidencji prowadzonej przez Gminę Międzyrzecz

Burmistrz Międzyrzecza
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz
Wniosek o udzielenie dotacji
Wnoszę o udzielenie dotacji na rok ................ dla: przedszkola / przedszkola z oddziałami integracyjnymi / przedszkola specjalne / zespołu wychowania przedszkolnego / punktów przedszkolnych*
................................................................................................................................................................
nazwa i adres placówki

prowadzonego przez ..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
1. ........................................................................................ wpisane jest do ewidencji placówek niepublicznych
–
zaświadczenie
nr
.........................
z
dnia
...........................,
wydane
przez
...........................................................................................................................................
2. Planowana liczba dzieci od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia - ................. dzieci.
3. Planowana liczba dzieci od dnia 1 września do 31 grudnia - ................ dzieci.
4. Dotację proszę przekazywać na rachunek bankowy:
Nazwa i adres banku .......................................................................................................
Nazwa i adres przedszkola/punktu przedszkolnego .......................................................
.........................................................................................................................................
Numer rachunku bankowego ..........................................................................................
Oświadczam, şe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, şe znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zm.).
Oświadczam, şe w przedszkolu zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania
i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.)

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

.....................................................
Podpis i pieczątka osoby upowaşnionej
do reprezentowania organu prowadzącego

* właściwe podkreślić
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LXXII/267/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 17 grudnia 2009r.
INFORMACJA
o liczbie dzieci uczęszczających do przedszkola / przedszkola z oddziałami
integracyjnymi / przedszkola specjalne / zespołu wychowania przedszkolnego / punktów
przedszkolnych*
w miesiącu …………………..……..………. roku ……………….......
1. ………………………………………………………………………………………………………………….………...
nazwa placówki

2. ……………………………………………………………………………………………………………………..……...
siedziba placówki, telefon

3. ………………………………………………………………………………………………………………………….…...
imię i nazwisko osoby prowadzącej placówkę

4. Liczba dzieci w wieku 3-6 lat wynosi:
w tym:
z gminy Międzyrzecz
z innych gmin (jakich, wymienić):

Nazwa gminy

Liczba dzieci niepełnosprawnych
w tym:
z gminy Międzyrzecz
z innych gmin

………………………
………………………
………………………

Liczba dzieci

………………………
………………………
………………………

Oświadczam, şe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, şe znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zm.).

………………….......…………..
miejscowość, data

* właściwe podkreślić

..................................................
pieczątka i podpis
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXXII/267/09
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu Komisarza Rządowego
z dnia 17 grudnia 2009r.
ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI W ………………… ROKU
1. …………………………………………………………………………………………………………………….…………...
nazwa placówki

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………...
siedziba placówki

3. …………………………………………………………………………………………………………………………….…...
imię i nazwisko osoby prowadzącej placówkę, data i numer wpisu do ewidencji prowadzonej przez Gminę Międzyrzecz

4. Informacja o wykorzystaniu dotacji
Kwota otrzymanej dotacji
OGÓŁEM ..................................... (słownie........................................................................................................)
Wykorzystanie dotacji (w rozbiciu na rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji
Lp. Rodzaje wydatków finansowych w ramach dotacji
(dotyczy tylko wydatków związanych
z działalnością dotowanej placówki)
1

Wynagrodzenie pracowników

2

Pochodne od wynagrodzeń (składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy)

3

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii

4

Zakupy wyposaşenia, ksiąşek i pomocy
dydaktycznych

5

Remonty

6

Wydatki dotyczące wynajmu pomieszczeń

7

Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków
inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań
z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym
profilaktyki społecznej

Wysokość poniesionych wydatków
finansowych w ramach otrzymanej dotacji

OGÓLEM
Kwota niewykorzystanej dotacji
OGÓŁEM ....................................... (słownie........................................................................................................)

Oświadczam, şe wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, şe znane mi są przepisy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych,
o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114 ze zm.).
........................................................
Miejscowość, data

......................................................
Podpis i pieczątka osoby upowaşnionej
do reprezentowania organu prowadzącego
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UCHWAŁA NR XLV/285/09
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 18 grudnia 2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych
składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku
z art. 30 ust. 6 i 6 a, art. 54 ust. 7, art. 91 d pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 - tekst jednolity
z póŝn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku
w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z póŝn.
zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi
zrzeszającymi nauczycieli, uchwala się, co następuje:

w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę
Krosno Odrzańskie § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/229/09 Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 marca 2009 roku

Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan

1."Wysokość środków finansowych na dodatki
motywacyjne ustala się na poziomie 5% planowanych wynagrodzeń zasadniczych dla wszystkich zatrudnionych nauczycieli".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 roku.
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UCHWAŁA NR XXVI/162/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 18 grudnia 2009r.
w sprawie nadania statutu Publicznemu Przedszkolu Samorządowemu w Trzebielu
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t.. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 58
ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (j. t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami.) uchwala się , co następuje:
§ 1. Nadaje się Statut Publicznego Przedszkola
Samorządowego w Trzebielu stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiel oraz Dyrektorowi Publicznego
Przedszkola Samorządowego w Trzebielu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

Załącznik
do uchwały Nr XXVI/162/09
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 18 grudnia 2009r.
STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W TRZEBIELU
Podstawy prawne
Statut Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Trzebielu opracowany został na podstawie:
1. Art. 60 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 95, poz. 425 ze zmianami).
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicz-
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nych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 ze
zmianami).

rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturalnym i przyrodniczym;

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz. U. z 2009 Nr 4, poz. 17).

2) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej;

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do uşytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia
(Dz.U. z 2009 Nr 89, poz. 730).

3)

umoşliwieniu dzieciom podtrzymywania poczucia toşsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

4)

sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio
do ich potrzeb oraz moşliwości Przedszkola;

5) zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju;
6)

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 647 z póŝn.
zm.).
6. Ilekroć w statucie jest mowa o:
Przedszkolu naleşy rozumieć Publiczne
Przedszkole Samorządowe w Trzebielu,

7) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

Ustawie naleşy przez to rozumieć Ustawę
o systemie oświaty,
Organie prowadzącym naleşy przez to rozumieć Gminę Trzebielu
Organie sprawującym nadzór pedagogiczny naleşy przez to rozumieć Lubuskiego
Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
I.

Postanowienia ogólne

§ 1 . 1 Przedszkole jest 3 oddziałową placówką
publiczną.

2. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:
1)

prowadzącym

przedszkole

jest

3)

stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dąşeniu do osiągania celów, podejmowaniu odpowiedzialności za siebie i najblişsze otoczenie;

4)

kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących
w otoczeniu dziecka, rozbudzaniu ciekawości
poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyraşania własnych myśli;

5)

rozwijaniu wraşliwości estetycznej, tworzeniu
warunków rozwoju wyobraŝni, fantazji oraz
wraşliwości plastyczno – ruchowej;

4. Nadzór pedagogiczny pełni Lubuski Kurator
Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.
5. Przedszkole uşywa nazwy : Publiczne Przedszkole Samorządowe w Trzebielu.
6. Przedszkole
o treści :

uşywa

pieczęci

prostokątnej

PUBLICZNE
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE
W TRZEBIELU
68 - 212 TRZEBIEL, ul. Şarska 28
tel. 068 375 52 13
II.

Cele i zadania przedszkola

§ 2. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie i przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności na podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się
na:
1)

wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju
dziecka z jego potencjałem i moşliwościami

zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju
dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym
środowisku;

2) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka,
trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne moşliwości osiągania sukcesu;

2. Siedziba Przedszkola mieści się w Trzebielu,
przy ul. Şarskiej 28
3. Organem
Gmina Trzebiel;

współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu moşliwości rozwojowych dziecka,
w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dzieci do
nauki szkolnej;

6) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania
i zachowań prozdrowotnych;
7) rozwijaniu wraşliwości moralnej, budowaniu
systemu wartości.
3. Przedszkole realizuje cele i zadania określone
w ust. 1 i 2 w zakresie dzieci od 3 roku şycia do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
4. Przedszkole w równej mierze pełni funkcję
opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą.
5. Przedszkole zapewnia dzieciom moşliwość
wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb
rozwojowych.
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§ 3. 1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
wychowania przedszkolnego.
2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich
realizacji ustalany jest w programie rozwoju placówki i planach pracy poszczególnych oddziałów.
§ 4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi
dostosowując metody i sposoby oddziaływań do
wieku dziecka i jego moşliwości rozwojowych, potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących
warunków lokalowych, a w szczególności:
1)

zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad
dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz
w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak
i psychicznym;
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące
przepisy bhp i p. poş;
4) współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
§ 5. W ramach posiadanych moşliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno - pedagogicznej
poprzez:

swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji.
§ 8. 1. Dyrektor Przedszkola powoływany jest do
pełnienia funkcji przez organ prowadzący w drodze
konkursu na okres 5 lat.
2. Dyrektor Przedszkola kieruje bieşącą działalnością Przedszkola, reprezentuje go na zewnątrz.
Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.
3. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki
pobytu w Przedszkolu, a takşe bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza obiektem Przedszkola.
4. Do podstawowych zadań Dyrektora Przedszkola naleşy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
2)

koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi
i niepełnosprawnymi;

3)

opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb,
ustalenie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników;

4)

przekazywanie raportu o jakości pracy placówki Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej;

5)

wspólnie z Radą Pedagogiczną opracowywanie programu rozwoju placówki z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki;

6)

dokonywanie oceny pracy nauczycieli, według
zasad określonych w odrębnych przepisach;

7)

przygotowanie arkuszy organizacyjnych przedszkola i przedstawienie ich do zatwierdzenia
organowi prowadzącemu;

1) diagnozowanie środowiska wychowanków;
2) rozpoznawanie potencjalnych moşliwości
oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umoşliwienie ich zaspokojenia;
3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczania dziecka;
4) wspieranie dziecka uzdolnionego;
5) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli
i rodziców;
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8) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał;

6) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

wstrzymanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa oraz powiadamianie o tym stosownych organów;

§ 6. Obszary działalności edukacyjnej przedszkola zawierają umiejętności i wiadomości, którymi
powinny wykazywać się dzieci kończące przedszkole
i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej.

10) dysponowanie środkami określonymi w planie
finansowym Przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystywanie;

III. Organy Przedszkola.
§ 7. 1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3)

Rada Rodziców.

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą
być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
3. Zasady działania poszczególnych organów
Przedszkola gwarantują kaşdemu z nich moşliwość

9)

11) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie
planu finansowego Przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami;
12) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
13) kierowanie polityką kadrową, zatrudnianie
i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników
Przedszkola;
14) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom;
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15) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;
16) administrowanie
zakładowym
funduszem
świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
17) prowadzenie dokumentacji Przedszkola zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
18) stworzenie dzieciom optymalnych warunków
rozwoju;
19) zapewnienie pracownikom jednostki właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami
Kodeksu pracy, bhp i ppoş.;
20) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania
zgodnie z prawem oraz wymiany informacji
między nimi;
21) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami współdziałającymi na rzecz rozwoju Przedszkola;
22) wykonywanie innych zadań wynikających
z przepisów szczególnych lub zleconych przez
organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
§ 9. 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola.
2. W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola
wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola jest Dyrektor.
4. Rada Pedagogiczna działa na podstawie
uchwalonego przez siebie regulaminu.
5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej naleşy
w szczególności:
1)

przygotowanie projektu statutu Przedszkola
oraz przedstawienie propozycji jego zmian;

2) opracowanie programu rozwoju placówki;
3)

uchwalenie i nowelizacja regulaminu pracy
Rady Pedagogicznej;

4)

ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach;

5) podejmowanie uchwał w sprawach dyscyplinarnych;
6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
6. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1)

przyjęcie lub skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego;

2) organizację pracy placówki;
3)

projekt planu finansowego jednostki;
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4) wnioski Dyrektora o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróşnień;
5)

przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi;

6)

propozycje Dyrektora w sprawach przydziału
nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

7. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach, zgodnie z harmonogramem, przed
rozpoczęciem roku szkolnego, w kaşdym semestrze
i po zakończeniu roku szkolnego lub w innych terminach w przypadku wystąpienia potrzeb.
8. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek
organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Rady Rodziców, albo
co najmniej 1/3 głosów Rady Pedagogicznej.
9. W zebraniach mogą brać udział takşe osoby
zapraszane przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej lub przez członków Rady za zgodą przewodniczącego.
10. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane
są większością głosów, w obecności co najmniej
2/3 składu jej członków.
11. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
12. Rada Pedagogiczna moşe występować do
organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska kierowniczego oraz do
Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności
Przedszkola, Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
§ 10. 1. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację rodziców
dzieci uczęszczających do Przedszkola.
2. Zasady tworzenia Rada Rodziców uchwala
ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
3. Członkowie Rady Rodziców wybierani są, co
roku podczas zebrań rodziców, przynajmniej po jednym przedstawicielu rodziców z kaşdej grupy.
4. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu
o uchwalony przez siebie regulamin, który nie moşe
być sprzeczny ze statutem.
5. Rada Rodziców moşe występować do Rady
Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw Przedszkola, a w szczególności
opiniuje program rozwoju Przedszkola i wyraşa opinię na temat funkcjonowania placówki.
6. W celu wspierania statutowej działalności
Przedszkola Rada Rodziców moşe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
ŝródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
§ 11. 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który
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zapewnia kaşdemu z organów moşliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach
kompetencji i umoşliwia bieşącą wymianę informacji.
2. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
IV. Organizacja Przedszkola.
§ 12. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok
z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący.
2. Terminy przerw wakacyjnych ustalane są
przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora
Przedszkola zaopiniowanego przez Radę Pedagogiczną Przedszkola.
3. Organ prowadzący moşe ustalić przerwę
w funkcjonowaniu Przedszkola z uwagi na konieczność przeprowadzenia remontu placówki.
4. Przedszkole jest czynne przez 5 dni w tygodniu, 9 godzin dziennie - od godziny 6.30 do godziny
15.30.
5. W zaleşności od potrzeb, Dyrektor Przedszkola
moşe zmienić godziny pracy Przedszkola po uzgodnieniu z organem prowadzącym.
6. Czas przeznaczony na realizację podstawy
programowej ustala się w godzinach od 8:00 do
godziny 13:00.
7. Na şyczenie rodziców, Przedszkole moşe organizować naukę religii oraz zajęcia dodatkowe.
8. Rodzaj zajęć, ich częstotliwość i forma organizacyjna zaleşy od wyboru rodziców.
9. Zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe.
10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki
języka obcego i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
powinien być dostosowany do moşliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut.
11. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość
i forma organizacyjna zaleşą od wyboru rodziców.
12. Czas trwania nauki religii w najstarszych
grupach wiekowych wynosi 1 godzinę tygodniowo.
13. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych
ustalane są przez Dyrektora Przedszkola.
14. Sposób dokumentowania zajęć w Przedszkolu określają odrębne przepisy.
15. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złoşony z dzieci w zblişonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań
i uzdolnień.
16. Liczba oddziałów w zaleşności od potrzeb
i moşliwości organizacyjnych placówki moşe ulegać
zmianie.
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17. Liczb a dzieci w oddziale nie moşe przekroczyć 25.
18. Liczba miejsc w Przedszkolu jest dostosowana do warunków lokalowych Przedszkola.
19. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora w terminie do 30 kwietnia danego roku.
20. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza
organ prowadzący.
21. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się
w szczególności:
1) liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów;
2) liczbę dzieci i czas pracy przedszkola;
3) liczbę pracowników pedagogicznych i administracyjno - obsługowych przedszkola;
4) ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze
środków organu prowadzącego przedszkole;
5) kwalifikacje nauczycieli, ich staş pracy i stopień
awansu zawodowego;
6) przerwę wakacyjną.
22. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej
i na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy oraz dostosowaniem do załoşeń programowych i oczekiwań rodziców.
23. W uzasadnionym przypadkach Dyrektor moşe zmienić organizację dnia w Przedszkolu.
24. Na podstawie ramowego rozkładu dnia
w Przedszkolu nauczyciele, którym powierzono
opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań dzieci.
25. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
26. W Przedszkolu dopuszcza się prowadzenie
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określonej odrębnymi przepisami.
V. Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka
z Przedszkola.
§ 13. 1. Dziecko powinno być przyprowadzane
i odbierane z Przedszkola przez rodziców, prawnych
opiekunów lub inne osoby pełnoletnie upowaşnione do odbioru dziecka.
2. Upowaşnienie, o którym mowa w ust. 1 rodzice lub opiekunowie prawni dziecka składają na piśmie wskazując pełne dane osobowe oraz numer
dowodu toşsamości osoby upowaşnionej do odbioru dziecka oraz okres, na który zostało udzielone
upowaşnienie.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka
odbieranego z Przedszkola przez upowaşnioną przez
nich osobę.
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4. Pracownik Przedszkola ma obowiązek sprawdzić zgodność danych na upowaşnieniu z dokumentem toşsamości osoby odbierającej dziecko.

3. Podstawą przyjęcia dziecka do Przedszkola
jest karta zgłoszenia, złoşona do Dyrektora Przedszkola w terminie do 30 kwietnia danego roku.

5. Nie wydaje się dzieci osobom będącym
w stanie wskazującym na spoşycie alkoholu lub
z innych względów - w opinii nauczyciela lub Dyrektora - uniemoşliwiającym zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku Dyrektor lub nauczyciel kontaktuje się z rodzicem lub inną osobą
upowaşnioną do odbioru dziecka. Dopuszcza się
moşliwość skorzystania z pomocy policji.

4. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci
niş limit miejsc, Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną, która ustala szczegółowe kryteria przyjęć
dzieci do Przedszkola z uwzględnieniem pierwszeństwa:

6. W przypadku odmowy wydania dziecka osobie, Przedszkole jest zobowiązane kaşdorazowo do
niezwłocznego poinformowania rodziców (opiekunów prawnych) o przyczynach odmowy wydania
dziecka.
7. Jeşeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, nauczyciel podejmuje
wszelkie czynności w celu skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka oraz pozostaje z dzieckiem w Przedszkolu przez jedną godzinę.
8. Po upływie tego czasu nauczyciel zwraca się
o pomoc do policji w celu nawiązania kontaktu
z rodzicami.
9. Dzieci powinny być przyprowadzane do
Przedszkola od godziny 6.30 do 8.30.
10. Nauczyciel moşe odmówić przyjęcia dziecka,
u którego występują widoczne objawy chorobowe;
nauczyciel moşe odstąpić od tej decyzji, o ile rodzice
(prawni opiekunowie) przedłoşą zaświadczenie lekarskie stwierdzające, şe dziecko jest zdrowe i moşe
uczęszczać do Przedszkola.
11. Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu
w Przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi Przedszkola. Od tego momentu Przedszkole
ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka.
12. Osoba odbierająca dziecko powinna stawić
się w sali zajęć, do której przypisane jest dziecko,
lub w której przebywa dana grupa. Pracownik
Przedszkola przekazuje wtedy dziecko tej osobie. Od
tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.
13. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka
samego w szatni (zarówno przy odprowadzaniu, jak
i odbieraniu).
VI. Zasady rekrutacji do Przedszkola.
§ 14. 1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci
do Przedszkola na zasadzie powszechnej dostępności.
2. Informacja o zapisach dzieci do Przedszkola
moşe być ogłaszana w formie:
1) oferty umieszczanej w widocznym miejscu
w Przedszkolu,
2) pisemnej informacji kierowanej do rodziców
dzieci.

1) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących
dzieci;
2)

dzieci z rodzin zastępczych;

3)

dzieci juş uczęszczające do danego przedszkola;

4)

dzieci z rodzin wielodzietnych;

5)

dzieci obojga rodziców pracujących.

5. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi: Dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców. Przewodniczącym komisji jest
Dyrektor Przedszkola. Decyzje komisji są protokołowane
6. Komisja rekrutacyjna prowadzi stosowną dokumentację swojej działalności.
7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych do
Przedszkola, nie przyjętych oraz listę rezerwową.
8. Dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane
społecznie mogą być przyjęte do Przedszkola po
przedłoşeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem moşliwości i warunków
Przedszkola.
9. W przypadku, gdy w grupie najmłodszych
dzieci pozostają wolne miejsca, Dyrektor moşe postanowić o przyjęciu do Przedszkola dziecka, które
ukończyło 2,5 roku.
10. W przypadku, gdy w Przedszkolu są wolne
miejsca, Dyrektora Przedszkola przyjmuje dzieci do
Przedszkola w ciągu całego roku.
11. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną moşe podjąć decyzję o skreśleniu dziecka
z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:
1) gdy rodzic nie wnosi terminowo lub zalega
z opłatami co najmniej 1 miesiąc
2) nieobecność dziecka trwa ponad dwa tygodnie
i rodzice nie zgłaszają tego faktu do przedszkola
3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień
niniejszego statutu.
12. Dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin
mogą korzystać z Przedszkola w miarę wolnych
miejsc, lub gdy pozostają w trudnej sytuacji şyciowej.
13. Oceny sytuacji, o której mowa w pkt. 13 dokonuje Dyrektor.
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VII. Zasady odpłatności za Przedszkole.
§ 15. 1. Świadczenia udzielane przez Przedszkole
są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej
przez Ministra Edukacji Narodowej.
2. Opłaty za zajęcia przekraczające podstawę
programową ustala Rada Gminy.
3. Koszty zajęć dodatkowych, organizowanych
na şyczenie rodziców ponoszone są przez nich
w całości na zasadach ustalonych przez Dyrektora
na zebraniu z rodzicami.
4. Koszty wyşywienia dziecka "wsad go garnka",
w pełni pokrywane są przez rodziców.
5. Pracownicy przedszkola za odpłatnością mogą
korzystać z posiłków przygotowanych w stołówce
przedszkolnej.
6. Zasady wnoszenia opłat za wyşywienie oraz
wysokość tych opłat, w tym zasady korzystania
przez pracowników Przedszkola ze stołówki przedszkolnej określa Dyrektor.
7. Rodzice dziecka przebywającego w Przedszkolu dłuşej niş 3 godziny dziennie, a nie korzystającego z wyşywienia, są zobowiązani do zapewnienia dziecku posiłku we własnym zakresie.
VIII. Wychowankowie Przedszkola.
§ 16. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa
wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, şyczliwego i podmiotowego traktowania;

6)

Poz. 93
informowanie o przyczynach nieobecności
dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach
zakaŝnych.

2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do
współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia
drogi jego indywidualnego rozwoju.
3. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami
wynikającymi z programu rozwoju Przedszkola
i planów pracy w danym oddziale;
2) pozyskiwania na bieşąco informacji na temat
swojego dziecka;
3) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania
dziecku pomocy;
4) wyraşania i przekazywania nauczycielowi oraz
Dyrektorowi Przedszkola wniosków z obserwacji pracy placówki;
5) wyraşania i przekazywania opinii na temat pracy
Przedszkola za pośrednictwem Rady Rodziców,
organowi nadzoru pedagogicznego i organowi
prowadzącemu.
§ 18. Rodzice za szczególne zaangaşowanie we
wspieraniu pracy Przedszkola mogą otrzymać na
zakończenie roku szkolnego podziękowanie w postaci listu pochwalnego lub dyplomu uznania.
§ 19. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji i dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w Przedszkolu co najmniej 2 razy w roku
szkolnym, lub częściej na wniosek rodziców.
§ 20. Formy współpracy z rodzicami:

3) ochrony przed wszelkimi formami wyraşania
przemocy fizycznej bądŝ psychicznej;

1) zebrania grupowe;

4) poszanowania jego godności osobistej;

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielami;

5) opieki i ochrony;

3) zajęcia otwarte i kąciki dla rodziców.

6) partnerskiej rozmowy na kaşdy temat;
7) akceptacji jego osoby.
IX. Rodzice.
§ 17. 1. Do podstawowych obowiązków rodzica
(opiekuna prawnego) naleşy:
1) przestrzeganie zasad niniejszego statutu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty,
przybory i pomoce;
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej;
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola przez rodzica (opiekuna prawnego) lub
upowaşnioną osobę (osoba pełnoletnia) zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
w ustalonych przez Przedszkole godzinach;
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt
dziecka w Przedszkolu;

X. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
§ 21. 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele
z kwalifikacjami do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
2. Nauczyciele Przedszkola prowadzą pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie
z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy.
3. Nauczyciel Przedszkola
dziecka i respektuje jego prawa.

szanuje

godność

4. Do zakresu zadań nauczycieli naleşy w szczególności:
1) odpowiedzialność za bezpieczeństwo i zdrowie
powierzonych jego opiece dzieci;
2) współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania;
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3) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo dydaktycznej w oparciu o zestaw programów
wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej jakość;
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczania potrzeb
rozwojowych dziecka;
5) współpraca ze specjalistami w zakresie udzielania
dzieciom
pomocy
psychologicznopedagogicznej, zdrowotnej i innej;
6) planowanie własnego rozwoju zawodowego,
systematyczne podnoszenie kwalifikacji przez
aktywne uczestnictwo w róşnych formach doskonalenia zawodowego;
7) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie
pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci;
9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
10) realizacja zaleceń Dyrektora Przedszkola;
11) czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał i postanowień;
12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym;
13) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, wynikających z przepisów
szczególnych i bieşącej działalności placówki.
§ 22. Nauczyciel otacza indywidualną opieką
kaşdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z rodzicami w celu:

cowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
2. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej
pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze
strony Dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej,
wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowooświatowych.
3. Nauczyciel ma prawo do podnoszenia swojej
wiedzy i umiejętności.
§ 24. 1. W Przedszkolu zatrudnieni mogą być
pracownicy obsługi, których podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu
i jego otoczenia w ładzie i czystości.
2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor.
3. Stosunek pracy pracowników obsługi regulują
odrębne przepisy.
XI. Postanowienia końcowe.
§ 25. 1. Przedszkole jest jednostką budşetową
Gminy, która swoje wydatki pokrywa z budşetu
Gminy Trzebiel.
2. Obsługę finansowo- księgową i kadrową prowadzi Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Trzebielu.
3. Obsługę kasową Przedszkola prowadzi Urząd
Gminy Trzebiel.
4. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej
określają odrębne przepisy.
§ 26. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci;

§ 27. 1. Statut obowiązuje w równym stopniu
wszystkich członków społeczności przedszkolnej dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;

2. Dyrektor Przedszkola umoşliwia zainteresowanym zapoznanie się ze statutem

3) włączenia w działalność Przedszkola.

3. Zmiany statutu następują na wniosek jednego
z organów Przedszkola

§ 23. 1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz do opra93
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UCHWAŁA NR XXVI/163/09
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 18 grudnia 2009r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego

Na podstawie art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) w związku
z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady przyznawania i wypłacania
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§ 2. Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, przedszkolu
i gimnazjum prowadzonym przez Gminę Trzebiel.

§ 6. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w § 5 nauczyciel otrzymujący
dodatek jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić
dyrektora szkoły a dyrektor otrzymujący dodatek –
Wójta Gminy.
§ 7. Nauczycielowi i jego współmałşonkowi, będącemu takşe nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek, w wysokości określonej w § 4.
§ 8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:

§ 3. Prawo do dodatku mieszkaniowego przysługuje nauczycielowi posiadającemu wymagane kwalifikacje, zatrudnionemu na terenie wiejskim, w wymiarze nie nişszym niş połowa obowiązującego
wymiaru zajęć.

1) niezaleşnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,

§ 4. Nauczycielowi przysługuje dodatek mieszkaniowy, zwany dalej „dodatkiem” w wysokości
uzaleşnionej od liczby członków rodziny, wypłacany
co miesiąc w wysokości:

§ 9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a takşe
w okresach:

1) dla 1 osoby

- 45 zł

2) dla 2 osób

- 60 zł

3) dla 3 osób

- 75 zł

4) dla 4 i więcej osób

- 90 zł

§ 5. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) współmałşonka,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela dzieci do
ukończenia 18 roku şycia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie
dłuşej jednak niş do ukończenia 21 roku şycia,
4)

5)
94

pozostające na utrzymaniu nauczyciela dzieci
będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyşszych, nie dłuşej jednak niş do ukończenia 26 roku şycia,
dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego ŝródła dochodu.

2) od pierwszego dnia miesiąca, w którym nauczyciel złoşył wniosek o jego przyznanie.

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia,
3) pozostawania w stanie nieczynnym,
4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
5) korzystania z urlopu wychowawczego.
§ 10. Uchwała została zaopiniowana przez ZNP
Zarząd Okręgu Lubuskiego w Zielonej Górze i NSZZ
Solidarność Zarząd Regionu w Zielonej Górze.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy i dyrektorom szkół.
§ 12. Regulamin ma zastosowanie od 1 stycznia
2010 r.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel
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UCHWAŁA NR XLI/294/09
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu, uchwala
się:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa, szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Bledzew dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie, w zakresie wskazanym w regulaminie, selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających
w gospodarstwach domowych, odpadów
niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości słuşących
do uşytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych
bądŝ w innych ŝródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uşytku publicznego;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe, mających na celu ochronę przed zagroşeniem lub uciąşliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uşytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym takşe zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) gminie - naleşy przez to rozumieć Gminę Bledzew;
2) ustawie - naleşy przez to rozumieć ustawę
z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 ze zm.);
3) odpadach komunalnych - naleşy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a takşe odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład podobne są do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
4) nieczystościach ciekłych, stacjach zlewnych,
zbiornikach bezodpływowych, właścicielach
nieruchomości - naleşy przez to rozumieć odpowiednio nieczystości ciekłe, stacje zlewne,
zbiorniki bezodpływowe, właściciela nieruchomości, zdefiniowane w ustawie;
5) odpadach wielkogabarytowych - naleşy przez
to rozumieć rodzaj odpadów komunalnych, które ze względu na swoje rozmiary, kształty i masę mogą narazić pojemnik do zbierania odpadów komunalnych, stanowiący wyposaşenie
nieruchomości, na uszkodzenie lub zniszczenie,
a w szczególności meble, wózki dziecięce,
sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektryczny i elektroniczny, deski, materace itp.;

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów;

6) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie
się przez to odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

5) innych wymagań wynikających z gminnego
planu gospodarki odpadami;

7) odpadach budowlanych - naleşy przez to rozumieć rodzaj odpadów komunalnych, nie zawie-
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rający odpadów niebezpiecznych powstałych
w wyniku robót budowlanych;
8) odpadach niebezpiecznych - naleşy przez to rozumieć odpady niebezpieczne zdefiniowane
w ustawie z 27 kwietnia 2001r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.);
9) sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - naleşy
przez to rozumieć urządzenia, których prawidłowe działanie wymaga zasilania prądem elektrycznym (stałym lub zmiennym) lub obecności
pól elektromagnetycznych;
10) selektywnej zbiórce - naleşy przez to rozumieć
gromadzenie odpadów komunalnych z podziałem ich na grupy o określonych cechach w oddzielnych i przeznaczonych dla danej kategorii
odpadów pojemnikach;
11) pojemniku - naleşy przez to rozumieć urządzenie takie jak kubeł, kontener, kosz uliczny, przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych;
12) podmiocie uprawnionym - naleşy przez to rozumieć:
a) gminną jednostkę organizacyjną (jednostkę
budşetową gminy lub zakład budşetowy
gminy), której zadaniem jest prowadzenie co
najmniej jednej z wymienionych nişej działalności:
odbierania odpadów komunalnych
właścicieli nieruchomości,

od

opróşniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,

Poz. 95
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz
naleşytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:
1) wyposaşenie nieruchomości, w tym działek letniskowych, w dostateczną ilość i rodzaj pojemników słuşących do gromadzenia odpadów
komunalnych;
2) systematyczne zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, w tym z powierzchni lub
pomieszczeń mieszczących urządzenia na odpady i gromadzenia ich w pojemnikach wymienionych w ust. 1, a jeşeli zbieranie odpadów
komunalnych jest selektywne - w pojemnikach
przeznaczonych do takiej zbiórki;
3) przyłączenie nieruchomości, w tym działek letniskowych do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
a w przypadkach określonych w art. 5 ust. 1
pkt 2 ustawy wyposaşenie nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniających wymagania określone
w odrębnych przepisach;
4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do uşytku publicznego oraz z chodników
przylegających bezpośrednio do nieruchomości, z częstotliwością zapewniającą, codzienną
czystość i brak śliskości;

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

5) usuwanie niezwłocznie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;

prowadzenie schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a takşe grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części,

6) systematyczne usuwanie chwastów z terenu
nieruchomości powodujących jej zanieczyszczanie;

b) przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie przynajmniej jednej z działalności wymienionych w pod lit. a);

7) utrzymanie czystości i porządku na terenach
niezabudowanych działek;

13) ZUOK - naleşy przez to rozumieć Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Długoszynie
prowadzący działalność w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
14) zwierzętach domowych - naleşy przez to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy
z 27 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U.
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.),
15) zwierzętach gospodarskich - naleşy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu
ustawy z 20 sierpnia 1997r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.
z 2002r. Nr 207, poz. 1762 ze zm.).

8) usuwanie z terenu nieruchomości zuşytych lub
nienadających się do uşytkowania pojazdów
stanowiących odpad w rozumieniu przepisów
o odpadach;
9) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów ogłoszeń, plakatów, napisów
i rysunków itp. umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego odrębnymi przepisami prawa;
10) utrzymanie w naleşytym stanie technicznoporządkowym placów zabaw przeznaczonych
do wspólnego uşytku oraz dokonywania co
najmniej raz w roku wymiany piasku w piaskownicach ogólnodostępnych z tym, şe pierwsza wymiana dokonywana jest do końca kwietnia;
11) utrzymywanie
ogrodzeń
nieruchomości
w naleşytym stanie technicznym i estetycznym;
12) likwidację na własny koszt dzikich wysypisk
odpadów komunalnych i innych, powstałych
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w obrębie nieruchomości, w przypadku gdy
sprawca tworzenia ich nie jest znany;
13) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości
odpadów betonu lub gruzu betonowego z rozbiórek i remontów, których nie wykorzystuje na
potrzeby własne.
2. Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli nieruchomości (sąsiadów) jednego lub
kilku pojemników ustawionych razem. Najmniejsza
objętość pojemników w tym przypadku powinna
odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców przez
średnią ilość wytworzonych odpadów, określonych
w § 13 regulaminu.
3. Obowiązki i odpowiedzialność za wspólne korzystanie z pojemników ponoszone są przez właścicieli nieruchomości solidarnie.
4. Uprzątnięcie błota, śniegu i lodu z terenu nieruchomości udostępnionych do uşytku publicznego
oraz z chodników przylegających do nieruchomości
powinno następować systematycznie, a zebrane
błoto, śnieg i lód powinny zostać składowane
w pryzmach, w takich miejscach aby nie utrudniały
przemieszczania się pieszych i pojazdów.
5. Poprzez likwidację rozumie się zebranie,
transport i unieszkodliwienie lub wykorzystanie porzuconych odpadów, zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.
§ 4. Na terenie gminy zabrania się:
1) zakopywania odpadów oraz zwłok padłych
zwierząt;
2) indywidualnego wywoşenia odpadów stałych;
3) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego niewyznaczonych;
4) spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych;
5) uprawiania sportów na terenach przeznaczonych na place zabaw dla dzieci.
§ 5. 1. Dopuszcza się moşliwość dostarczania
przez właścicieli nieruchomości zuşytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego do Punktów Zbiórki
Zuşytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.
2. Dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami przeznaczonymi do tego celu, jeşeli na terenie gminy nie będzie
prowadzona selektywna zbiórka i odbiór odpadów
ulegających biodegradacji, a ich spalanie nie naruszy odrębnych przepisów.
§ 6. Osoby wykonujące prace polowe ciągnikami
i maszynami rolniczymi związane z zastosowaniem
nawozów organicznych (obornik, gnojówka, gnojowica) zobowiązani są w przypadku zanieczyszczenia
dróg publicznych do uporządkowania nawierzchni.
§ 7. W zabudowie zwartej właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania będących
ich własnością pasów zieleni wzdłuş własnych nieruchomości.
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Rozdział III

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 8. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi jest niedozwolone, z zastrzeşeniem § 9 i 10.
§ 9. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na utwardzonym terenie nieruchomości nie
słuşącym do uşytku publicznego, pod warunkiem
odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych, po
uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód
lub ziemi jest zabronione.
§ 10. 1. Naprawa pojazdów samochodowych
związana z ich bieşącą eksploatacją jest dozwolona
na terenie nieruchomości, pod warunkiem, şe nie
spowoduje to zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz
uciąşliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dopuszczalne jest równieş, poza warsztatami,
usuwanie awarii pojazdów powstałych podczas podróşy.
Rozdział VI
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych
na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych
§ 11. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l;
2) kubły na odpady niesegregowane w kolorze
szarym, czarnym lub ciemnozielonym o pojemności: 20 l, 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
3) worki o pojemności 110 l:
a) na odpady segregowane:
w kolorze niebieskim na papier i tekturę,
w kolorze şółtym na tworzywa sztuczne
i opakowania metalowe,
w kolorze zielonym na opakowania ze
szkła;
4) kubły na odpady segregowane:
a) o pojemności 2500 l:
w kolorze niebieskim na papier i tekturę,
w kolorze şółtym na tworzywa sztuczne
i opakowania metalowe,
w kolorze biało-zielonym (dwukomorowe)
na opakowania szklane:
bezbarwne - komora biała,
kolorowe - komora zielona,
b) o pojemności 1100 l:
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w kolorze niebieskim na papier i tekturę,
w kolorze şółtym na tworzywa sztuczne
i opakowania metalowe,
w kolorze zielonym na opakowania szklane
kolorowe,
w kolorze białym na bezbarwne opakowania szklane,
c) o pojemności 60 l, 80 l, 120 l, 240 l w kolorze brązowym na odpady ulegające biodegradacji;
5) kontenery o pojemności od 800 l do 1500 l
przeznaczone na odpady budowlane.
§ 12. 1. Na terenie gminy zapewnia się warunki
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
poprzez udostępnienie niezbędnej ilości i rodzajów
urządzeń do tego przeznaczonych.
2. Odpady nie dające się wysegregować z odpadów komunalnych zbiera się w pojemnikach na odpady niesegregowane.
§ 13. Na podstawie projektu Planu gospodarki
odpadami dla Celowego Związku Gmin CZG-12 na
lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012 – 2019
przyjmuje się, şe mieszkaniec wsi na terenie gminy
wytwarza 0,6m3 (600 l) odpadów komunalnych
rocznie, tj. 50 litrów miesięcznie.
§ 14. Właściciele nieruchomości są zobowiązani
do wyposaşenia nieruchomości w pojemniki do
gromadzenia odpadów komunalnych o co najmniej
takiej pojemności, która odpowiada iloczynowi liczby osób zamieszkałych na nieruchomości i wskaŝnikowi określonemu w § 13.
§ 15. 1. Przedsiębiorcy, kierujący instytucjami
oświaty lub ochrony zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, właściciele działek letniskowych
i rekreacyjnych zobowiązani są dostosować rodzaj
i pojemność pojemników na odpady komunalne do
swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy roczne dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru na terenach wsi:
1) dla szkół i przedszkoli - 3 l na kaşde dziecko
i pracownika;
2) dla lokali handlowych - 50 l na kaşde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
3) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na
kaşdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na punkt;
4) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno
miejsce konsumpcyjne, dotyczy to takşe miejsc
w tak zwanych ogródkach piwnych zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - 120 l na kaşdych
10 pracowników;
6) dla ogródków działkowych - 20 l na kaşdą działkę w okresie sezonu to jest od 1 marca do
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31 paŝdziernika kaşdego roku i 5 l poza tym
okresem;

7) dla działek letniskowych i rekreacyjnych - pojemnik o pojemności 120 l opróşniany co 14 dni
w okresie sezonu to jest od 1 kwietnia do
30 września kaşdego roku i 20 l poza tym okresem.
2. W przypadku lokali prowadzących handel artykułami spoşywczymi oraz lokali gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest
równieş ustawienie na zewnątrz w poblişu wejścia
dla klientów lokalu, co najmniej jednego pojemnika
80 l na odpady.
3. W stosunku do działek letniskowych dopuszcza się moşliwość ustawienia pojemnika o pojemności 1100 l opróşnianego co 14 dni z przeznaczeniem do obsługi dziesięciu działek w okresie sezonu
to jest od 1 kwietnia do 30 września kaşdego roku
i 240 litrów poza tym okresem.
§ 16. 1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo - usługowe, przystanki komunikacji są przez właścicieli nieruchomości lub
przedsiębiorców uşytkujących tereny komunikacji
publicznej obowiązkowo wyposaşone w zamocowane na stałe koszę uliczne.
2. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposaşenia miejsca, na którym się ona
odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na
kaşde 20 osób uczestniczących w imprezie oraz
w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na kaşde
100 osób uczestniczących w imprezie, jeşeli czas jej
trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuşszy
- liczby te naleşy zwiększyć o 50 procent w stosunku
do podanej wyşej, na kaşde następne 4 godziny
trwania imprezy. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi
na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich
opróşnianie i uprzątnięcie.
§ 17. 1. Lokalizując miejsca gromadzenia odpadów komunalnych naleşy uwzględniać obowiązujące przepisy prawa budowlanego.
2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady naleşy ustawiać w miejscu wyodrębnionym,
utwardzonym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania
wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej moşliwości nie ma, naleşy wystawiać je w dniu odbioru,
zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę
przed wejściem na teren nieruchomości.
3. Dopuszcza się takşe wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu
odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
4. Szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości
ciekłych lub oczyszczalnie przydomowe są lokalizowane w sposób umoşliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do
ich opróşnienia.
5. Pojemniki na odpady powinny być ustawione,
na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym,
trwale oznaczonym, na wyrównanej i utwardzonej
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powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na
niej wody i błota.
6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek
utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania, jednak co najmniej raz
w roku w okresie letnim.
7. Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do
odbioru przez podmiot uprawniony są gromadzone:
1) na terenach zabudowy wielorodzinnej
- w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości umoşliwiających dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego,
2) na terenach zabudowy jednorodzinnej
- w miejscach umoşliwiających dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego na nieruchomość.
8. Odpady budowlane muszą być złoşone
w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach w miejscu umoşliwiającym dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym
do tego celu przez właściciela nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
§ 18. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne odpadów innych niş
odpady komunalne, a takşe gromadzenia śniegu,
lodu, gruzu, gorącego popiołu oraz innych mogących uszkodzić pojemnik.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach na odpady jakichkolwiek odpadów.
3. Do pojemników na papier i tekturę zabrania
się wrzucać:
1) opakowań z zawartością;
2) kalkę techniczną;
3) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi.
4. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
1) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);
2) lustra;
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6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
Rozdział V
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do
użytku publicznego
§ 19. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani,
w celu umoşliwienia przygotowania treści umowy,
do podania upowaşnionemu przedstawicielowi
podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, lub gdy stan faktyczny róşni
się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach.
3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani, w celu przygotowania umowy, do podania upowaşnionemu
przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umoşliwiającej obliczenie zapotrzebowania na
pojemniki.
4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do
podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na
opróşnianie zbiornika bezodpływowego.
5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do
udokumentowania odbioru odpadów komunalnych
i opróşniania zbiorników bezodpływowych poprzez
okazanie rachunków, kwitów potwierdzających wykonanie takiej usługi przez podmiot posiadający
zezwolenie Wójta Gminy Bledzew. Dowody uiszczenia opłat za odbiór odpadów i opróşniania zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest
obowiązany przechowywać przez okres 1 roku.
§ 20. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości ustala się na:
1) dla
odpadów
ulegających
biodegradacji
- w terminach uzgodnionych z podmiotem
uprawnionym, ale nie rzadziej niş:

3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości;

a) raz na trzy tygodnie - w okresie od paŝdziernika do marca,

4) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone);

b) raz na dwa tygodnie - w okresie od kwietnia
do września,

5) szyby samochodowe.
5. Do pojemników na opakowania z tworzyw
sztucznych zabrania się wrzucać:
1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
mokre folie;
2) opakowania i butelki po olejach i smarach,
puszki i pojemniki po farbach i lakierach;
3) opakowania po środkach
i owadobójczych.

chwastobójczych

2) dla odpadów segregowanych takich jak papier
i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania metalowe, opakowania szklane:
a) w zabudowie wielorodzinnej w terminach
uzgodnionych z podmiotem uprawnionym,
ale nie rzadziej niş:
raz na cztery tygodnie - w okresie od paŝdziernika do marca,
raz na dwa tygodnie - w okresie od kwietnia do września,
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b)
w zabudowie jednorodzinnej w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, ale nie rzadziej niş raz na miesiąc,
3) dla odpadów wielkogabarytowych:
a) w zabudowie wielorodzinnej:
raz w miesiącu w uzgodnionym z właścicielem nieruchomości dniu tygodnia,
a podmiotem uprawnionym albo
w terminie ustalonym z podmiotem
uprawnionym na indywidualne zgłoszenie,
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§ 24. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej
nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych muszą być umieszczone w oddzielnych pojemnikach hermetycznie
zamkniętych oraz oznakowanych w sposób jednoznacznie określający ich zawartość, umieszczonych
w miejscach niedostępnych dla osób nieupowaşnionych. Szczegółowe zasady gospodarowania tymi
odpadami określają odrębne przepisy.

b) w zabudowie jednorodzinnej w terminie
uzgodnionym z podmiotem uprawnionym na
indywidualne zgłoszenie,

§ 25. Odpady z remontów, prowadzonych we
własnym zakresie, zbiera się w oddzielnych urządzeniach do zbierania odpadów w wyznaczonym
miejscu na terenie nieruchomości, słuşącym do
zbierania odpadów komunalnych.

4) dla odpadów budowlanych w terminie uzgodnionym z podmiotem uprawnionym na indywidualne zgłoszenie,

§ 26. Przeterminowane leki naleşy przekazywać
do przychodni i aptek, uczestniczących w ich zbiórce.

5) dla odpadów niesegregowanych w terminie
uzgodnionym z podmiotem uprawnionym, ale
nie rzadziej niş raz na miesiąc.

§ 27. Pojemniki do gromadzenia baterii zlokalizowane są w szkołach, urzędach publicznych, sklepach, a odbioru baterii dokonuje upowaşniony
podmiot.

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do uşytku publicznego ustala się:
1) w zakresie zamiatania, odśnieşania, usuwania
śliskości, błota w terminach gwarantujących
codzienną czystość, porządek i brak śliskości,
2) w zakresie opróşniania koszy ulicznych:
a) w okresie od kwietnia do września - w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, ale nie rzadziej niş raz na dwa tygodnie,
b) w okresie od marca do paŝdziernika - w terminie uzgodnionym z podmiotem uprawnionym, ale nie rzadziej niş raz na trzy tygodnie.
3. Właściciele nieruchomości wyposaşonych
w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróşniać je z częstotliwością ustaloną z podmiotem
uprawnionym.
4. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani
są usuwać odpady i opróşniać przenośne toalety
oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

Rozdział VI
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składania na składowiskach odpadów
§ 28. 1. Wszystkie podmioty uprawnione odbierające odpady komunalne z terenu gminy zapewniają ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do 31 grudnia 2009 roku, do nie więcej niş 80%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2010 roku, do nie więcej niş 75%
wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
3) do dnia 31 grudnia 2013 roku, do nie więcej niş
50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
4) do dnia 31 grudnia 2020 roku - do nie więcej niş
35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

§ 21. Właściciele nieruchomości oraz podmioty
zobowiązane - bez względu na częstotliwość opróşniania pojemników i zbiorników bezodpływowych
określonych w § 2 1 - są zobowiązani zapewnić taką
częstotliwość ich opróşniania aby nie doprowadzić
do przesypywania, przelewania, zagniwania lub
wydzielania odorów ich zawartości.

-- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

§ 22. Pracownicy podmiotu uprawnionego są
zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.

Inne wymagania wynikające z gminnego planu
gospodarki odpadami

§ 23. Jeşeli na terenie nieruchomości powstają
takşe odpady inne niş komunalne, to muszą być one
zbierane oddzielnie, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w odrębnych przepisach.

2. Obowiązek o którym mowa w ust 1 realizują
przedsiębiorcy, którzy uzyskują zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości.
Rozdział VII

§ 29. Podmiot uprawniony jest zobowiązany do
wywozu:
1) odpadów komunalnych niesegregowanych
bezpośrednio do ZUOK w Długoszynie lub za
pośrednictwem baz przeładunkowych w Bukowcu, Dębnie lub Krześniczce,
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2) odpadów komunalnych segregowanych oraz
odpadów wielkogabarytowych i budowlanych
bezpośrednio do ZUOK w Długoszynie,
3) nieczystości ciekłych do punktów zlewnych
przy oczyszczalniach ścieków w Bledzewie lub
Kleszczewie.
§ 30. Na terenie gminy, poza terenami zabudowy
wielorodzinnej dopuszcza się:
1) kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby,
w sposób nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko;
2) miejsca przeznaczone do kompostowania powinny posiadać szczelne podłoşe oraz ściany
i mogą zostać umiejscowione w takich miejscach aby nie stanowiło to utrudnienia dla jakiegokolwiek korzystania z sąsiednich nieruchomości;
3) spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami
do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów.
Rozdział VIII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 31. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostroşności, zapewniających ochronę
zdrowia i şycia ludzi oraz zwierząt, a takşe dołoşenia
starań, aby zwierzęta te nie były uciąşliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani
są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 32. 1. Zabrania się wprowadzania zwierząt
domowych do obiektów uşyteczności publicznej,
a takşe do sklepów, lokali gastronomicznych i pomieszczeń biurowych oraz wyprowadzania ich na
tereny szkół, przedszkoli, placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaş, kąpielisk i targowisk.
2. Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy obiektów
przeznaczonych dla zwierząt.
3. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta
w pomieszczeniach słuşących do wspólnego uşytku
oraz w obiektach i na terenach przeznaczonych do
uşytku publicznego w szczególności takich jak chodniki, jezdnie, place i parkingi.
§ 33. Psa naleşy prowadzić na smyczy, zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w wy-
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padku gdy posiadacz psa ma moşliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem
się. W takim przypadku pies powinien mieć nałoşony kaganiec.
Rozdział XI
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 34. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej
na terenie gminy z wyłączeniem terenów zabudowy
jednorodzinnej.
§ 35. Na pozostałych terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej tj. terenów zabudowy
mieszkalnej jednorodzinnej i mieszkalno usługowej
w zabudowie zwartej dopuszcza się utrzymywanie
(hodowlę) zwierząt gospodarskich pod warunkiem,
şe utrzymujący je zapewni:
1) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) posiadanie budynku spełniającego wymogi
ustawy Prawo budowlane i ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
3) gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami, a odpady te nie
będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak równieş wód powierzchniowych i podziemnych,
4) niepowstawanie uciąşliwości, w szczególności
zapachowych, hałasu dla współuşytkowników
oraz uşytkowników nieruchomości sąsiednich.
Rozdział X
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania
§ 36. 1. Właściciele nieruchomości państwowych, spółdzielczych i prywatnych są zobowiązani
do przeprowadzenia corocznie deratyzacji w miesiącu paŝdzierniku oraz do okazania się protokołem
wykonania lub dowodem zakupu środków biobójczych na şądanie osoby kontrolującej.
2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie
obiekty na terenie gminy w szczególności zakłady
pracy, obiekty uşyteczności publicznej, budynki
mieszkalne, zabudowania gospodarcze, sklepy,
warsztaty, ośrodki wypoczynkowe, miejsca składowania odpadów i sieć kanalizacyjna.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni
stwarzającej zagroşenie Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
określi dodatkowe obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi zarządzeniem termin jej
przeprowadzenia.
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Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 37. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 38. Zobowiązuje się Wójta Gminy Bledzew do
podania treści regulaminu do publicznej wiadomości poprzez publikację jego treści na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Bledzew i na tablicach ogłoszeń
w sołectwach.

Poz. 95, 96

na terenie Gminy Bledzew oraz uchwała
Nr XXVII/203/08 Rady Gminy Bledzew z dnia 4 grudnia 2008 w sprawie zmiany uchwały Nr LI/378/06
Rady Gminy Bledzew z dnia 14 września 2006r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew.
§ 40. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Dawidowicz

§ 39. Traci moc uchwała Nr LI/378/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 14 września 2006r. w sprawie
ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku
95
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UCHWAŁA NR XLI/304/09
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/385/06 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 września 2006r. w sprawie
określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych domów jednorodzinnych na rzecz najemców
i dzierżawców, gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych lokali i domów jednorodzinnych
oraz wydzierżawiania i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Bledzew
Na podstawie 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 ze zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W § 2 uchwały Nr LII/385/06 Rady Gminy
Bledzew z dnia 28 września 2006r. w sprawie: określenia zasad sprzedaşy lokali mieszkalnych, uşytkowych domów jednorodzinnych na rzecz najemców
i dzierşawców, gruntów niezbędnych do racjonalnego korzystania z tych lokali i domów jednorodzinnych oraz wydzierşawiania i najmu nieruchomości
stanowiących własność Gminy Bledzew:
1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wywoławcza roczna wysokość czynszu dzierşawnego nie moşe być nişsza niş:

3) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. Zmiany czynszu dzierşawnego dokonuje się
w drodze pisemnego wypowiedzenia dotychczasowej stawki.”
„ 8. Jeşeli dzierşawca nie wyraşa zgody na zmianę czynszu dzierşawnego, o której mowa w ust.
7, zobowiązany jest on w terminie 14 dni od daty
otrzymania wypowiedzenia do złoşenia oświadczenia o odmowie przyjęcia nowej stawki, przy
czym:

1) 1,50 zł/m2 + VAT dla gruntu na cele rekreacyjne;

1) złoşenie oświadczenia jest równoznaczne
z rozwiązaniem umowy dzierşawy za porozumieniem stron z końcem roku, w którym stawka
czynszu została wypowiedziana,

2) 0,10 zł/m2 + VAT dla gruntu na cele rolne
o powierzchni do 0,5ha fizycznego;

2) niezłoşenie oświadczenia jest równoznaczne
z przyjęciem nowej stawki czynszu.”

3) 0,10 zł/m2 + VAT dla gruntu na inne cele;
4) równowartość 2.00q pszenicy + VAT za 1ha
przeliczeniowy dla gruntu na cele rolne o powierzchni powyşej 0,5ha fizycznego."
2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Począwszy od 2010r. wysokości stawek czynszu dzierşawnego za nieruchomości oddane
w dzierşawę na czas oznaczony dłuşszy niş 3 lata
będą corocznie waloryzowane o średni wskaŝnik
96

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR 224/XXXV/09
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 30 grudnia 2009r.
uchylająca uchwałę w sprawie zasad utrzymywania psów na terenie Gminy Cybinka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 4 pkt 6 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jedn. z 2005r. Dz. U.
Nr 236, poz. 2008 ze zm.), art. 11 ust. 1, 3 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) uchwala
się, co następuje:

Gminy Cybinka opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 98, poz. 1655 z dnia 9 grudnia
2005r.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr 146/XXIII/05 Rady
Miejskiej w Cybince z dnia 29 kwietnia 2005r.
w sprawie zasad utrzymywania psów na terenie
97

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

98
98

UCHWAŁA NR XLV/366/09
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 21
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póŝn. zm.)
Rada Miejska uchwala, co następuje:
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie,
zwany w dalszej treści „Ośrodkiem”, jest jednostką
organizacyjną gminy Wschowa utworzoną Uchwałą
Nr XIII/140/99 Rady Miasta i Gminy Wschowa z dnia
28 września 1999 roku.
2. Ośrodek jest jednostka budşetową.
3. Siedzibą Ośrodka jest miasto Wschowa
ul. Moniuszki 11, a terenem działania miasto i gmina
Wschowa.
4. Ośrodek uşywa pieczęci: Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Moniuszki 11 67 – 400 Wschowa
tel. 065/ 540-27-35

b) Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U Nr 25, poz. 113 z póŝniejszymi zmianami),
c) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póŝn.
zm.),
d) Uchwały Nr XIII/140/90 Rady Miasta i Gminy
Wschowa z dnia 28 września 1999 roku
w sprawie utworzenia gminnej jednostki budşetowej pod nazwą Ośrodek Sportu i Rekreacji we Wschowie,
e) Niniejszego Statutu.
Rozdział II
CELE I ZADANIA OŚRODKA
§ 2. 1. Przedmiotem działania Ośrodka jest administrowanie obiektami oraz urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi, jak równieş gospodarowanie
nimi, a w szczególności:

5. Ośrodek działa na podstawie:

a) zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych,

a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 roku z póŝniejszymi zmianami),

b) przygotowanie i udostępnianie obiektów dla
organizatorów imprez sportowych i rekreacyjnych,
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c) współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, placówkami oświatowymi oraz innymi jednostkami (instytucjami) w zakresie
zapewnienia prawidłowej realizacji procesu
wychowania fizycznego, uprawiania sportu
i rekreacji oraz prowadzenia rehabilitacji ruchowej,

w) powoływanie i prowadzenie własnych grup
sportowych,

d) prowadzenie działalności słuşącej
wszechnianiu kultury fizycznej.

a) stadion,

upo-

organizowanie zleconych imprez w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,

g) prowadzenie wypoşyczalni sprzętu sportowego i turystycznego,
h) prowadzenie reklamy na obiektach sportowych i rekreacyjnych,
i)

organizowanie róşnych usług dla ludności
w zakresie sportu i rekreacji,

j)

zarządzanie kąpieliskiem, basenem i plaşą,

k) organizowanie i prowadzenie parkingów przy
obiektach sportowych i rekreacyjnych,
l)

prowadzenie campingów i pól biwakowych,
zlokalizowanych na terenie ośrodków rekreacyjnych,

ł)

świadczenie usług w zakresie : masaşu leczniczego i relaksacyjnego, rehabilitacji, sauny,
solarium zajęć fitness, aerobiku i inne w tym
zakresie,

m) koordynacja działań róşnych organizacji
w sferze kultury fizycznej na terenie Gminy,
n) świadczenie usług w zakresie reklamy,
o) pozyskiwanie środków zewnętrznych
prowadzenie działalności statutowej,

§ 3. Ośrodek zarządza następującymi obiektami:
b) basen kąpielowy z zapleczem,

e) udostępnianie własnych obiektów sportowych i rekreacyjnych dla potrzeb szkolenia
i dokształcania kadr (trenersko – instruktorskich, organizatorskich, sędziowskich i zawodniczych) dla potrzeb kultury, kultury fizycznej i turystyki na zlecenie zainteresowanych organizacji i instytucji,
f)

z) współpraca z jednostkami UMiG i Starostwa
Powiatowego oraz innymi jednostkami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

na

c) hotel sportowy,
d) sala sportowa, zaplecze i budynek biurowy
e) O/W Lgiń - plaşa w Lginiu
f)

stadion motocrossowy „Kacze Doły” Olbrachcice – k/ Wschowy

g) stadion wiejski w Siedlnicy.
h) boisko wiejskie w Przyczynie Górnej
Rozdział III
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM
§ 4. 1. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na
zewnątrz dyrektor powołany i odwołany przez Burmistrza Miasta i Gminy we Wschowie.
2. Przełoşonym słuşbowym dyrektora Ośrodka
jest Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.
§ 5. 1. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa
regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora.
2. Przepisy wewnętrzne dotyczące działalności
Ośrodka wydaje dyrektor w formie zarządzenia.
§ 6. 1. Dyrektor jest pracodawcą w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy dla zatrudnionych
w Ośrodku pracowników.
2. W razie nieobecności, dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego pracownik.
§ 7. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników Ośrodka związane z porządkiem pracy określa
regulamin pracy.
Rozdział IV
MAJĄTEK OŚRODKA

p) zapewnienie utrzymania i konserwacja terenów turystycznych, rekreacyjnych i zieleni,

§ 8. 1. Mienie Ośrodka stanowią:

r) organizacja zleconych imprez w zakresie kultury fizycznej i sportu,

a) składniki majątkowe przekazane Ośrodkowi
przez gminę,

s) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

b) składniki majątkowe nabyte ze środków finansowych Ośrodka,

t)

przeciwdziałanie zagroşeniom patologii społecznej,

c) składniki majątkowe uzyskane przez Ośrodek
w formie darowizn, spadków i zapisów.

u) wykonywanie zadań zleconych przez Burmistrza Wschowy oraz realizacja innych zadań
własnych Gminy,

2. Mienie, o którym mowa w pkt. 1 jest mieniem
komunalnym i stanowi własność gminy Wschowa.
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3. W zakresie zarządu mieniem Ośrodka dyrektor
działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy
Wschowa. Pracownicy Ośrodka gospodarują mieniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny
z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności
w zarządzaniu mieniem komunalnym.

Poz. 98, 99

5. Za prowadzenie gospodarki finansowej odpowiada dyrektor.
Rozdział VI
NADZÓR NAD OŚRODKIEM
§ 10. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa.

4. Za mienie określone w pkt. 1 i właściwe nim
zarządzanie odpowiedzialność ponosi dyrektor
Ośrodka.

2. Postanowienia pkt. 1 nie wyłączają uprawnień
kontrolnych innych właściwych organów kontroli.

Rozdział V

Rozdział VII

GOSPODARKA FINANSOWA

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 9. 1. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych dla jednostek budşetowych.

§ 11. Zmiany w zasadach organizacji i funkcjonowania Ośrodka mogą być dokonywane w trybie
określonym do ich zatwierdzenia.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest
roczny plan finansowy obejmujący plan dochodów
i wydatków.

§ 12. Traci moc uchwała Nr IV/29/02 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Wschowie.

3. Uzyskane dochody z działalności Ośrodek odprowadza na rachunek dochodów budşetu gminy
Wschowa.

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

4. Ośrodek dokonuje zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych.

Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb
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UCHWAŁA NR XLV/367/09
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 30 grudnia 2009r.
w sprawie pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych stanowiących mienie gminne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 52, poz. 420), w związku z art. 34 ust. 6
i art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r.
Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005
Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420,
Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708,
Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007r.
Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009r.
Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340,
Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz. 1279, Nr 161,
poz. 1281), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatyw-

nych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U.
z 2007r. Nr 68, poz. 449, z 2009r. Nr 31, poz. 206),
Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu
lokali uşytkowych stanowiących mienie gminne ich
najemcom, jeşeli:
1) posiadają umowę najmu lokalu zawarta na czas
nieoznaczony;
2) prowadzą działalność
z zawartą umową;

gospodarczą zgodnie

3) nie zalegają z zapłatą czynszu;
4) złoşą wniosek o nabycie;
5) złoşą oświadczenie o wyraşeniu zgody na cenę
zbycia, o której mowa w § 2 ust. 1
2. Upowaşnia się Burmistrza Miasta i Gminy
Wschowa do sprzedaşy na zasadzie pierwszeństwa
lokali uşytkowych stanowiących mienie gminne
dotychczasowym najemcom.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 8

– 230 –

Poz. 99, 100

3. Upowaşnienie obejmuje nie więcej niş 1000m2
powierzchni uşytkowej wszystkich lokali.

geodezyjnych, a takşe kosztów umowy notarialnej
sprzedaşy.

§ 2. 1. Cenę zbycia lokalu uşytkowego wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej, o którym
mowa w § 1 niniejszej uchwały ustala się w wysokości odpowiadającej wartości zbywanej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego,
która winna być zapłacona w całości przed dniem
podpisania umowy notarialnej sprzedaşy.

3. Ustala się bonifikatę w wysokości 5% ceny
sprzedaşy lokalu uşytkowego, o którym mowa w § 1,
jeşeli połoşony jest w budynku wpisanym do rejestru zabytków.
§ 3. 1. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

2. Korzystający z pierwszeństwa, o którym mowa
w § 1 niniejszej uchwały, poza zapłatą ceny wskazanej w ust. 1 zobowiązany jest do pokrycia kosztów
sporządzenia operatu szacunkowego, dokumentów

2. Uchwała obowiązuje w latach 2010 – 2011.
Przewodniczący Rady
Fabian Grzyb
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UCHWAŁA NR LXVII/1071/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 22 stycznia 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale
mieszkalne i budynki mieszkalne
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. 34 ust. 6 i 6a,
art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz uchwały
Nr XXXIX/655/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 27 sierpnia 2008r. w sprawie określania zasad
nabywania, zbywania i obciąşania nieruchomości
oraz ich wydzierşawiania i uşyczania (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego Nr 94, poz. 1419) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu
budynków mieszkalnych ich najemcom jeśli stanowią one w całości przedmiot najmu.
§ 2. Wyraşa się zgodę na udzielanie bonifikat od
ceny lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych
sprzedawanych na rzecz najemców - na warunkach
i w wysokości określonej w uchwale.
§ 3. Przy ustalaniu
uwzględnia się:

wysokości

bonifikaty

1) wiek budynku;
2) sposób zapłaty ceny;
3) koszty remontów lokalu.
§ 4. Ustala się następujące wysokości stawek
procentowych bonifikaty, z zastrzeşeniem § 5:
1) przy jednorazowej zapłacie ceny - dla lokali
w budynkach wybudowanych:

2) przy rozłoşeniu spłaty ceny na 2 lata - dla lokali
w budynkach wybudowanych:
przed 1945r. - 80%,
po 1945r. - 70%;
3) przy rozłoşeniu spłaty ceny na 5 lat - dla lokali
w budynkach wybudowanych:
przed 1945r. - 70%,
po 1945r. - 60%.
§ 5. Jeşeli w lokalu, w okresie ostatnich 10 lat
przeprowadzony został remont ze środków Miasta,
stawkę procentową określoną w § 4 obnişa się proporcjonalnie do udziału kosztów remontu w cenie
lokalu - z zaokrągleniem w górę do pełnego procenta.
§ 6. Uchwała nie ma zastosowania przy sprzedaşy lokali mieszkalnych wybudowanych lub nabytych
ze środków gminy Gorzów Wlkp. po dniu 27 maja
1990r. z wyjątkiem lokali połoşonych w budynkach
przy ul. Kostrzyńskiej 87e i ul. Dowbora Muśnickiego
18 – 20 – 22 oraz nabytych przez Miasto w drodze
zamiany.
§ 7. Utrzymuje się w mocy następujące uchwały
Rady Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie wyraşenia
zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaşy
nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne:
1) Nr LIII/884/2009 z dnia 27 maja 2009r.;
2) Nr LVI/906/2009 z dnia 24 czerwca 2009r.;

przed 1945r. - 85%,

3) Nr LX/945/2009 z dnia 26 sierpnia 2009r.;

po 1945r. - 80%;

4) Nr LXIII/984/2009 z dnia 30 września 2009r.;

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 8
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5) Nr LXIV/1011/2009 z dnia 28 paŝdziernika
2009r.;

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.

6) Nr LXV/1036/2009 z dnia 25 listopada 2009r.;

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

7) Nr LXVI/1061/2009 z dnia 16 grudnia 2009r.
oraz wydane na ich podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR LXVII/1072/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 22 stycznia 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania
wieczystego gruntu w prawo własności
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.) oraz art. 4 ust. 4, 7
i 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu
prawa uşytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraşa się zgodę na udzielanie osobom fizycznym bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe i przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę - na warunkach i w wysokości określonej
w uchwale.

2) 90% - gdy spłata następuje w ratach.
2. Nieuiszczona część opłaty, rozłoşonej na raty
zgodnie z ust.1 pkt 2), podlega oprocentowaniu przy
zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank
Polski.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

§ 2. 1. Ustala się wysokość stawek procentowych bonifikaty:
1) 95% - pod warunkiem jednorazowej zapłaty tej
opłaty;
10 1

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

102
10 2

UCHWAŁA NR XLII/208/09
RADY POWIATU STRZELECKO-DREZDENECKIEGO
z dnia 29 grudnia 2009r.
w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Drezdenku
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, z zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23,
poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806;
Dz. U z 2003r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r.
Nr 102, poz. 155) oraz art. 36, art. 43 ust. 1 i ust. 2,
art. 53 a ust. 2 i art. 60 ust. 3, ust. 4 b ust. 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz 408 z zm.: Dz. U. z 1992r.
Nr 63, poz. 315; Dz. U. z 1994r.: Nr 121, poz. 591;

z 1995r. Nr 138, poz. 682, Nr 141, poz. 692; z 1996r.:
Nr 24, poz. 110; Dz. U z 1997r.: Nr 104, poz. 661,
Nr 121, poz. 796; z 1998r.: Nr 106, poz. 668, Nr 117,
poz. 765, Nr 162, poz. 1115; Dz. U. z 1999r.: Nr 28,
poz. 255, Nr 28, poz. 265, Nr 84, poz. 948, Nr 120,
poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961,
Nr 100, poz. 1083, Nr 11, poz. 1193, Nr 113,
poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, Nr 126, poz. 1384,
Nr 128, poz. 1407; Dz.U. z 2002r.: Nr 113, poz. 984;
Dz.U. z 2003r.: Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151,
Nr 124, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 8
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poz. 2081, Nr 223, poz. 2215; Dz. U. z 2004r.: Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; Dz. U. z 2005r. Nr 164,
poz. 1365, Nr 168, poz. 1429, Nr 239, poz. 2104;
Dz. U. z 2006r.: Nr 75, poz. 518, Nr 143,
poz. 1032), Rada Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego, po zasięgnięciu opinii Wojewody Lubuskiego
oraz właściwych organów gmin, których ludności
SP ZOZ w Drezdenku udziela świadczeń zdrowotnych uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się zlikwidować Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Drezdenku,
zwany dalej Zakładem.

Poz. 102
c) oddaniu majątku Zakładu do uşytkowania
w formie uşyczenia,
d) oddaniu niezbędnych do prowadzenia działalności obiektów i lokali na podstawie
umowy dzierşawy i uşyczenia.

2. Składniki niematerialne Zakładu zostaną zbyte
lub przekazane Spółce.
§ 5. 1. Zarząd Powiatu w Strzelcach Krajeńskich
powoła likwidatora Zakładu.
2. Do zadań likwidatora naleşy w szczególności:

2. Procedura likwidacyjna Zakładu rozpoczyna
się z dniem wejściem w şycie niniejszej uchwały.

a) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Zakładu,

§ 2. 1. Osobom korzystającym dotychczas ze
świadczeń zdrowotnych świadczonych przez likwidowany Zakład, zostaną zapewnione świadczenia
w dotychczasowym zakresie, nieprzerwanie i bez
istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków
ich udzielania i jakości przez niepubliczny zakład
opieki zdrowotnej, który zostanie utworzony przez
spółkę prawa handlowego załoşoną przez Powiat
Strzelecko-Drezdenecki pod firmą „Powiatowe Centrum Zdrowia” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który rozpocznie działalność na bazie obiektu
likwidowanego Zakładu, z którym Narodowy Fundusz zdrowia podpisze odpowiednie umowy
– w rodzaju leczenie szpitalne wraz z pozostałą działalnością.

b) sporządzenie bilansu na dzień
i dzień zakończenia likwidacji,

2. Do czasu przejęcia zadań Zakładu przez podmiot wskazany w § 2.1 zapewnia się nieprzerwane
udzielanie świadczeń zdrowotnych w dotychczasowy sposób i w niezmienionej formie bez ograniczenia ich dostępności, warunków ich udzielania i jakości przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Likwidacji w Drezdenku.
§ 3. Zobowiązania i naleşności Zakładu po jego
likwidacji stają się zobowiązaniami i naleşnościami
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego.
§ 4. 1. Zagospodarowanie mienia likwidowanego Zakładu polegać będzie na:
a) oddaniu w dzierşawę majątku ruchomego,
b) wniesieniu majątku do Spółki w formie aportu rzeczowego,
10 2

otwarcia

c) uregulowanie stosunków pracy z pracownikami Zakładu,
d) zawieranie i rozwiązywanie umów w zakresie
niezbędnym dla likwidacji,
e) zakończenie prowadzenia działalności medycznej,
f)

podejmowanie działań związanych z zaspokojeniem wierzycieli Zakładu,

g) spowodowanie wykreślenia Zakładu z właściwych rejestrów.
§ 6. 1. Termin zakończenia działalności medycznej Zakładu w rodzaju leczenie szpitalne wraz z pozostałą działalnością ustala się na dzień 30 czerwca
2010.
2. Termin zakończenia czynności likwidacyjnych
ustala się na dzień 31 grudnia 2010r.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiemu.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Wiesław Rosiński

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 8
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UCHWAŁA NR XXXIX/261/10
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 15 stycznia 2010r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego
w 2010r.
Na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008r.
Nr 45, poz. 271, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570,
z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92,
poz. 753, Nr 95, poz. 788, Nr 98, poz. 817), uchwala
się, co następuje:
§ 1. Rada Powiatu Świebodzińskiego po zasięgnięciu opinii burmistrzów i wójtów gmin z terenu
Powiatu Świebodzińskiego oraz Lubuskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Zielonej Górze ustala rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu w następujący sposób:

czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.30 do 18.30,
w soboty w godz. od 9.00 do 13.00,
8) Apteka „Arnika” ul. 1 Maja 17, 66-200 Świebodzin, tel. 068 47 56 788
czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 20.00,
w soboty w godz. od 9.00 do 14.00,
9) Apteka „Medapteka”, ul. Sulechowska
66-200 Świebodzin, tel. 068 38 26 142

czynna od poniedziałku do soboty w godz.
od 9.00 do 21.00,
w niedziele w godz. od 10.00 do 18.00,

1) Apteka „Śródmiejska”, ul. 1 Maja 9, 66-200
Świebodzin, tel. 068 38 24 459
czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 7.30 do 20.00,
w soboty w godz. od 8.00 do 20.00,

10)

11)

3) „Nowa”, Pl. Wolności 6, 66-200 Świebodzin,
tel. 068 38 23 857
czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 18.00,
w soboty w godz. od 9.00 do 13.00,

12)

6) Apteka „Zdrowie” ul. Kościelna 9, 66-200
Świebodzin, tel. 068 38 23 083
czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 20.00,
w soboty w godz. od 8.00 do 15.00,
w niedziele w godz. od 9.00 do 16.00,
7) Apteka „Łuşycka”, os. Łuşyckie 39, 66-200
Świebodzin, tel. 068 38 22 565

Apteka „Przy Przychodni”, ul. Długa 1,
66-210 Zbąszynek, tel. 068 38 49 376
czynna od poniedziałku do wtorku w godz.
od 8.00 do 19.00,
w środy w godz. od 8.00 do 12.30 oraz od
15.30 do 19.00,
od czwartku do piątku w godz. od 8.00 do
19.00,
w soboty w godz. od 9.00 do13.00,

czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 18.00,
w soboty w godz. od 9.00 do 13.00,

czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 9.00 do 17.00,
w soboty w godz. od 9.00 do 14.00,

Apteka mgr B. Czapska - Klekot, ul. Klubowa
1, 66-210 Zbąszynek, tel. 068 38 49 447
czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 13.00 oraz od 15.00 do 18.00,
w soboty w godz. od 9.00 do 13.00,

4) Apteka „Dbam o Zdrowie”, ul. Matejki 1, 66-200
Świebodzin, tel. 068 38 29 585

5) Apteka „Lemed”, ul. Kilińskiego 7, 66-200
Świebodzin, tel. 068 38 23 712

Apteka „Medapteka”, ul. Kościelna 3, 66-200
Świebodzin, tel. 068 455 26 65
czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 19.00,
w soboty w godz. od 8.00 do 14.00,

2) Apteka „Valeo”, ul. Strzelecka 1, 66-200 Świebodzin, tel. 068 45 24 676
czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 19.00,

8,

13)

Apteka „Pod Aniołem”, ul. Wojska Polskiego
57/1, 66-210 Zbąszynek, tel. 068 34 78 094
czynna od poniedziałku do piątku w godz.
od 8.00 do 20.00,
w soboty w godz. od 9.00 do 12.00 oraz od
19.00 do 19.30,
w niedzielę i święta w godz. od 19.00 do
19.30.

§ 2. Ustala się 24 - godzinne dyşury aptek
w święta i inne dni wolne od pracy zgodnie z niniejszym harmonogramem:
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Nazwa apteki:

28.12 -

03.01.2010r.

Medapteka, ul. Kościelna

04.01 -

10.01.2010r.

Nowa

11.01 -

17.01.2010r.

Medapteka, ul. Sulechowska

18.01 -

24.01.2010r.

Dbam o Zdrowie

25.01 -

31.01.2010r.

Łuşycka

01.02 -

07.02.2010r.

Valeo

08.02 -

14.02.2010r.

Zdrowie

15.02 -

21.02.2010r.

Śródmiejska

22.02 -

28.02.2010r.

Medapteka, ul. Sulechowska

01.03 -

07.03.2010r.

Arnika

08.03 -

14.03.2010r.

Medapteka, ul. Kościelna

15.03 -

21.03.2010r.

Nowa

22.03 -

28.03.2010r.

Valeo

29.03 -

04.04.2010r.

Arnika

05.04 -

11.04.2010r.

Lemed

12.04 -

18.04.2010r.

Łuşycka

19.04 -

25.04.2010r.

Medapteka, ul. Sulechowska

26.04 -

02.05.2010r.

Śródmiejska

03.05 -

09.05.2010r.

Zdrowie

10.05 -

16.05.2010r.

Dbam o Zdrowie

17.05 -

23.05.2010r.

Medapteka, ul. Kościelna

24.05 -

30.05.2010r.

Nowa

31.05 -

06.06.2010r.

Valeo

07.06 -

13.06.2010r.

Arnika

14.06 -

20.06.2010r.

Lemed

21.06 -

27.06.2010r.

Łuşycka

28.06 -

04.07.2010r.

Zdrowie

05.07 -

11.07.2010r.

Śródmiejska

12.07 -

18.07.2010r.

Medapteka, ul. Sulechowska

19.07 -

25.07.2010r.

Valeo

26.07 -

01.08.2010r.

Medapteka, ul. Kościelna

02.08 -

08.08.2010r.

Nowa

09.08 -

15.08.2010r.

Dbam o Zdrowie

16.08 -

22.08.2010r.

Arnika

23.08 -

29.08.2010r.

Lemed

30.08 -

05.09.2010r.

Łuşycka

06.09 -

12.09.2010r.

Medapteka, ul. Sulechowska

13.09 -

19.09.2010r.

Śródmiejska

20.09 -

26.09.2010r.

Zdrowie

27.09 -

03.10.2010r.

Valeo
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04.10-

10.10.2010r.

Lemed

11.10 -

17.10.2010r.

Dbam o Zdrowie

18.10 -

24.10.2010r.

Nowa

25.10 -

31.10.2010r.

Arnika

01.11 -

07.11.2010r.

Łuşycka

08.11 -

14.11. 2010r.

Medapteka, ul. Sulechowska

15.11 -

21.11.2010r.

Lemed

22.11 -

28.11.2010r.

Śródmiejska

29.11 -

05.12.2010r.

Zdrowie

06.12 -

12.12.2010r.

Valeo

13.12 -

19.12.2010r.

Dbam o Zdrowie

20.12 -

26.12.2010r.

Medapteka, ul. Kościelna

27.12 -

02.01.2011r.

Śródmiejska

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.
§ 4. Uchwała zostanie zamieszczona na tablicach
ogłoszeń w siedzibach gminnych jednostek samorządu terytorialnego i Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie oraz biuletynie informacji publicznej
Powiatu Świebodzińskiego.
10 3
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§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Motowidełko
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Zakładzie Obsługi
Administracji Lubuskiego Urzędu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami
wyłoşone 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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