DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 18 sierpnia 2010r.
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Uchwała Rady Miasta Şagań Nr LVI/42/2010 z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Şagań o statusie miejskim lub jej
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego
uprawnionych.

5536

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr XLIX/352/10 z dnia 23 czerwca
2010r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Nowej Wsi

5542

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr XLIX/353/10 z dnia 23 czerwca
2010r. w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Starym Dworku

5543

Uchwała Rady Gminy Wymiarki Nr XXVII/226/2010 z dnia 23 czerwca
2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki
lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego
uprawnionych

5544

Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XLII/223/10 z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

5550

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XLV/317/10 z dnia 24 czerwca
2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Jasieniu

5550

Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XLVIII/34/2010 z dnia
24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie
Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaşy i podawania napojów alkoholowych.

5554

Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XLVIII/35/2010 z dnia
24 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaşy napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbąszynek

5555

Uchwała Rady Gminy Bojadła Nr XXXV/175/10 z dnia 25 czerwca
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/113/06 z dnia 15 lutego
2006r. Aktu o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach i nadania jej statutu

5555

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr XLV/344/10 z dnia 28 czerwca
2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin

5556

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr XLV/345/10 z dnia 28 czerwca
2010r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno w latach 2010 – 2015

5558

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr XLV/347/10 z dnia 28 czerwca
2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego kąpieliska w Karninie

5560
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Uchwała Rady Gminy Zabór Nr XXXV/211/10 z dnia 28 czerwca 2010r.
zmiany uchwały Nr IV/27/03 Rady Gminy Zabór z dnia 10 marca
2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabór.

5561

Uchwała Rady Gminy Zabór Nr XXXV/212/10 z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków

5562

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 348/5/XL/10 z dnia 29 czerwca
2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych
utworzonych na terenie gminy Iłowa

5564

Uchwała Rady Gminy Kolsko Nr XXXIV/251/2010 z dnia 29 czerwca
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/08 Rady Gminy w Kolsku z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

5565

Uchwała Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku Nr XXXVII/247/2010
z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących
dróg gminnych

5566

Uchwała Rady Miasta Şagań Nr LVIII/67/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie zaliczenia dróg powiatowych w Şaganiu do kategorii dróg
gminnych

5570

Uchwała Rady Miasta Şagań Nr LVIII/77/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

5570

Uchwała Rady Gminy Brody Şarskie Nr XLI/283/10 z dnia 30 czerwca
2010r. w sprawie: nadania nazwy skwerowi w m. Brody.

5571

Uchwała Rady Gminy Brody Şarskie Nr XLI/284/10 z dnia 30 czerwca
2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaşy lokali mieszkalnych
i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brody oraz
warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy
sprzedaşy lokali i budynków mieszkalnych oraz oddania gruntu
w uşytkowanie wieczyste.

5573

Uchwała Rady Gminy Brody Şarskie Nr XLI/285/10 z dnia 30 czerwca
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/116/08 Rady Gminy Brody
z dnia 31 marca 2008r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata
2008 – 2012.

5574

Uchwała Rady Gminy Brody Şarskie Nr XLI/286/10 z dnia 30 czerwca
2010r. w sprawie wyraşenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat
z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego w prawo
własności.

5575

Uchwała Rady Gminy Brody Şarskie Nr XLI/289/10 z dnia 30 czerwca
2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru znişek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Przedszkolu Samorządowym w Brodach oraz nauczycieli przedmiotów w róşnym wymiarze
godzin
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Uchwała Rady Miejskiej w Koşuchowie Nr LX/373/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Koşuchów.

5576

Uchwała Rady Miejskiej w Koşuchowie Nr LX/374/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze do rady
miejskiej
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Uchwała Rady Miejskiej w Koşuchowie Nr LX/375/10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian w podziale w obwodach głosowania do
rady miejskiej

5579

Uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr XXXVII/191/2010 z dnia
30 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Niegosławice

5581

Uchwała Rady Gminy Santok Nr LIV/303/10 z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji z budşetu Gminy Santok na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków.

5585

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr XXXIV/214/2010 z dnia 30 czerwca
2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr II/6/2002 Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 listopada 2002r. uchwalającej Statut Gminy Siedlisko

5586

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr XXXIV/220/2010 z dnia 30 czerwca
2010r. w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze utworzone na terenie Gminy Siedlisko

5586

Uchwała Rady Gminy Siedlisko Nr XXXIV/221/2010 z dnia 30 czerwca
2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania
utworzonych na terenie Gminy Siedlisko

5587

Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XLII/339/2010 z dnia
5 lipca 2010r. w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

5588

Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr XXXVIII/215/10 z dnia
7 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania naleşności Gminy Babimost i jej jednostek organizacyjnych
z tytułu naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny
oraz udzielania innych ulg w spłacie tych naleşności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby
uprawnionej do udzielania tych ulg.
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Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XLVIII/266/2010 z dnia
28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat naleşności pienięşnych niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Nowosolskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy
– Ordynacja podatkowa.

5592

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XLVIII/267/2010 z dnia
28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie
Nowosolskim

5594

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XLVIII/269/2010 z dnia
28 czerwca 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub
całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt w całodobowej
placówce opiekuńczo – wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej
przebywającej w placówce do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości

5596
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Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XLVIII/270/2010 z dnia
28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej.

5597

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XLVIII/272/2010 z dnia
28 czerwca 2010r. w sprawie pozbawienia ulic połoşonych na terenie
miasta Nowej Soli dotychczasowej kategorii dróg powiatowych.

5598

Uchwała Rady Powiatu Nowosolskiego Nr XLVIII/273/2010 z dnia
28 czerwca 2010r. w sprawie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
powiatowych, dróg gminnych połoşonych na terenie miasta Nowa
Sól.

5600

Uchwała Rady Powiatu Słubickiego Nr XLIX/268/10 z dnia 29 czerwca
2010r. o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego Nr XLVIII/259/10
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budşetu powiatu na
prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

5602

Uchwała Rady Powiatu w Sulęcinie Nr XLI/237/10 z dnia 29 czerwca
2010r. w sprawie opłat za usługi świadczone przez szkolne schroniska
młodzieşowe na terenie Powiatu Sulęcińskiego.
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Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.AKOP.0911
-5-12/10 z dnia 30 lipca 2010r.

5604

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.AFIT.0911
-7-10/10-2 z dnia 6 sierpnia 2010r.

5605

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.IWIT.0911
-1-30/10 z dnia 9 sierpnia 2010r.

5606
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UCHWAŁA NR LVI/ 42/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 29 kwietnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w zapłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań o statusie miejskim lub jej
jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych
Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.), w związku z art. 59 ust. 1 – 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:

stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się
organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób
i tryb udzielania ulg w zapłacie naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Şagań o statusie miejskim i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga

1) naleşnościach pienięşnych - rozumie się przez
nie kwotę naleşności głównej zobowiązań mających charakter cywilnoprawny, odsetki za
zwłokę oraz koszty postępowania sądowego
i egzekucyjnego, według stanu na dzień złoşenia wniosku,

2. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy,
o których mowa w ust.1 zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
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2) dłuşniku - rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej,
3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Şagań
o statusie miejskim oraz jej jednostki organizacyjne, wymienione w załączniku do niniejszej
uchwały,
4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia
2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 155, poz. 1095, z póŝn. zm.),
5) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności
pienięşnych przypadających Gminie Şagań
o statusie miejskim lub jej jednostkom organizacyjnym.
§ 3. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, udzielenie jej następowało
będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. L 379 z 29.12.2006r.).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie moşe
przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości
pomocy, o której stanowi rozporządzenie wymienione w ust. 1.
3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezaleşnie od organu, który tej
pomocy udzielił.
4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy: zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37
ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 z póŝn. zm.).
§ 4. 1. Naleşności pienięşne mogą być umarzane
z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz 1240 z póŝn. zm.).
2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy
wymienionej w ust. 1.
§ 5. 1. Naleşności pienięşne mogą być na wniosek dłuşnika w całości lub w części umarzane, ich
spłata moşe być odraczana lub rozkładana na raty,
w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem
dłuşnika lub interesem publicznym, w szczególności
jeşeli:
1) dłuşnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić
naleşności ze względu na wysokość dochodów
oraz na zagroşenie dla egzystencji dłuşnika
i osób będących na jego utrzymaniu wywołane:
ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub cięşką chorobą dłuşnika

Poz. 1083
lub członka jego rodziny, klęską şywiołową lub
zdarzeniem losowym,

2) dłuşnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która znalazła się w przejściowo trudnej sytuacji
ekonomicznej.
2. Udzielenie ulg, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłuşnikiem a organem lub osobą
uprawnioną w § 9 uchwały.
3. Odmowa udzielenia ulg, o których mowa
w ust. 1 następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli złoşonego przez organ lub osobę
uprawnioną, wymienioną w § 9 uchwały.
§ 6. 1. Od naleşności pienięşnej, której termin
płatności odroczono lub którą rozłoşono na raty nie
pobiera się odsetek za zwłokę za okres od zawarcia
porozumienia do upływu terminu zapłaty określonego w porozumieniu.
2. Termin spłaty uwaşa się za dotrzymany, jeşeli
naleşność pienięşna faktycznie wpłynęła do kasy,
bądŝ na rachunek bankowy wierzyciela w terminie
określonym w porozumieniu.
§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłuşnik składa
wierzycielowi.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać
informacje dotyczące wystąpienia okoliczności,
o których mowa w 5 ust. 1 uchwały, opis aktualnej
sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności
uzasadniające składany wniosek, a jeşeli wniosek
składa osoba fizyczna - oświadczenie majątkowe.
Którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
3. Do wniosku powinny być dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.
4. W przypadku stwierdzenia iş przedstawione
dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi,
organ lub osoba uprawniona, wymieniona w § 9
uchwały wzywa dłuşnika do ich uzupełnienia.
5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłuşnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 8. Umorzenie naleşności pienięşnych, za które
odpowiada więcej niş jeden dłuşnik moşe nastąpić
w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione
wobec wszystkich dłuşników.
§ 9. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Burmistrz Miasta Şagań, bez względu na wysokość kwoty naleşności pienięşnych.
2) Dyrektor (Kierownik) jednostki organizacyjnej
Gminy Şagań o statusie miejskim, z zastrzeşeniem punktu 3, jeşeli kwota naleşności pienięşnych nie przekracza 1.000zł.
3) Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
jeşeli kwota naleşności pienięşnych nie przekracza 15.000zł.
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§ 10. 1. Naleşność pienięşna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naleşnymi od
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty, w przypadku gdy zostanie ustalone, şe:
1) dowody, na podstawie których organ lub
osoba uprawiona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe,
2) dłuşnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających
udzielenie ulgi,
3) dłuşnik nie spłacił naleşności pienięşnej w odroczonym terminie.
2. W przypadku, gdy dłuşnik nie spłacił którejkolwiek z rat - niespłacona naleşność pienięşna staje
się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naleşnymi od pierwotnego terminu wymagalności do
dnia zapłaty.
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rozpatrzonych do dnia wejścia w şycie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLIV/40/2006 Rady
Miasta Şagań z dnia 22 czerwca 2006r w sprawie:
określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania
wierzytelności gminy i jednostek organizacyjnych
gminy z tytułu naleşności pienięşnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych naleşności.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

§ 11. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących
naleşności mających charakter cywilnoprawny, nie-

Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVI/42/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 kwietnia 2010r.
WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
1)

Urząd Miasta Şagań

2)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1

3)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2

4)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3

5)

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4

6)

Zespół Szkół Nr 1

7)

Zespół Szkół Nr 2

8)

Miejskie Przedszkole Nr 2

9)

Miejskie Przedszkole Nr 3

10)

Miejskie Przedszkole Nr 5

11)

Miejskie Przedszkole Nr 6

12)

Ośrodek Pomocy Społecznej

13)

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/42/2010
Rady Miasta Żagań
z dnia 29 kwietnia 2010r.

.............................................................
imię i nazwisko
.............................................................
adres
.............................................................
NIP
.............................................................
PESEL
............................................................
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
W związku ze złoşonym wnioskiem z dnia ...............................................................w sprawie ...............................
...........................................................................................................................................................................
opłaty z tytułu ....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
oświadczam co następuje:
I. Przyczyna powstałych zaległości: ...........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
II. Sytuacja materialna Strony:
1. Wysokość dochodów własnych netto (proszę właściwie podkreślić i uzupełnić oraz dołączyć stosowne
zaświadczenia)
a) ze stosunku pracy
.................................................................................................................................................................................
b) z działalności gospodarczej (proszę podać jej zakres)
……………………………………………..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
c) z gospodarstwa rolnego (proszę równieş podać jego powierzchnię i zakres działalności rolniczej)
................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
d) pozostałe (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić)
renta (inwalidzka gr....., rodzinna)..................................................................................................................
emerytura....................................................................................................................................................
prace zlecone ...........................................................................................................................................
zasiłek dla bezrobotnych ..............................................................................................................................
zasiłek z opieki społecznej ..........................................................................................................................
alimenty .......................................................................................................................................................
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2. Wysokość dochodów netto osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić oraz dołączyć stosowne zaświadczenia i podać stopień pokrewieństwa)
a) ze stosunku pracy
...................................................................................................................................................................................
b) z działalności gospodarczej (proszę podać jej zakres)
……………………………………………..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
c) z gospodarstwa rolnego (proszę równieş podać jego powierzchnię i zakres działalności rolniczej
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
d) pozostałe (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić)
renta (inwalidzka gr ...... , rodzinna)...............................................................................................................
emerytura ....................................................................................................................................................
prace zlecone ...............................................................................................................................................
zasiłek dla bezrobotnych ............................................................................................................................
zasiłek z opieki społecznej ..........................................................................................................................
alimenty ...........................................................................................................................................................
3. Ilość osób pozostających na utrzymaniu Strony w tym ilość dzieci uczących się (proszę podać płeć wiek
i rodzaj szkoły do której uczęszczają)
.....................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
4. Posiadany majątek; zajmowane mieszkanie
A. Nieruchomości (proszę podkreślić i uzupełnić)
dom jednorodzinny o pow. ..................................................................................................................................
mieszkanie spółdzielcze lokatorskie o pow. .....................................................................................................
mieszkanie spółdzielcze własnościowe o pow. ..................................................................................................
mieszkanie komunalne o pow. .........................................................................................................................
mieszkanie - własność o pow. ..............................................................................................................................
działka budowlana o pow. ..................................................................................................................................
A1. Miesięczna wysokość opłat eksploatacyjnych (proszę dołączyć kopie rachunków)
czynsz ...................................................................................................................................................................
energia elektryczna .........................................................................................................................................
gaz ....................................................................................................................................................................
inne .................................................................................................................................................................
B. Środki transportowe (proszę właściwe podkreślić, podać markę, numer rejestracyjny i rok produkcji)
samochody cięşarowe ....................................................................................................................................
samochody osobowe ....................................................................................................................................
inne np. przyczepy ..........................................................................................................................................
C. inne składniki majątku: np. oszczędności, udziały i akcie w spółkach prawa handlowego
.......................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
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5. Ŝródło utrzymania w przypadku pozostawania bez pracy - (jeśli znajduje się Pan/Pani na utrzymaniu osób
trzecich proszę podać rozmiar pomocy)
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
III. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną Strony np. choroba, wypadek, kradzieş, status
bezrobotnego bez prawa do zasiłku. Proszę równieş podać swój wiek
.......................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
IV. Uwagi (np. posiadane zaległości - wyszczególnienie z jakich tytułów i na jaką kwotę)
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
V. Złoşony wniosek dotyczy ulgi............................................................................................................................
w zakresie (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić)
umorzenia zaległości wraz z odsetkami...............................................................................................................
umorzenia odsetek..............................................................................................................................................
umorzenia odsetek i rozłoşenia zaległej opłaty na raty - ilość rat ....................................................................
- a w razie nie umorzenia odsetek – rozłoşenia płatności zaległej opłaty wraz z
odsetkami na raty - ilość rat................................................................................................................................
rozłoşenia na raty bieşącej opłaty.......................................................................................................................
inna.......................................................................................................................................................................
Pouczenie:
Oświadczenie powyşsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań za co, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

.................................................
(data i podpis Zobowiązanego)
Sprawę prowadzi:

Wszystkie informacje naleşy przedstawić w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku nie dostarczenia w podanym terminie şądanych informacji wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
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UCHWAŁA NR XLIX/352/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 23 czerwca 2010r.
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Nowej Wsi
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 zm.), art. 14a ust. 1a
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), § 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 września 2010r. tworzy się
punkt przedszkolny w Nowej Wsi.
2. Działalnością punktu kieruje dyrektor Przedszkola Gminnego w Bledzewie.
§ 2. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę – Punkt
przedszkolny z siedzibą w Nowej Wsi 93.
2. Działalność punktu organizuje i kontroluje dyrektor Przedszkola Gminnego.
3. Zadaniem punktu jest zapewnienie dzieciom
opieki, wychowania i kształcenia dostosowanego do
potrzeb rozwojowych zgodnie z celami wychowania
przedszkolnego określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
4. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 5 godzin
30 minut, w tym 5 godzin podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania
przedszkolnego. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
realizowane są w dni robocze tygodnia i rozpoczynają się o godz. 800.
5. Rekrutację przeprowadza dyrektor Przedszkola
Gminnego.
6. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia określone są w regulaminie rekrutacji do przedszkola
Gminnego w Bledzewie.
7. Dziecko przyjęte do punktu przedszkolnego
ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw
Dziecka, w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo i dydaktycznego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, şyczliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyraşania
przemocy fizycznej bądŝ psychicznej,

4) poszanowania jego godności osobistej, opieki
i ochrony, partnerskiej rozmowy na kaşdy temat,
5) poszanowania własności,
8. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach dłuşszej niş dwa tygodnie dyrektor przedszkola
moşe skreślić dziecko z listy uczestników.
9. Opieka nad dziećmi sprawowana jest poprzez
stałą obecność w grupie przynajmniej jednego wychowawcy lub opiekuna.
10. Rodzice dziecka lub prawni opiekunowie są
zobowiązani do doprowadzenia (lub odbioru) dziecka do punktu przedszkolnego lub miejsca postoju
autobusu gminnego w godzinie jego odjazdu lub
przyjazdu ustalonych przez dyrektora przedszkola.
11. Przerwa wakacyjna w funkcjonowaniu punktu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia.
12. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie
jest zobowiązany do:
1) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania
dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców
(prawnych opiekunów) do znajomości treści
zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie lub zespole
oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
2) organizowania i prowadzenia właściwej jakości
zajęć wychowawczo- dydaktycznych,
3) prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie moşliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem
tych obserwacji,
4) przeprowadzenia, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym moşliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki
w szkole,
5) współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skwierzynie świadczącymi dzieciom i rodzicom pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
13. Zajęcia w punkcie przedszkolnym prowadzone są w jednej grupie liczącej nie więcej niş 25 dzieci.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew oraz dyrektorowi Przedszkola
Gminnego w Bledzewie.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Lubuskiego
1 września 2010r.

Poz. 1084, 1085
z mocą

obowiązującą

od

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR XLIX/353/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 23 czerwca 2010r.
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Starym Dworku
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 zm.), art. 14a ust. 1a
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), § 1 pkt 1
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Z dniem 1 września 2010r. tworzy się
punkt przedszkolny w Starym Dworku.
2. Działalnością punktu kieruje dyrektor Przedszkola Gminnego w Bledzewie.
§ 2. 1. Punkt przedszkolny nosi nazwę – Punkt
przedszkolny z siedzibą w Starym Dworku 149/1.
2. Działalność punktu organizuje i kontroluje dyrektor Przedszkola Gminnego.
3. Zadaniem punktu jest zapewnienie dzieciom
opieki, wychowania i kształcenia dostosowanego do
potrzeb rozwojowych zgodnie z celami wychowania
przedszkolnego określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
4. Dzienny wymiar godzin zajęć wynosi 5 godzin
30 minut, w tym 5 godzin podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania
przedszkolnego. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
realizowane są w dni robocze tygodnia i rozpoczynają się o godz. 800.
5. Rekrutację przeprowadza dyrektor Przedszkola
Gminnego.
6. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia określone są w regulaminie rekrutacji do przedszkola
Gminnego w Bledzewie.

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, şyczliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyraşania
przemocy fizycznej bądŝ psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej, opieki
i ochrony, partnerskiej rozmowy na kaşdy temat,
5) poszanowania własności,
8. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach dłuşszej niş dwa tygodnie dyrektor przedszkola
moşe skreślić dziecko z listy uczestników.
9. Opieka nad dziećmi sprawowana jest poprzez
stałą obecność w grupie przynajmniej jednego wychowawcy lub opiekuna.
10. Rodzice dziecka lub prawni opiekunowie są
zobowiązani do doprowadzenia (lub odbioru) dziecka do punktu przedszkolnego lub miejsca postoju
autobusu gminnego w godzinie jego odjazdu lub
przyjazdu ustalonych przez dyrektora przedszkola.
11. Przerwa wakacyjna w funkcjonowaniu punktu trwa od 1 lipca do 31 sierpnia.
12. Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie
jest zobowiązany do:
1) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania
dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców
(prawnych opiekunów) do znajomości treści
zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanym w punkcie lub zespole
oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
2) organizowania i prowadzenia właściwej jakości
zajęć wychowawczo- dydaktycznych,

7. Dziecko przyjęte do punktu przedszkolnego
ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw
Dziecka, w szczególności do:

3) prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie moşliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem
tych obserwacji,

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo i dydaktycznego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,

4) przeprowadzenia, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym moşliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podsta-
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wowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki
w szkole,
5) współpracy ze specjalistami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skwierzynie świadczącymi dzieciom i rodzicom pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
13. Zajęcia w punkcie przedszkolnym prowadzone są w jednej grupie liczącej nie więcej niş 25 dzieci.
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bledzew oraz dyrektorowi Przedszkola
Gminnego w Bledzewie.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2010r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz
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UCHWAŁA NR XXVII/226/2010
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 23 czerwca 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej
jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 59
ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn.
zm.) Rada Gminy Wymiarki uchwala, co następuje:

§ 3. 1. W przypadkach , w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006r.)

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty naleşności pienięşnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Wymiarki
lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielania
tych ulg.

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsiębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie moşe
przekroczyć równowartości dopuszczalnej wartości
pomocy, o której stanowi Rozporządzenie wymienione w ust. 1.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) naleşności pienięşnych- rozumie się przez to
kwotę główną zobowiązań mających charakter
cywilnoprawny, odsetki za zwłokę, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego, według
stanu na dzień złoşenia wniosku;
2) dłuşnik - rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej;
3) wierzyciel- rozumie się przez to Gminę Wymiarki oraz jej jednostki podległe;
4) przedsiębiorcy- rozumie się przedsiębiorcę,
o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca
2004r.o swobodzie działalności gospodarczej
(Dz. U. z 2007r.Nr 155, poz. 1095 ze zmian.);
5) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności
pienięşnych przypadających Gminie Wymiarki
lub jej jednostkom podległym.

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega sumowaniu, niezaleşnie od organu, który tej
pomocy udzielił.
4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37
ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 ze zm.).
§ 4. 1. Naleşności pienięşne mogą być umarzane
z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1 następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy
wymienionej w ust. 1.
§ 5. 1. Naleşności pienięşne mogą być na wniosek dłuşnika w całości lub w części umarzane, ich
spłata moşe być odraczana lub rozkładana na raty
w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem
dłuşnika lub interesem publicznym w szczególności
jeşeli:
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1) dłuşnik - osoba fizyczna nie jest w stanie uiścić
naleşności ze względu na wysokość dochodów
oraz zagroşenie dla egzystencji dłuşnika i osób
będących na jego utrzymaniu wywołane: ubóstwem, bezrobociem, niepełnosprawnością,
długotrwałą lub cięşką chorobą dłuşnika lub
członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą
ochrony macierzyństwa lub wielodzietnością,
alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są
małoletnie dzieci, klęską şywiołową lub ekologiczną, zdarzeniem losowym lub sytuacją kryzysową;
2) dłuşnik - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
która znalazła się w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej.
2. Udzielanie ulg lub odmowa udzielenia ulgi
o której mowa w ust. 1 następuje w formie Zarządzenia Wójta Gminy Wymiarki lub Kierownika jednostki podległej.

Poz. 1086

§ 9. 1. Naleşność pienięşna staje się natychmiast
wymagalna wraz z odsetkami naleşnymi od pierwszego terminu wymagalności do dnia zapłaty,
w przypadku gdy zostanie ustalone, şe:
1) dowody, na podstawie , których organ lub osoba uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;
2) dłuşnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających
udzielenie ulgi;
3) dłuşnik nie spłacił naleşności pienięşnych w odroczonym terminie.
2. W przypadku, gdy dłuşnik nie spłacił którejkolwiek z rat- niespłacona naleşność pienięşna staje
się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naleşnymi od pierwszego terminu wymagalności do
dnia zapłaty.

§ 6. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłuşnik składa
wierzycielowi.

§ 10. Do wniosków o udzielenie ulg dotyczących
naleşności mających charakter cywilnoprawny, nierozpoznanych do dnia wejścia w şycie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać
informacje dotyczące wystąpienia okoliczności,
o których mowa w § 5 ust. 1 uchwały, opis aktualnej
sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności
uzasadniające składany wniosek, a jeşeli wniosek
składa osoba fizyczna - oświadczenie majątkowe,
którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

1) Wójt Gminy i Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają Radzie Gminy
sprawozdanie dotyczące zakresu umarzania
wierzytelności oraz ulg udzielonych w trybie
określonym w § 3 wg stanu na 31 grudnia roku
kalendarzowego wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania budşetu Gminy.

3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

2) Wzór sprawozdania określa załącznik Nr 2 do
uchwały.

4. W przypadku stwierdzenia, iş przedstawione
dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi,
organ lub osoba uprawniona wymieniona w § 8
uchwały wzywa dłuşnika do ich uzupełnienia.
5. Nie uzupełnienie wniosku przez dłuşnika
w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie
go bez rozpatrzenia.
§ 7. Umorzenie naleşności pienięşnych, za które
odpowiada więcej niş jeden dłuşnik, moşe nastąpić
w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione
wobec wszystkich dłuşników.
§ 8. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Wójt Gminy Wymiarki bez względu na wysokość kwoty naleşności pienięşnych;
2) Kierownik jednostki podległej Gminie Wymiarki, jeşeli kwota naleşności pienięşnych nie przekracza 5.000,-zł.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXXI/204/2006 Rady
Gminy Wymiarki z dnia 17 paŝdziernika 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania
ulg w spłacie wierzytelności pienięşnych gminy
i gminnych jednostek organizacyjnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/226/2010
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 23 czerwca 2010r.

.............................................................
imię i nazwisko
.............................................................
adres
.............................................................
NIP
.............................................................
PESEL
............................................................
Oświadczenie o stanie majątkowym
W związku ze złoşonym wnioskiem z dnia .................................................w sprawie .............................................
………………………………………………………………………………………………......................................................
opłaty z tytułu...............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
oświadczam co następuje:
I. Przyczyna powstałych zaległości: ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. Sytuacja materialna Strony:
1. Wysokość dochodów własnych netto (proszę właściwie podkreślić i uzupełnić oraz dołączyć stosowne
zaświadczenia)
a/ ze stosunku pracy ……………….........................................................................................................................
b/ z działalności gospodarczej /proszę podać jej zakres/ ....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
c/ z gospodarstwa rolnego /proszę równieş podać jego powierzchnię i zakres działalności rolniczej/
.....................................................................................................................................................................................
d/ pozostałe /proszę właściwe podkreślić i uzupełnić
renta /inwalidzka gr....., rodzinna/.................................................................................................................
emerytura................................................................................................................................................
prace zlecone .................................................................................................................................................
zasiłek dla bezrobotnych ..............................................................................................................................
zasiłek z opieki społecznej ...........................................................................................................................
alimenty ...........................................................................................................................................................
2. Wysokość dochodów netto osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym /proszę właściwe podkreślić i uzupełnić oraz dołączyć stosowne zaświadczenia i podać stopień pokrewieństwa)
a/ ze stosunku pracy………………............................................................................................................................
b/ z działalności gospodarczej (proszę podać jej zakres)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
c/ z gospodarstwa rolnego /proszę równieş podać jego powierzchnię i zakres działalności rolniczej
.........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
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d/ pozostałe (proszę właściwe podkreślić i uzupełnić)
renta /inwalidzka gr ...... , rodzinna/..........................................................................................................
emerytura .................................................................................................................................................
prace zlecone ............................................................................................................................................
zasiłek dla bezrobotnych ..........................................................................................................................
zasiłek z opieki społecznej .........................................................................................................................
alimenty ....................................................................................................................................................
3. Ilość osób pozostających na utrzymaniu Strony w tym ilość dzieci uczących się /proszę podać płeć wiek
i rodzaj szkoły do której uczęszczają/
.......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Posiadany majątek; zajmowane mieszkanie
A. Nieruchomości /proszę podkreślić i uzupełnić/
dom jednorodzinny o pow. ............................................................................................................................
mieszkanie spółdzielcze lokatorskie o pow. .............................................................................................
mieszkanie spółdzielcze własnościowe o pow. ……................................................................................
mieszkanie komunalne o pow. …………………………………………………………………………..................
mieszkanie - własność o pow. …………………………………………………………………………..................
działka budowlana o pow. ………………………………………………………………………………..................
A1. Miesięczna wysokość opłat eksploatacyjnych /proszę dołączyć kopie rachunków/
czynsz .......................................................................................................................................................
energia elektryczna ….................................................................................................................................
gaz .............................................................................................................................................................
inne ..........................................................................................................................................................
B. Środki transportowe /proszę właściwe podkreślić, podać markę, numer rejestracyjny i rok produkcji/
samochody cięşarowe ...................................................................................................................................
samochody osobowe .................................................................................................................................
inne np. przyczepy ....................................................................................................................................
C. inne składniki majątku: np. oszczędności, udziały i akcie w spółkach prawa handlowego………....................
................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5. Ŝródło utrzymania w przypadku pozostawania bez pracy - (jeśli znajduje się Pan/Pani na utrzymaniu osób
trzecich proszę podać rozmiar pomocy)
.......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
III. Inne okoliczności mające wpływ na sytuację materialną Strony np. choroba, wypadek, kradzieş, status
bezrobotnego bez prawa do zasiłku. Proszę równieş podać swój wiek
...........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………….......
……….................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 5548 –

Poz. 1086

IV. Uwagi /np. posiadane zaległości - wyszczególnienie z jakich tytułów i na jaką kwotę/
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. Złoşony wniosek dotyczy ulgi.............................................................................................................................
w zakresie /proszę właściwe podkreślić i uzupełnić
umorzenia zaległości wraz z odsetkami..................................................................................................
umorzenia odsetek....................................................................................................................................
umorzenia odsetek i rozłoşenia zaległej opłaty na raty - ilość rat ...............................................................
a w razie nie umorzenia odsetek – rozłoşenia płatności zaległej opłaty wraz z odsetkami na raty - ilość
rat.......................................................................................................................................................................
rozłoşenia na raty bieşącej opłaty................................................................................................................
inna........................................................................................................................................................
Pouczenie:
Oświadczenie powyşsze składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
- za co, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

.........................................
data

...........................................
podpis Zobowiązanego

Sprawę prowadzi:

Wszystkie informacje naleşy przedstawić w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania. W przypadku nie dostarczenia w podanym terminie şądanych informacji wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/226/2010
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 23 czerwca 2010r.

Sprawozdanie
z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie
uchwały Nr XXVII/ /2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia
czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad,
sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleşności pienięşnych mających
charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wymiarki lub jej jednostkom podległym oraz wskazania
organu i osób do tego uprawnionych

za rok ……….
…………………………………..
Nazwa wierzyciela
………………………………….
Nazwa umarzającego

Lp

Wyszczególnienie

Rodzaj
podmiotu
Symbol*

Liczba
dłuşników

Kwota
Wierzytelności
w zł.

Uwagi

1
2
3
Razem

……………………………..
(Skarbnik/Główny księgowy)

…………………
(dzień, m-c, rok)

*wstawić odpowiednio:
A- osoba fizyczna
B- osoba prawna
C- jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
10 86

………………………………
(Wójt, Dyrektor jednostki)

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 5550 –

Poz. 1087, 1088

1087
10 8 7

UCHWAŁA NR XLII/223/10
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) i art. 9 ustawy z dnia
5 lipca 2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze
zm.) Rada Gminy Dąbie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania
odpadów komunalnych oraz opróşniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w następujących wysokościach:
1) odbiór odpadów komunalnych – 115,00zł brutto za 1m3,
2) wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników
bezodpływowych i ich transport do punktu
zlewnego – 15,00zł brutto za 1m3.

stosuje się stawki nişsze o 30% górnej stawki określonej w § 1.
2. Za selektywne uwaşa się zbieranie odpadów
u ŝródła w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach co najmniej odpadów z tworzyw sztucznych i szkła.
§ 3. Opłaty za usługi, o których mowa w § 1
i 2 ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości (pojemności) zbiorników, w których zbierane
i transportowane są odpady i nieczystości ciekłe.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Dąbie.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Anioł
10 8 7

§ 2. 1. Za zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych określonych w § 1 w sposób selektywny

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLV/317/10
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 13
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póŝn. zm.) Rada
Miejska uchwala, co następuje:
Tytuł I
STATUT MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY W JASIENIU
Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Jasieniu - zwany dalej Ośrodkiem Kultury - jest samorządową instytucją Kultury.
1) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury został utworzony na mocy uchwały Nr XIV/55/76 Rady Na-

rodowej Miasta i Gminy w Jasieniu z dnia
26 paŝdziernika 1976r i działa na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123
z póŝn. zm.),
b) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.),
c) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U.
z 2001r. Nr 120, poz. 1298 z póŝn. zm.),
d) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007r.
Nr 223, poz. 1655 z póŝn. zm.),
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e) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223
z póŝn. zm.),
f)

Postanowień niniejszego Statutu,

g) Regulaminu Organizacyjnego Jednostki,
h) innych przepisów powszechnie obowiązujących.
§ 2.
1). Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
mieści się w mieście Jasień przy Placu Armii
Krajowej 2, a terenem jego działania Obszar
miasta i gminy Jasień.
a) Ośrodek Kultury jest wpisany do gminnego
rejestru instytucji kultury prowadzonego
przez Gminę i posiada osobowość prawną,
b) Zwierzchni nadzór nad Ośrodkiem Kultury
sprawuje Burmistrz Jasienia lub Upowaşniony przez niego Zastępca Burmistrza,

Poz. 1088
a) realizowanie gminnej polityki kulturalnej,
b) dokumentowanie działalności społeczno
– kulturalnej, ze szczególnymi uwzględnieniem istniejących podmiotów działalności
kulturalnej, osób zajmujących się animacją
i organizacją şycia kulturalnego, imprez i wydarzeń kulturalnych,
c) prowadzenie poradnictwa i informacji w zakresie upowszechniania i animacji kultury,
prowadzenia wymiany kulturalnej z partnerami zagranicznymi, udział w organizacji imprez kulturalnych słuşących poszerzeniu
i zblişeniu kultur innych narodów,
d) prowadzenie zespołów artystycznych, sekcji
zainteresowań,
e) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie
potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych
mieszkańców gminy,
f)

kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego
uczestnictwa w kulturze,

c) Ośrodek Kultury korzysta z pomocy merytorycznej Regionalnego Centrum Animacji Kulturalnej w Zielonej Górze,

g) realizowanie zadań zleconych przez Burmistrza Jasienia;

d) Ośrodek Kultury uşywa pieczęci podłuşnej
z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem, Siedziby oraz numerem telefonu, numerem NIP;

3) Ośrodek Kultury moşe prowadzić dodatkowe
zadania na zasadach określonych w odrębnych
przepisach, a w szczególności moşe:

2) Organizatorem Miejsko – Gminnego Ośrodka
kultury jest Gmina Jasień, zwana dalej "Gminą".

a) organizować spektakle, koncerty, wystawy,
odczyty,

Rozdział II
Cele, zadania, przedmiot i zakres działalności
Ośrodka Kultury.
§ 3.
1) Podstawowymi celami działania Ośrodka Kultury są w szczególności:
a) zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy
w zakresie uczestnictwa w kulturze,

b) prowadzić naukę języków obcych, oraz inną
działalność szkoleniową w tym: dokształcanie, doskonalenie zawodowe, przekwalifikowywanie osób dorosłych w róşnych zawodach prowadzone w formie kursów, szkoleń,
seminariów, zajęć warsztatowych,
c) prowadzić impresariat artystyczny,
d) organizować imprezy
styczne, rekreacyjne,

rozrywkowe,

tury-

e) prowadzić działalność wydawniczą,

b) upowszechnianie kultury narodowej,

f)

c) wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw
kulturalnych,

g) świadczyć usługi poligraficzne, fotograficzne,
fonograficzne, filmowe plastyczne i inne
usługi z zakresu kultury,

d) animowanie twórczych form uczestnictwa
w kulturze oraz wspomaganie animatorów
kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju
społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej,
e) ochrona dziedzictwa kulturalnego regionu,
f)

współdziałanie
cjami kultury,

z samorządowymi

instytu-

g) prowadzenie działalności w zakresie edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieşy oraz osób dorosłych,
h) działalność instruktaşowo-metodyczna;
2) Do zadań Ośrodka Kultury naleşy w szczególności:

prowadzić działalność kinową,

h) prowadzić wypoşyczalnię sprzętu technicznego, kostiumów, rekwizytów itp. sprzętów
i naczyń gastronomicznych
i)

organizować loterie,

j)

prowadzić sprzedaş dzieł sztuki i artykułów
uşytku kulturalnego,

k) realizować imprezy zlecone-okolicznościowe,
rodzinne, obrzędowe,
l)

świadczyć usługi gastronomiczne;

4) Działalność gospodarcza nie moşe kolidować
z realizacją zadań statutowych, a dochód z tej
działalności słuşy Ośrodkowi Kultury do realizacji celów statutowych;
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5) W realizacji celów i zadań statutowych Ośrodek
Kultury współpracuje i koordynuje swoje zamierzenia z narodowymi i państwowymi instytucjami kultury, związkami twórczymi, środkami masowego przekazu oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną
i edukacyjną;
6) Ośrodek Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, bibliotekami, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów oraz
organami władz publicznych zajmujących się
działalnością kulturalną oraz działalnością
w zakresie sportu, rekreacji i wypoczynku;
7) Ośrodek Kultury opracowuje roczny program
swej działalności. Sprawozdanie z realizacji
programu Dyrektor Ośrodka Kultury składa
kaşdorazowo do dnia 15 Lutego roku kalendarzowego następującego po realizacji programu
Burmistrzowi Jasienia oraz merytorycznej Komisji Rady Miejskiej.
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja.
§ 4.

Poz. 1088
z działalności finansowej i merytorycznej
i przedstawianie tych dokumentów Burmistrzowi Jasienia w ustalonych terminach,
f)

sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością realizacji zadań,

g) nadawanie regulaminu organizacyjnego,
struktury organizacyjnej, ustalenie podziału
zadań;
3) Dyrektor odpowiada za działalność merytoryczną, finansową oraz administracyjno – gospodarczą Ośrodka Kultury i ponosi za nie odpowiedzialność;
4) Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Ośrodka Kultury upowaşniony jest samodzielnie (jednoosobowo) Dyrektor lub pełnomocnik działający w granicach udzielonego
pełnomocnictwa;
5) Jeşeli czynność prawna obejmuje rozporządzenie mieniem lub moşe spowodować powstanie
zobowiązań finansowych, do skuteczności
oświadczenia woli wymagane jest współdziałanie dwóch osób, tj. Dyrektora i głównego księgowego lub pełnomocnika Dyrektora i głównego księgowego;

1) Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor zatrudniany
i zwalniany przez Burmistrza Jasienia;

6) Dyrektor jest organem zarządzającym Ośrodkiem Kultury;

2) Z Dyrektorem Ośrodka Kultury stosunek pracy
nawiązuje i rozwiązuje Burmistrz Jasienia;

7) Dyrektor kieruje całością działalności Ośrodka
Kultury oraz reprezentuje go na zewnątrz;

3) Dyrektor Ośrodka Kultury moşe być wyłoniony
w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Jasienia, który ustala
teş Regulamin Konkursu;

8) Dyrektor składa za Ośrodek Kultury oświadczenia woli nie obejmujące rozporządzenie mieniem lub mogące spowodować powstanie zobowiązań finansowych;

4) Komisję konkursową dla wyłonienia kandydata
na Dyrektora Ośrodka Kultury powołuje
w drodze zarządzania Burmistrz Jasienia, który
równieş ustala regulamin konkursu, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią
inaczej;

9) Dyrektor moşe powołać swojego zastępcę, po
uzyskaniu zgody Burmistrza Jasienia. Zakres
obowiązków zastępcy Dyrektora określa Dyrektor;

5) Burmistrz Jasienia wykonuje wobec Dyrektora
czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego
zwierzchnikiem słuşbowym.
§ 5.
1) Dyrektor zarządza Ośrodkiem Kultury i reprezentuje go na zewnątrz;
2) Do zadań Dyrektora naleşy w szczególności:
a) kierowanie bieşącą działalnością Ośrodka
Kultury,
b) zarządzanie majątkiem Ośrodka Kultury,
c) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka Kultury,
d) wydawanie zarządzeń, instrukcji i poleceń
słuşbowych,
e) ustalanie rocznego planu działalności, rocznego planu finansowego, sporządzanie
wniosków inwestycyjnych oraz sprawozdań

10)

Dyrektor jest przełoşonym pracowników
Ośrodka Kultury i wykonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę;

11) Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury,
schemat organizacyjny, kompetencje i podległość słuşbową poszczególnych pracowników
określa Dyrektor w "Regulaminie Organizacyjnym";
12) Szczegółowe zakresy obowiązków i uprawnień
pracowników na poszczególnych stanowiskach
pracy określa Dyrektor Ośrodka Kultury w formie indywidualnych zakresów czynności;
13) Organizację, czas pracy, bhp, dyscyplinę pracy
i inne zasady określa Dyrektor w formie Regulaminu pracy;
14) Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych obowiązujących w Ośrodku Kultury
określa Dyrektor w formie zarządzeń i instrukcji
wewnętrznych przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów.
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§ 6.
1) W przypadku znacznego rozwoju działalności
Ośrodka Kultury, na wniosek Dyrektora, Burmistrz Jasienia moşe wyrazić zgodę na utworzenie stanowiska zastępcy dyrektora.
2) Do wyłonienia kandydata na stanowisko zastępcy Dyrektora przeprowadza postępowanie
konkursowe Dyrektor Ośrodka Kultury, a dla
jego powołania konieczna jest pozytywna opinia Burmistrza Jasienia.
3) Odwołania zastępcy Dyrektora Ośrodka Kultury
dokonuje Dyrektor Ośrodka Kultury za pisemną
zgodą Burmistrza Jasienia.
§ 7. Organizację wewnętrzną Domu Kultury
określa Regulamin Organizacyjny nadawany przez
Dyrektora po zatwierdzeniu przez Burmistrza Jasienia.

Poz. 1088

3) Roczny plan obejmuje najwaşniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym
roku.
4) Ośrodek Kultury wykonuje takşe zadania
z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.
5) Ośrodek Kultury otrzymuje z budşetu Gminy
coroczne dotacje na działalność kulturalną
w wysokości niezbędnej na pokrycie kosztów
działalności, w tym w szczególności kosztów
wynagrodzeń pracowników oraz kosztów
utrzymania i eksploatacji majątku.
6) Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Ośrodka Kultury mogą pochodzić z:
a) rocznej dotacji z budşetu organizatora,
b) wpływów z własnej działalności,
c) darowizn i zapisów od osób fizycznych
i prawnych,

§ 8.
1) W Ośrodku Kultury zatrudnia się pracowników
działalności podstawowej, administracyjnej
oraz obsługi. Dyrektor i pracownicy merytoryczni Ośrodka Kultury powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
2) Pracowników Ośrodka Kultury
awansuje i zwalnia jego Dyrektor.

zatrudnia,

§ 9. 1. Przy Ośrodku Kultury moşe działać Społeczna Rada Kultury jako organ opiniodawczy
i doradczy Dyrektora. W skład Społecznej Rady Kultury moşe wchodzić od trzech do siedmiu członków
powoływanych i odwoływanych przez Burmistrza
Jasienia. Powołując Społeczną Radę Kultury Burmistrz Jasienia określa zakres jej uprawnień opiniodawczych i doradczych.
2. Rada składa się z osób związanych zawodowo
lub społecznie z działalnością kulturalną lub wspomagających finansowo działalność kulturalną .
3. Dyrektor Ośrodka Kultury ustala regulamin
pracy Rady
Rozdział IV
Majątek i finanse.
§ 10.
1) Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie
przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kieruje się zasadami gospodarności i efektywności ich wykorzystania.
2) Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o roczny plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie
o rachunkowości. Ośrodek Kultury pokrywa
koszty bieşącej działalności i zobowiązania
z uzyskiwanych przychodów.

d) wpływów z najmu i dzierşawy składników
majątku,
e) innych ŝródeł, w tym z Unii Europejskiej.
7) Po zakończeniu roku obrachunkowego, najpóŝniej do dnia 1 marca następnego roku, Dyrektor
Ośrodka Kultury przedkłada Burmistrzowi Jasienia do zatwierdzenia roczne sprawozdanie
finansowe.
8) Dyrektor Ośrodka Kultury corocznie w terminie
do 31 marca przedkłada Radzie Miejskiej sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury
w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań w tym bilans, rachunek zysków
i strat oraz informacje dodatkową do zatwierdzenia.
Rozdział 11
Postanowienia końcowe.
§ 11.
1) Zmian w statucie dokonuje się w drodze
uchwały Rady Miejskiej w Jasieniu.
2) Łączenie, podział, likwidacja, reorganizacja
Ośrodka Kultury naleşy do właściwości Rady
Miejskiej w Jasieniu.
3) Oceny pracy Ośrodka Kultury dokonuje przynajmniej raz w roku Komisja Oświaty, Kultury,
Sportu i Samorządu Rady Miejskiej w Jasieniu,
a wnioski i zalecenia z niej wynikające realizuje
Dyrektor Ośrodka Kultury.
4) Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury
sprawuje Burmistrz Jasienia.
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§ 12. Traci moc uchwała Nr XI/83/03 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie
zmian w Statucie Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Jasieniu.

Poz. 1088, 1089

§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Karalus

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jasienia.
0 88
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UCHWAŁA NR XLVIII/34/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zbąszynek miejsc sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych
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 ze zm.) oraz art. 12 ust. 2
ustawy z dnia 26 paŝdziernika 1982r. o wychowaniu
w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Sprzedaş napojów alkoholowych zawierających powyşej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
przeznaczonych do spoşycia poza miejscem sprzedaşy, moşe być prowadzona w sklepach z artykułami şywnościowymi, sklepach wielobranşowych
prowadzących sprzedaş artykułów şywnościowych
w wydzielonych stoiskach.
2. Sprzedaş napojów alkoholowych przeznaczonych do spoşycia w miejscu sprzedaşy, moşe
być prowadzona w zakładach gastronomicznych,
w miejscach przynaleşnych do tych zakładów i przy
nich się znajdujących.
3. Sprzedaş napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa oprócz miejsc
określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu moşe
być prowadzona:
a) w sklepach z artykułami şywnościowymi
i w sklepach wielobranşowych prowadzących
sprzedaş artykułów şywnościowych z przeznaczeniem do spoşycia poza miejscem
sprzedaşy,
b) w punktach sprzedaşy drobnodetalicznej
(kioskach) z artykułami şywnościowymi
z przeznaczeniem do spoşycia poza miejscem
sprzedaşy,

c) w punktach małej gastronomii, w miejscach
przynaleşnych do tych punktów i przy nich
znajdujących się z przeznaczeniem do spoşycia w miejscu sprzedaşy.
4. Wydzielone przy lokalu gastronomicznym
i punkcie małej gastronomii miejsce do sprzedaşy
i spoşywania napojów alkoholowych poza tym lokalem musi być zgodne z przepisami prawa.
§ 2. Zezwolenie na prowadzenie sprzedaşy napojów alkoholowych przeznaczonych do spoşycia
w miejscu sprzedaşy, w sytuacji gdy odległość mierzona od najblişszej okolicy punktu sprzedaşy napojów alkoholowych do placówek: oświatowo - wychowawczych, obiektu kultu religijnego, dworców
autobusowych i kolejowych jest mniejsza niş 50m,
wymaga zasięgnięcia opinii kierowników tych obiektów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/21/2001 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 sierpnia 2001r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaşy
napojów alkoholowych przeznaczonych do spoşycia
na miejscu lub poza miejscem sprzedaşy oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
10 89
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UCHWAŁA NR XLVIII/35/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbąszynek
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 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 26 paŝdziernika 1982r. o wychowaniu
w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Dla terenu Gminy Zbąszynek ustala się:
a) 25 punktów sprzedaşy napojów alkoholowych zawierających powyşej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoşycia poza miejscem sprzedaşy,
b) 15 punktów sprzedaşy napojów alkoholowych zawierających powyşej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoşycia w miejscu sprzedaşy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/20/2001 Rady
Miejskiej w Zbąszynku z dnia 28 sierpnia 2001r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaşy napojów alkoholowych zawierających powyşej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoşycia poza miejscem sprzedaşy jak i w miejscu
sprzedaşy, określenia zasad usytuowania na terenie
gminy Zbąszynek miejsc sprzedaşy i podawania
napojów alkoholowych oraz określenia warunków
sprzedaşy tych napojów.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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UCHWAŁA NR XXXV/175/10
RADY GMINY BOJADŁA
z dnia 25 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/113/06 z dnia 15 lutego 2006r. Aktu o utworzeniu instytucji kultury
pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach i nadania jej statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146),
art. 2, art. 9 ust. 1, art. 11, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 13, poz. 123 z ze zm. Dz. U. z 2002r.
Nr 41, poz. 364, Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 874,
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, Dz. U. z 2004r.
Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, Dz. U. z 2005r.
Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, Dz. U. z 2006r.
Nr 227, poz. 1658, Dz. U. z 2009r. Nr 62, poz. 504),
art. 8 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia

27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r.
Nr 85, poz. 539 ze zm.: Dz. U. z 1998r. Nr 106,
poz. 668, Dz. U. z 2001r. Nr 129, poz. 1440, Dz. U.
z 2002r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2004r. Nr 238,
poz. 2390.: Dz. U. z 2006r. Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVIII/113/06 Rady Gminy
w Bojadłach z dnia 15 lutego 2006r. w sprawie: Aktu
o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Gminna
Biblioteka Publiczna w Bojadłach i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2006r. Nr 18, poz. 444),
uşyte w załączniku Nr 1 Statut Gminnej Biblioteki
Publicznej w Bojadłach w róşnej liczbie i przypadku,
wyrazy „Kierownik” zastępuję się uşytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „Dyrektor”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Bojadła.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady Stefan Łabiak
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UCHWAŁA NR XLV/344/10
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Karnin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami), art. 8
ust. 1a ustawy dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn.
zmianami) uchwala się co następuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

§ 1. Nadaje się nazwę ulicy – Aleje Wierzbowe
dla działki ewidencyjnej Nr 2/53 połoşonej w Karninie (od działki Nr 2/34 do działki 2/72).

Zastępca
Przewodniczącego Rady
Janina Sałatka

§ 2. Mapa wyşej wymienionej działki stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 5557 –

Poz. 1092
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/344/10
Rady Gminy Deszczno
z dnia 28 czerwca 2010r.
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UCHWAŁA NR XLV/345/10
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Deszczno w latach 2010 – 2015
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 z póŝn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

1. Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy
Deszczno w latach 2010-2015.

§ 1. Rada Gminy Deszczno uchwala wieloletni
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Gminy Deszczno na lata 2010-2015 stanowiący załącznik do uchwały.

4. Zasady polityki czynszowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Zastępca
Przewodniczącego Rady
Janina Sałatka
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/345/10
Rady Gminy Deszczno
z dnia 28 czerwca 2010r.
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
ZASOBEM MIESZKANIOWYM GMINY DESZCZNO
W LATACH 2010-2015
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Głównym celem niniejszego opracowania,
zwanego dalej „Programem” jest określenie zasad
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy
Deszczno w latach 2010 – 2015 w sposób racjonalny
i efektywny.
§ 2. Program swoim zakresem rzeczowym obejmuje:

2. Analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali.
3. Planowaną sprzedaş lokali.
5. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Deszczno.
6. Ŝródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w latach 2010-2015.
7. Wysokość wydatków na utrzymanie gminnego
zasobu mieszkaniowego wraz z wydatkami inwestycyjnymi.
8. Opis innych działań mających na celu poprawę
wykorzystania i racjonalizację gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
II. PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ
STANU TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY DESZCZNO W LATACH 2010-2015
§ 3. Na terenie Gminy Deszczno wg stanu na
dzień 01.06.2010r. znajdują się 3 lokale mieszkalne,
które mieszczą się w 2 budynkach komunalnych
stanowiących własność gminy.
§ 4. Dane zawarte w § 3 nie obejmują lokali zajmowanych pod lokale uşytkowe, świetlice wiejskie,
szkoły, ośrodki zdrowia, biblioteki i przedszkola.
§ 5. Według stanu na dzień 1 czerwca 2010r.
szczegółowy wykaz zasobu mieszkaniowego Gminy
Deszczno przedstawia się następująco:
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1

2

Adres
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Ilość lokali

Stan
techniczny

Powierzchnia

Lok.1: Dobry

70,49m2

Lok.2: Dobry

38,64m2

Dobry

68,00m2

2

1

§ 6. Gmina Deszczno nie przewiduje budowy
nowych mieszkań, ani tworzenia lokali socjalnych
w latach 2010 – 2015.
III. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW
I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI
§ 7. Stan techniczny budynków mieszkalnych zaleşy od wieku budynków, ich konstrukcji oraz wyposaşenia w instalacje. W latach 2010 – 2015 nie są
planowane remonty lokali mieszkaniowych. Dopuszcza się remonty w zaleşności od potrzeb.
IV. PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI
§ 8. Prywatyzacja lokali mieszkaniowych w Gminie Deszczno była sukcesywnie realizowana w latach poprzednich. W latach 2010 – 2015 Gmina
Deszczno nie planuje sprzedaşy lokali mieszkalnych.
V. ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ
§ 9. Polityka czynszowa na terenie Gminy
Deszczno będzie realizowana zgodnie z uchwałą
Rady Gminy Nr IX/87/99 z dnia 29 grudnia 1999r.
w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego
za lokale mieszkalne.
VI. SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI
I BUDYNKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY DESZCZNO
§ 10. 1. Lokale mieszkalne wchodzące w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Deszczno zarządzane są przez Wójta Gminy Deszczno.
2. Nie planuje się zmian w zakresie zarządzania
mieszkaniowym zasobem Gminy Deszczno.
VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ W LATACH 2010 – 2015
§ 11. Ŝródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej są:
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Urządzenia
Techniczne
Instalacja:
CO,
elektryczna,
wodociągowa,
kanalizacyjna,
gazowa.
Instalacja:
CO,
wodociągowa,
elektryczna.

czynsze za lokale mieszkalne,
czynsze za lokale uşytkowe,
środki ze sprzedaşy lokali mieszkalnych,
budşet gminy.
VIII. WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA UTRZYMANIE
GMINNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO WRAZ
Z WYDATKAMI INWESTYCYJNYMI
§ 12. Wysokość wydatków związanych z gminnym zasobem mieszkaniowym uzaleşniona będzie
od kwoty umieszczonej na ten cel w budşecie gminy, natomiast kolejność wykonywanych napraw
w zaleşności od potrzeb.
IX. OPIS INNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
POPRAWĘ WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJĘ
GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY.
§ 13.1. Gmina w latach 2010 – 2015 nie przewiduje kapitalnych remontów lokali mieszkalnych,
z którymi wiąşe się konieczność przydzielenia lokalu
zamiennego na czas remontu.
2. Nie przewiduje się budowy nowych lokali
mieszkalnych.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14. Wszystkie czynności związane z gospodarowaniem gminnym zasobem mieszkaniowym naleşy prowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności o ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝn.
zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.), ustawę z dnia 21 sierpnia
1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póŝn. zm.).
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UCHWAŁA NR XLV/347/10
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego kąpieliska w Karninie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Deszczno
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin korzystania z kąpieliska gminnego w Karninie stanowiący załącznik
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Deszczno.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

8. Zabrania się wstępu i przebywania na terenie
kąpieliska osób, których stan wskazuje na spoşycie
alkoholu.
9. Akwen strzeşony podzielono na:
akwen dla osób nie umiejących pływać
o głębokości 1,2m oznaczony kolorem şółtym,
akwen do głębokości 4m oznaczony kolorem czerwonym dla umiejących pływać.

Zastępca
Przewodniczącego Rady
Janina Sałatka

10. Prowadzący kąpielisko nie ponosi odpowiedzialności za osoby korzystające z kąpieliska poza
strefą strzeşoną przez ratowników WOPR.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/347/10
Rady Gminy Deszczno
z dnia 28 czerwca 2010r.

11. Zaleca się osobom zgrzanym i po intensywnym wysiłku nie zanurzać się gwałtownie w wodzie,
a takşe korzystać z kąpieli w jeziorze najwcześniej
godzinę po obwitym posiłku.
12. Ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli zaleca się wzajemną obserwację,
a w razie potrzeby udzielenie pomocy.

REGULAMIN
GMINNEGO KĄPIELISKA STRZEŻONEGO
w KARNINIE
1. Wytyczne na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. (Dz. U. z dnia
7 czerwca 1997r. Nr 57, poz. 358) w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających
w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
2. Kąpielisko jest miejscem publicznym, które
zapewnia moşliwość plaşowania, oraz kąpieli pod
nadzorem osób chroniących-ratowników.
3. Kąpielisko
DESZCZNO.

7. Opiekunowie grup zorganizowanych, wycieczek, kolonii itp. proszeni są o zgłoszenie grup do
kierownika zespołu ratowniczego.

prowadzi:

URZĄD

GMINY

4. Kąpielisko strzeşone czynne jest sezonowo od
dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia. 7 dni w tygodniu
Pn –Pt 1200 – 2000 oraz So – Nd 1000- 2000, gdy wywieszona jest biała flaga.
5. Kolory flag oznaczają:
biała – kąpiel dozwolona,
czerwona - zakaz kąpieli.
6. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób
dorosłych.

13. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze pomarańczowym z emblematami WOPR i RATOWNIK.
14. Osoby korzystające z kąpieliska zobowiązane
są ściśle stosować się do zaleceń ratownika.
15.Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:
przekraczać stref wyznaczonych kąpielisk,
niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
zakłócać wypoczynku i kąpieli innych
osób, a w szczególności hałasować, popychać, wrzucać inne osoby do wody,
zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska oraz
plaşy,
wprowadzać psy na teren kąpieliska.
16. Osoby naruszające porządek publiczny lub
przepisy niniejszego regulaminu usuwane będą
z terenu kąpieliska i niezaleşnie od ewentualnego
skierowania sprawy na drogę postępowania o wykroczeniach.
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17. Osoby korzystające ze sprzętu wodnego lub
urządzeń kąpieliska oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.
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18. Propozycje i uwagi prosimy wpisywać do
ksiąşki skarg i wniosków.
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UCHWAŁA NR XXXV/211/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 czerwca 2010r.
zmiany Uchwały Nr IV/27/03 Rady Gminy Zabór z dnia 10 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Zabór
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:

4) § 35 otrzymuje brzmienie:
„§ 35. 1. Skarbnik Gminy jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na wniosek wójta
w ramach stosunku pracy na podstawie powołania uchwałą rady, zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy składu rady
w głosowaniu jawnym.

§ 1. W Statucie Gminy Zabór, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/27/03 Rady Gminy Zabór
z dnia 10 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zabór wprowadza się następujące zmiany:

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec
skarbnika wykonuje wójt, jako kierownik urzędu
gminy będącego zakładem pracy w rozumieniu
art.3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks
pracy.

1) §28 otrzymuje brzmienie:
„§ 28. 1. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru jest wójt.
2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta
związane z:

3. Skarbnik Gminy pełni funkcję Głównego Księgowego Budşetu”.

1) nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
– wykonuje przewodniczący rady gminy,

5) § 36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36. 1. Sekretarz Gminy jest pracownikiem
samorządowym zatrudnionym na podstawie
umowy o pracę i podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.

2) ustaleniem wynagrodzenia wójta – wykonuje
rada gminy w drodze uchwały,
3) pozostałe czynności – wyznaczona przez wójta
osoba zastępująca lub sekretarz gminy”.

2. Podstawę zatrudnienia pozostałych pracowników samorządowych stanowi umowa o pracę”.

2) w § 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uchwałę budşetową rada gminy podejmuje
przed
rozpoczęciem
roku
budşetowego,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
– nie póŝniej niş do dnia 31 stycznia roku budşetowego”.
3) w § 31 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Rada udziela lub nie udziela Wójtowi absolutorium z wykonania budşetu Gminy nie póŝniej
niş do 30 czerwca roku następnego, po roku za
który ma być udzielone absolutorium”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi
gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega rozplakatowaniu
na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Wiceprzewodnicząca Rady
Zofia Kulikowska
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UCHWAŁA NR XXXV/212/10
RADY GMINY ZABÓR
z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Droszków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Zabór nadaje drodze wewnętrznej połoşonej w miejscowości Droszków nazwę „Róşana”.
§ 2. Ulica „Róşana” stanowi działkę oznaczoną
numerem ewidencyjnym 335/4, 335/47, 335/54 obręb Droszków której szczegółowe połoşenie oznaczono na mapie stanowiącej załącznik graficzny do
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.
Wiceprzewodnicząca Rady
Zofia Kulikowska
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do uchwały Nr XXXV/212/10
Rady Gminy Zabór
z dnia 28 czerwca 2010r.
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UCHWAŁA NR 348/5/XL/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Iłowa
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 z póŝn. zm.1) uchwala się, co następuje:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów
wyborczych: Nr 2 i Nr 3 utworzonych na terenie
gminy Iłowa uchwałą Nr 152/3/XXXVI/02 z dnia
12 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów
wyborczych, poprzez dopisanie nowych nazw ulic:

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

1) w okręgu wyborczym Nr 2 – ulicy: Sportowej;
2) w okręgu wyborczym Nr 3 – ulic: Akacjowej,
bp. Wilhelma Pluty, Daliowej, Jaśminowej, Leśnej, Róşanej.
§ 2. W uchwale Rady Miejskiej w Iłowej
Nr 152/3/XXXVI/02 z dnia 12 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2002r. Nr 61, poz. 779) załącznik do
uchwały otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem
do niniejszej uchwały, który uwzględnia zmiany
określone w § 1.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218,
poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766, z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009r.
Nr 213, poz. 1651 i poz. 1652 oraz z 2010r. Nr 57, poz. 356.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 348/5/XL/10
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 29 czerwca 2010r.

Wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby wybieranych radnych w tych okręgach na
terenie gminy Iłowa
Numer okręgu
wyborczego
1
2

3

4
5
6
7
8
Razem:

Liczba wybieranych radnych

Granica okręgu wyborczego
miejscowość: Iłowa
ulice: Borowska, Kolejowa, Młyńska, Traugutta, Şeromskiego
miejscowość: Iłowa
ulice: Dolanowo, Nadrzeczna, Ogrodowa, Pałacowa, Poniatowskiego,
Pułaskiego, Sportowa, Syrokomli, Şagańska, Şaków
miejscowość: Iłowa
ulice: Akacjowa, Blacharska, Bolesława Chrobrego, bp. Wilhelma Pluty,
Daliowa, Drzymały, Hutnicza, Jaśminowa, Konopnickiej, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Leśna, 1-go Maja, 3-go Maja, Mickiewicza, Okrzei, Piaskowa, Plac Wolności, Poprzeczna, Róşana, Stefana Batorego, Strzelecka, Surzyna, Zacisze, Zaułek Rybacki
miejscowość: Borowe
miejscowość: Czyşówek
miejscowości: Czerna, Klików, Kowalice
miejscowości: Jankowa Şagańska, Szczepanów, Wilkowisko
miejscowości: Konin Şagański, Şaganiec

2
3

3

1
1
1
2
2
15
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UCHWAŁA NR XXXIV/251/2010
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/08 Rady Gminy w Kolsku z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝn.
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W rozdziale I uchwały Nr XVI/111/08 Rady
Gminy w Kolsku w sprawie uchwalenia Wieloletnie-

Lp.

1.
2.
3.

Adres
Konotop
ul. Poznańska
16/1A
Konotop
ul. Poznańska 16/4
Karszynek 1/5
Razem:

go programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kolsko na lata 2008 – 2013 opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 71, poz. 1165, pkt 1.3. otrzymuje
brzmienie:
„1.3. Lokale socjalne. Tabela 3.

Powierzchnia użytkowa
lokali socjalnych

Ilość lokali socjalnych

Instalacja
wod-kan.

Zbiornik
na nieczystości
płynne

12,31m²

1

0

1

29,36m²

1

0

1

25,00m²
66,67m²

1
3

0
0

1
3
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kolsko.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Kolsko
Nr XXVII/158/2001 z dnia 23 paŝdziernika 2001r.
w sprawie wydzielenia lokali z mieszkaniowego zasobu gminy Kolsko z przeznaczeniem na lokale socjalne, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 120, poz. 859.

Poz. 1098, 1099

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Barbara Kaminiarz
10 98
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UCHWAŁA NR XXXVII/247/2010
RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIASTECZKU
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115) z póŝniejszymi zmianami uchwala się, co
następuje:
§ 1. Ustala się przebieg istniejących dróg gminnych wykazanych w załączniku Nr 1 na terenie gminy Nowe Miasteczko zgodnie z załącznikiem Nr 2
i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Joanna Zawiślak-Mendauk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVII/247/2010
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 czerwca 2010r.
Wykaz dróg gminnych publicznych pozamiejskich gminy Nowe Miasteczko
NUMER DROGI
000903 F
000902 F
003901 F
003902 F
002401 F
003903 F
003904 F
003905 F
003906 F
003907 F
003908 F
002402 F
003909 F
000913 F
003910 F
003911 F
003912 F
003913 F
003914 F
000907 F

NAZWA DROGI
Nowe Miasteczko - Małaszowice – Bytom Odrz.
Nieciecz – Rejów - Bycz
Şuków - Miłaków
Zimna Brzeŝnica - Şuków
Şuków– Popęszyce – Szyba – Borów Polski - Zawada
Szyba - Popęszyce
Krzakówek - Nowe Miasteczko
Borów Polski – Borów Wielki – Długie – Borowina
Mycielin do drogi Szyba - Długie
Nowe Miasteczko - Nieciecz
Konin – Borów Polski
Borów Kierzkowice - Cisów
Borów Polski - Nieciecz
Małaszowice – Miłaków - Bukowica
Borów Wielki - przysiółek
Borów W. – Szyba - Polanka
Nieciecz - Bielice
Rejów do drogi krajowej Nr 3 - Nieciecz
Miłaków do drogi krajowej Nr 3
Miłaków - Bonów

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 82

– 5567 –
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Wykaz dróg gminnych publicznych miejskich gminy Nowe Miasteczko
NUMER DROGI
102501 F
102502 F
102503 F
102504 F
102505 F
102506 F
102507 F
102508 F
102509 F
102510 F
102511 F
102512 F
102513 F
102514 F
102515 F
102516 F
102517 F
102518 F
102519 F
102520 F
102521 F
102522 F
102523 F
102524 F
10 99

NAZWA DROGI
Pl. Cmentarny
Długa
Fabryczna
Garncarska
Kopernika
Kościelna
Lipowa
3 Maja
Marchlewskiego
Marcinkowskiego
Ogrodowa
Paderewskiego
Piaskowa
Plac 1 Maja
Podgórna
Poniatowskiego
Słowackiego
Szkolna
Wąska
Wojska Polskiego
Zamkowa
Zielona
Droga na kąpielisko
Ciąg pieszo – jezdny Nr 1
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVII/247/2010
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 czerwca 2010r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVII/247/2010
Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku
z dnia 29 czerwca 2010r.
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UCHWAŁA NR LVIII/67/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie: zaliczenia dróg powiatowych w Żaganiu do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 7 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2000r Nr 71, poz. 838. z póŝniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:

b) długość drogi - 1,268km
c) powierzchnia działki - 1,8273ha;
5) ul. Krótka
a) połoşonej na działce o Nr ew. - 2616
b) połoşonej na działce o Nr ew. - 2616

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi w Şaganiu:

c) powierzchnia działki - 0,1691ha;
6) ul. Szkolna

1) ul. Bema
a) połoşonej
i 1660/2

na

działkach

o Nr

ew.-

a) połoşonej na działce o Nr ew. - 2602

1842

b) długość drogi - 1,325km
c) powierzchnia działki - 0,8461ha;

b) długość drogi - 1,083km

7) ul. Wiejska

c) powierzchnia działek - 2,1795ha;

a) połoşonej na działkach o Nr ew. - 3153 i 2786

2) ul. Konopnickiej

b) długość drogi - 2,144km

a) połoşonej na działkach o Nr ew.- 1695/1
i 1695/2
b) długość drogi - 0,700km

c) powierzchnia działek - 1,7633ha.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagania.

c) powierzchnia działki - 1,2377ha;

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011r.

3) ul. Staszica
a) połoşonej na działce o Nr ew. - 2352
b) długość drogi - 0,46km

Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

c) powierzchnia działki - 0,6844ha;
4) ul. Wesoła

110 0

a) połoşonej na działce o Nr ew. - 2207/1

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LVIII/77/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
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.) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poşytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa
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miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Şagań o statusie miejskim organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w § 1 mające wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.
2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w § 1, o sprawie poddanej konsultacji.
3. Wynik konsultacji nie jest wiąşący dla organów miasta.
§ 3. 1. Konsultacje mogą być wyraşone m. in.
w następujących trybach:
1) wyraşenie opinii lub złoşenie uwag w sprawie
będącej przedmiotem konsultacji,

Poz. 1101, 1102

4. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w informacji o konsultacjach oznacza rezygnację z prawa do jej wyraşenia.
§ 4. 1. Niezaleşnie od wybranej formy konsultacji, na stronie internetowej Urzędu Miasta Şagań
publikowana jest informacja o rozpoczęciu konsultacji, w której wskazane są: przedmiot konsultacji,
termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji, forma
i tryb konsultacji.
2. Publikacja na stronie internetowej Urzędu
Miasta Şagań nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach.
§ 5. 1. Analizy zebranych danych po przeprowadzonych konsultacjach dokonuje Burmistrz Miasta
Şagań.
2. Z analizy sporządza się protokół, zawierający:
temat konsultacji, przebieg dyskusji (w przypadku
otwartych spotkań) oraz podjęte ustalenia i opinie.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2, umieszcza

2) udzielenie odpowiedzi na postawione pytania,

się:

3) wybór jednego z zaproponowanych rozwiązań.

1) na stronie internetowej Urzędu Miasta Şagań,

2. Konsultacje mogą mieć formę:

2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Şagań.

1) zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miasta Şagań oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
Şagań,
2) ankiet skierowanych do organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w § 1,
3) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w § 1.
3. O wyborze formy i trybu konsultacji oraz terminie ich przeprowadzenia decyduje Burmistrz Miasta Şagań z tym, şe termin ten nie moşe być krótszy
niş 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Urzędu Miasta Şagań.

§ 6. Konsultacje są waşne bez względu na liczbę
osób i podmiotów, biorących udział w konsultacjach, jeşeli zostały przeprowadzone w sposób
zgodny z uchwałą.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
110 1
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UCHWAŁA NR XLI/283/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie: nadania nazwy skwerowi w m. Brody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Nadaje się nazwę „Skwer Alojzego von
Brühl” terenowi połoşonemu w miejscowości Brody, oznaczonemu geodezyjnie jako działka Nr 195
Obręb Brody.

2. Plan graficzny skweru zawiera załącznik Nr 1
do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący RadyLech Kossak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/283/10
Rady Gminy Brody
z 30 czerwca 2010r.
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UCHWAŁA NR XLI/284/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Brody oraz warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych przy sprzedaży
lokali i budynków mieszkalnych oraz oddania gruntu w użytkowanie wieczyste
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” i pkt 15,
art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 ust. 1 pkt 3 ust. 5 i 6, 6a, art. 37 ust. 2
pkt 1, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 68
ust. 1 a i 1 b, art. 70, art. 72 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu
budynków mieszkalnych z częściami przynaleşnymi
ich najemcom jeśli stanowią one w całości przedmiot najmu.
2. Wprowadza się zasady sprzedaşy lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących
własność Gminy Brody.
§ 2. 1. Sprzedaş lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Brody będzie następowała
wraz ze zbyciem udziału w nieruchomości wspólnej,
tj. ze sprzedaşą lub oddaniem w uşytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
2. Czynności przygotowawcze do sprzedaşy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego podejmuje się na wniosek najemcy lub z inicjatywy Wójta
Gminy.
3. Po dacie złoşenia przez najemcę wniosku
o wykup lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego i w trakcie prowadzenia czynności przygotowawczych, wynajmujący nie będzie czynił nakładów na ten lokal lub budynek z wyjątkiem sytuacji
awaryjnych.
§ 3. Wyłączeniu ze sprzedaşy podlegają:
1) lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub remontu kapitalnego,
2) lokale lub budynki, co do których przewidywana jest zmiana ich dotychczasowej funkcji lub
przeznaczenia wynikającego z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
3) lokale lub budynki socjalne lub przeznaczone
na utworzenie lokali socjalnych,
4) lokale w najem jako lokale zamienne na czas
remontu lokalu zajmowanego poprzednio,
5) lokale lub budynki inne, wyznaczone przez Wójta Gminy jako niepodlegające sprzedaşy
z uwagi na waşny interes Gminy.

§ 4. 1. Wartość lokali mieszkalnych oraz wartość
ułamkowej części gruntu oraz wartość budynku
mieszkalnego wraz z wartością gruntu ustala rzeczoznawca majątkowy wskazany przez Wójta Gminy.
2. Nabywca ponosi koszty przygotowania lokalu
mieszkalnego bądŝ budynku mieszkalnego do zbycia.
§ 5. 1.Najemcom, którzy złoşą wniosek o wykup
wynajmowanego lokalu mieszkalnego bądŝ budynku mieszkalnego na jego nabycie udziela się bonifikat od ceny lokalu lub budynku w wysokości:
a) przy wykupie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego za jednorazową odpłatnością w wysokości 90%,
b) przy wykupie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w systemie ratalnym
bonifikatę w wysokości 80%.
2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1, obejmuje
cenę lokalu lub budynku, w tym cenę udziału
w prawie własności gruntu lub w przypadku gdy
udział obejmuje prawo uşytkowania wieczystego,
pierwszą opłatę z tego tytułu.
§ 6. Przy sprzedaşy lokali mieszkalnych wraz
z oddaniem nieruchomości gruntowej w uşytkowanie wieczyste ustala się następujące opłaty z tytułu
uşytkowania wieczystego:
a) pierwsza opłata w wysokości 15% ceny nieruchomości gruntowej,
b) opłaty roczne w wysokości 1% ceny nieruchomości gruntowej.
§ 7. W sprawach zwrotu kwoty równej bonifikacie stosuje się przepisy art. 68 ust. 2 i ust. 2a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
§ 8. Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do spraw sprzedaşy lokali mieszkalnych
i budynków mieszkalnych wszczętych przed dniem
wejścia w şycie tej uchwały.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak
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UCHWAŁA NR XLI/285/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XV/116/08 Rady Gminy Brody z dnia 31 marca 2008r. w sprawie uchwalenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2008 – 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 21
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝn. zm.) uchwala się, co
następuje:

ulegał zmniejszeniu w związku z prowadzoną
sprzedaşą na rzecz najemców.
Z zasobu mieszkaniowego wydzielono:
a) lokale socjalne:
Brody
ul. Wolności 1B

§ 1. Zmienia się ustęp I punkt 1. Załącznika do
uchwały Nr XV/116/08 Rady Gminy Brody z dnia
31 marca 2008r., który otrzymuje nowe brzmienie:

ul. Wolności 12/5
ul. Szkolna 9/2
Jałowice 11

„1. Mieszkaniowy zasób gminy Brody obejmuje
25 lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach
stanowiących
własność
gminy,
względnie uşytkowanych na prawach współwłasności z innymi osobami. 2 z nich znajduje się
w samodzielnych budynkach jednorodzinnych
połoşonych w miejscowościach: Zasieki, Jałowice.
Stan komunalnych lokali mieszkalnych będzie

Lp.

Miejsce położenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Biecz 12/2
Suchodół 16/1
Suchodół 16/4
Zasieki 10/1
Marianka 7/3
Marianka 7/9
Jasienica 30/2
Brody, Kilińskiego 6/3
Brody 1 Maja 1/1
Brody Szkolna 7/2
Brody Wolności 1A/4
Brody Wolności1C
Brody Wolności 12/2
Brody Plac Zamkowy 7/2
Brody Plac Zamkowy 14/2
Brody Górna 5/1
Ogółem

b) lokale, które nie są przeznaczone do sprzedaşy ze względu na to, şe znajdują się w budynkach uşyteczności publicznej
Brody, ul. Polna 1/1, 1 / 2, 1/3, 1 / 4 (4 lokale)
Biecz – lokal mieszkalny nad biblioteką
c) lokale przeznaczone do sprzedaşy na rzecz
najemców:

Powierzchnia
użytkowa
39,20
45,50
48,33
60,65
83,74
83,74
53,00
55,00
42,12
42,63
24,50
55,88
64,55
35,23
57,30
57,30
848,67

Średnia powierzchnia uşytkowa komunalnego
lokalu mieszkalnego waha się w granicach 57m2 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.

Wyposażenie lokalu
Łazienka
WC
CO
Tak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak
Brak
Tak
Brak
Brak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak
Tak
Tak
Brak

Uwagi

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak
110 4
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UCHWAŁA NR XLI/286/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
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.) oraz art. 4
ust. 5, 7 i 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa uşytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175,
poz. 1459 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraşa się zgodę na udzielenie bonifikaty
od opłaty z tytułu przekształcenia prawa uşytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące
osobom fizycznym w odniesieniu do nieruchomości
stanowiących własność Gminy Brody, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych
pod tego rodzaju zabudowę – na warunkach i wysokości określonej w uchwale.

1) 90% - pod warunkiem jednorazowej zapłaty tej
opłaty,
2) 80% - gdy spłata następuje w ratach.
2. Nieuiszczona część opłaty, rozłoşonej na raty
zgodnie z ust. 1 pkt 2 podlega oprocentowaniu 5%
w stosunku rocznym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Brody.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak
110 5

§ 2.1. Ustala się wysokość stawek procentowych
bonifikaty określonej w § 1:

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLI/289/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Przedszkolu Samorządowym
w Brodach oraz nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin
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.) oraz art. 42
ust. 6 i ust. 7 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97,
poz. 674 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w Przedszkolu Samorządowym
w Brodach obnişa się tygodniowy obowiązkowy
Lp.
1.

wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, określonych w art. 42 ust. 3 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) zwanej dalej
"Kartą Nauczyciela", o liczbę godzin zajęć stanowiącą róşnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć określonych w ponişszej
tabeli:

Stanowisko kierownicze
Dyrektor Przedszkola

§ 2. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący, moşe zwolnić dyrektora od obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć jeşeli
warunki funkcjonowania przedszkola powodują
znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

Tygodniowy wymiar zajęć
12

§ 3. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze, moşna przydzielić godziny ponadwymiarowe w wymiarze określonym w art. 35 ust. 1
KN, chyba şe z planów nauczania wynika potrzeba
przydzielenia większej ilości godzin.
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§ 4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi
się równieş do nauczycieli zajmujących stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym şe obowiązuje on
tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.
Lp.
1.

2.

Poz. 1106, 1107

§ 5. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 KN w wysokości:

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych

Stanowisko
Nauczyciele przedszkola prowadzący zajęcia
w grupach mieszanych obejmujących dzieci 3, 4,
5, 6 letnie
Nauczyciele religii, którzy pracują zarówno z grupami dzieci 6 letnich jaki i z grupami dzieci młodszych

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXIII/177/05 Rady
Gminy Brody z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie
udzielania i rozmiaru znişek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Przedszkolu Samorządowym w Brodach.

25

23

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a wymiar godzin w niej określony obowiązuje od dnia 1 września 2010r.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak

§. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
110 6
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UCHWAŁA NR LX/373/10
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kożuchów
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 z póŝn . zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgu
wyborczego Nr 2 utworzonego na terenie Gminy
Koşuchów uchwałą Nr XXXVII/254/2002 Rady Miejskiej w Koşuchowie z dnia 28 czerwca 2002 roku
w sprawie utworzenia okręgów wyborczych
i uchwałą Nr XLI/303/06 Rady Miejskiej w Koşuchowie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian
w podziale na okręgi wyborcze do rady miejskiej
poprzez dopisanie nowych nazw ulic tj. ulicy Chabrowej, Jaśminowej, Lawendowej, Róşanej, Słonecznikowej oraz zmianę nazwy ulicy Gen. Stefana
Grota- Roweckiego na ulicę Grota Roweckiego.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25 ,poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167,
poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175,poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 34, poz. 242 ,Nr 146 ,poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 ,
Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 112,
poz. 766, Dz. U. z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, Dz. U.
z 2009r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LX/373/10
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 czerwca 2010r.

Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych w gminie Kożuchów
110 7

Nr
Okręgu

1

2

Granica okręgu
miasto KOŞUCHÓW,
ulice: Dworcowa, Kącik Szczęścia, Konopnickiej, Nowa, Nowosolna, Ogrodnicza, Osiedle Kolejowe, Osiedlowa, Słowackiego, Spokojna, Spółdzielcza, Topolowa,
Traugutta,
Wesoła,
Zielona,
Şeromskiego,
3
Maja,
9 Maja, 22 Lipca
miasto Koşuchów
ulice: Anny Haller, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Prusa, Chabrowa,
Chopina, Daszyńskiego, Drzymały, Elektryczna, Garbarska, Grota Roweckiego,
Głogowska, Głowackiego, Górska, Henryka Sienkiewicza, Hoşa, Jastrzębia ,
Jaśminowa, Kolonia Górska, Kolonia Moniuszki, Kolonia Zielonogórska, Kacza
,Klasztorna ,Kolorowa, Koszarowa, Kościelna, Kościuszki, Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Lawendowa, Legnicka, Limanowskiego, Lisia,
Literacka, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Młynarska, Moniuszki, Nowogrodzka, Obywatelska, Okrzei, Parkowa, Piaskowa, Polna, Plac Ewangelicki, Plac
Jedności Robotniczej, Plac Kopernika, Plac Matejki, Plac Targowy, Plac Zwycięstwa, Rataja, Róşana, Rynek, Słoneczna, Słonecznikowa, Sokola, Sowia,
Spacerowa, Szprotawska, Towarowa, Władysława Reymonta, Wolności, Zajęcza, Zielonogórska, Zygmuntowska, Zbigniewa Herberta, Şagańska, 1 Maja

Liczba wybieranych radnych

4

5

3

miejscowości: PODBRZEZIE DOLNE, PODBRZEZIE GÓRNE, SŁOCINA

1

4
5
6
7

miejscowości: BULIN, CISÓW, STYPUŁÓW, przysiółek KIERZKOWICE
miejscowości: BRONISZÓW, RADWANÓW
miejscowości :KSIĄŞ ŚLĄSKI, STUDZIENIEC
miejscowości: MIROCIN DOLNY, MIROCIN GÓRNY, MIROCIN ŚREDNI
miejscowości: CZCIRADZ, DRWALEWICE, DZIADOSZYCE, LASOCIN, SOKOŁÓW, SOLNIKI, przysiółek BIELICE, przysiółek ZAWADA

1
1
1
1

8

1

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LX/374/10
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w podziale na okręgi wyborcze do rady miejskiej
Na podstawie art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z póŝn. zm.3)
uchwala się, co następuje:
3

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055,
Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, Dz. U. z 2008r. Nr 96, poz. 607,
Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2009r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213,
poz. 1652.

§ 1. Dokonuje się zmian w podziale na stałe
okręgi wyborcze utworzone na terenie Gminy Koşuchów uchwałą Nr XXXVII/254/2002 Rady Miejskiej
w Koşuchowie z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia okręgów wyborczych, uchwałą
Nr XLI/303/06 Rady Miejskiej w Koşuchowie z dnia
29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale
na okręgi wyborcze do rady miejskiej i uchwałą
Nr LX/3/10 Rady Miejskiej w Koşuchowie z dnia
28 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na
terenie gminy Koşuchów w następujący sposób:

Dziennik Urzędowy
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1) do okręgu wyborczego Nr 1 włącza się ulicę
Wolności,
2) z okręgu wyborczego Nr 2 wyłącza się ulicę
Wolności.
§ 2. Jednolity tekst obejmujący wykaz okręgów
wyborczych, ich granice i numery oraz liczbę wybieranych radnych określa załącznik do uchwały.

Poz. 1108

§ 4. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LX/374/10
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 czerwca 2010r.
Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych w gminie Kożuchów
Nr
Okręgu

Granica okręgu

Liczba wybieranych radnych

1

miasto KOŞUCHÓW,
ulice: Dworcowa, Kącik Szczęścia, Konopnickiej, Nowa, Nowosolna, Ogrodnicza,
Osiedle Kolejowe, Osiedlowa, Słowackiego, Spokojna, Spółdzielcza, Topolowa,
Traugutta, Wesoła, Wolności, Zielona, Şeromskiego, 3 Maja, 9 Maja, 22 Lipca

4

2

miasto Koşuchów
ulice: Anny Haller, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Prusa, Chabrowa, Chopina, Daszyńskiego, Drzymały, Elektryczna, Garbarska, Grota Roweckiego, Głogowska, Głowackiego, Górska, Henryka Sienkiewicza, Hoşa, Jastrzębia, Jaśminowa, Kolonia Górska, Kolonia Moniuszki, Kolonia Zielonogórska, Kacza, Klasztorna, Kolorowa, Koszarowa, Kościelna, Kościuszki, Kraszewskiego, Kręta, Krótka, Krucza, Kwiatowa, Lawendowa, Legnicka, Limanowskiego, Lisia, Literacka,
Marcinkowskiego, Mickiewicza, Młynarska, Moniuszki, Nowogrodzka, Obywatelska, Okrzei, Parkowa, Piaskowa, Polna, Plac Ewangelicki, Plac Jedności Robotniczej, Plac Kopernika, Plac Matejki, Plac Targowy, Plac Zwycięstwa, Rataja, Róşana, Rynek, Słoneczna, Słonecznikowa, Sokola, Sowia, Spacerowa, Szprotawska,
Towarowa, Władysława Reymonta, Zajęcza, Zielonogórska, Zygmuntowska,
Zbigniewa Herberta, Şagańska,1 Maja

5

3

miejscowości: PODBRZEZIE DOLNE, PODBRZEZIE GÓRNE, SŁOCINA

1

4
5
6
7

miejscowości: BULIN, CISÓW, STYPUŁÓW, przysiółek KIERZKOWICE
miejscowości: BRONISZÓW, RADWANÓW
miejscowości :KSIĄŞ ŚLĄSKI, STUDZIENIEC
miejscowości: MIROCIN DOLNY, MIROCIN GÓRNY, MIROCIN ŚREDNI
miejscowości: CZCIRADZ, DRWALEWICE, DZIADOSZYCE, LASOCIN, SOKOŁÓW,
SOLNIKI, przysiółek BIELICE, przysiółek ZAWADA

1
1
1
1

8
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UCHWAŁA NR LX/375/10
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w podziale w obwodach głosowania do rady miejskiej
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 16 lipca 1998rOrdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (tekst jednolity Dz. U.
z 2003r Nr 159, poz. 1547 z póŝn. zm.4) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXXVII/255/02
Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania zmienionym uchwałą Nr XLI/304/06 Rady Miejskiej
w Koşuchowie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale w obwodach głosowania do
rady miejskiej i uchwałą Nr LVII/357/10 z dnia
29 kwietnia 2010 roku w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na
terenie gminy Koşuchów, wprowadza się następujące zmiany:
1) z obwodu głosowania Nr 3 wyłącza się ulicę
Wolności,
2) do obwodu głosowania Nr 1 włącza się ulicę
Wolności.
§ 2. Jednolity tekst obejmujący wykaz obwodów
głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do
niniejszej uchwały.

4

/ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055,
Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159,
poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 112, poz. 766, Dz. U. z 2008r. Nr 96, poz. 607, Nr 180,
poz. 1111, Dz. U. z 2009r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
§ 4. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LX/375/10
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 30 czerwca 2010r.

WYKAZ
stałych obwodów głosowania ,ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
w gminie Kożuchów
Numer
Obwodu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10
11.

110 9

Siedziba
obwodowej komisji
wyborczej
Koşuchów, ulice :
Szkoła Podstawowa
Dworcowa, Kącik Szczęścia, Konopnickiej, Nowa, Nowosolna, Ogrodnicza,
Nr 2
Osiedle Kolejowe, Osiedlowa, Słowackiego, Spokojna, Spółdzielcza, Topow Koşuchowie
lowa, Traugutta, Wesoła, Wolności, Zielona, Şeromskiego, 3 Maja, 9 Maja
ul. 22 Lipca 12
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
Koşuchów, ulice :
Nr 5
22 Lipca
w Koşuchowie
ul. 22 Lipca 5
Koşuchów, ulice:
Szkoła Podstawowa
Chopina, Daszyńskiego, Elektryczna, Głogowska, Jastrzębia, Kolonia MoNr 1
niuszki, Kacza, Krucza, Kwiatowa, Legnicka, Limanowskiego, Lisia, Literacw Koşuchowie
ka, Moniuszki, Plac Ewangelicki, Plac Jedności Robotniczej, Polna, Słoneczul. Szprotawska 2
na, Sokola, Sowia, Szprotawska, Zajęcza, Şagańska, 1 Maja
Koşuchów, ulice:
Koşuchowski
Bolesława Krzywoustego, Garbarska, Głowackiego, Henryka Sienkiewicza,
Ośrodek Kultury
Klasztorna, Kolonia Zielonogórska, Kolorowa, Kościelna, Mickiewicza, i Sportu „Zamek”
Obywatelska, Okrzei, Plac Matejki, Plac Targowy, Plac Zwycięstwa, Rynek,
w Koşuchowie
Spacerowa, Towarowa, Władysława Reymonta, Zielonogórska, Zygmunul. Klasztorna 14
towska, Zbigniewa Herberta.
/Dla wyborców
Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina
niepełnosprawnych/
Koşuchów, ulice :
Anny Haller, Bolesława Prusa, Chabrowa, Drzymały, Grota Roweckiego,
Samorządowe
Górska, Hoşa, Jaśminowa, Kolonia Górska, Koszarowa, Kościuszki, KraGimnazjum
szewskiego, Kręta, Krótka, Lawendowa, Marcinkowskiego, Młynarska, Now Koşuchowie
wogrodzka, Parkowa, Piaskowa, Plac Kopernika, Rataja, Róşana, Słoneczniul. Anny Haller 1
kowa
Dom Pomocy
Społecznej
Dom Pomocy Społecznej
w Koşuchowie
ul. Szprotawska 19
Szkoła Podstawowa
Bulin, Cisów, Stypułów, przysiółek Kierzkowie
w Stypułowie
Granica obwodu

Szkoła Podstawowa
w Broniszowie
Budynek po byłej
Ksiąş Śląski, Studzieniec
Szkole Filialnej
w Studzieńcu
Szkoła Podstawowa
Mirocin Dolny, Mirocin Górny, Mirocin Średni
w Mirocinie Dolnym
Budynek po byłym
Czciradz, Drwalewice, Dziadoszyce, Lasocin, Sokołów, Solniki, przysiółek
Przedszkolu
Bielice, przysiółek Zawada
w Czciradzu
Broniszów, Radwanów
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UCHWAŁA NR XXXVII/191/2010
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Niegosławice
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t. j Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008
z póŝn. zm.) Rada Gminy Niegosławice, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala co następuje:
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Niegosławice zwany
dalej "regulaminem".
2. Regulamin określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Niegosławice a w szczególności:
a) wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości oraz
w miejscach publicznych,
b) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym,
c) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uşytku publicznego,
d) maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów,

f)

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości oraz
w miejscach publicznych

Rozdział 1

e) inne wymagania wynikające
planu gospodarki odpadami,

przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie
utrzymania czystości i porządku, o których mowa
w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku gminach.

z gminnego

obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
domowe mających na celu ochronę przed
zagroşeniem lub uciąşliwością dla ludzi przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego uşytku,

g) wymagania odnoście utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej,
h) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające
czasowo na terenie Gminy Niegosławice a takşe

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości, najemcy, właściciele lokali zobowiązani są do utrzymania na ich
terenie porządku, czystości oraz naleşytego stanu
sanitarno - higienicznego poprzez:
1) wyposaşenie nieruchomości w urządzenia słuşące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowy i technicznym;
2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
a) odpady ulegające biodegradacji,
b) odpady komunalne,
c) odpady opakowaniowe,
d) odpady wielkogabarytowe,
e) odpady budowlane,
f)

odpady niebezpieczne;

3) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, przy czym za taki chodnik uznaje się część drogi publicznej słuşącej do
ruchu pieszego połoşoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości; usuwanie błota, śniegu
i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń z powierzchni
nieruchomości poprzez zamiatanie, zbieranie,
zgrabianie w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niş
1 raz w tygodniu;
4) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moşna przeprowadzać wyłącznie na terenie nieruchomości nie słuşącej do uşytku publicznego, pod warunkiem, şe ścieki odprowadzane będą do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych; zabrania się odprowadzania takich ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
5) naprawy pojazdów, związane z ich bieşącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeşeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciąşliwości dla
osób trzecich (sąsiadów);
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6) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości
materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu
i modernizacji lokali i budynków;
7) selektywne zbieranie odpadów innych niş komunalne powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej np. medycznych, weterynaryjnych i postępowanie z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o odpadach;
8) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych
i gospodarskich do przepisów rozdziałów
VII i VIII niniejszego Regulaminu.
Rozdział 3

Poz. 1110
d) dla lokali handlowych i gastronomicznych co najmniej jeden pojemnik o pojemności
120l,
e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik
o pojemności 120l na kaşdych 10 pracowników.

2) zbiorniki bezodpływowe - wielkości i przepustowości tych urządzeń naleşy przyjąć przy
wskaŝniku wytwarzania ścieków na 1 mieszkańca w ilości co najmniej 2,4m3/dobę /miesiąc.
2. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny naleşy gromadzić w następujący sposób:

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych
urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym

a) odpady ulegające biodegradacji tj. odpady
kuchenne powstające w gospodarstwach
domowych oraz odpady zielone powstające
w wyniku pielęgnacji upraw ogrodów i terenów zielonych - w przydomowym kompostniku;

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości, najemca, właściciel lokalu zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez:

b) odpady opakowaniowe tj. opakowania szklane i plastikowe - do specjalnie oznaczonych
pojemników, ustawionych w punktach zbiorczych
wydzielonych
przez
gminę,
a dostarczonych nieodpłatnie przez podmiot
uprawniony;

a) wyposaşenie nieruchomości w pojemniki lub
dodatkowo worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości,
b) dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających bez dopuszczenia do przepełnienia.
2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) pojemniki na odpady komunalne niesegregowane o pojemności nie mniejszej niş 120l
i worki 120l,
b) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ze
szkła i plastiku ustawione w punktach zbiorczych o pojemności nie mniejszej niş 1,5m3,
c) kontenery przeznaczone na odpady budowlane o pojemności 5m3.
§ 5. 1. Minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości winna uwzględniać następujące normy:
1) odpady komunalne nie zbierane w sposób selektywny:
a) 1 pojemnik o pojemności 120l - w przypadku
1 - 4 osobowej rodziny,
b) 2 pojemniki o pojemności 120l lub jeden
o pojemności 240l - w przypadku 5 osobowej
rodziny i powyşej,
c) dla szkół wszelkiego typu - co najmniej cztery
pojemniki o pojemności 120l lub dwa o pojemności 240l,

c) odpady wielkogabarytowe - w specjalnych
do tego celu ustawionych w punktach zbiorczych kontenerach, w terminach i miejscach
wyznaczonych przez gminę, w uzgodnieniu
z podmiotem uprawnionym;
d) odpady budowlane - do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim
odbierane;
e) odpady niebezpieczne, z wyłączeniem zuşytych baterii - w specjalnie do tego celu ustawionych w punktach zbiorczych kontenerów,
w miejscu i terminie wyznaczonym przez
gminę, po uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym;
f)

zuşyte baterie - w specjalnie przeznaczonych
do tego celu pojemnikach, ustawionych przy
obiektach szkolnych funkcjonujących na terenie gminy.

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości, najemca, właściciel lokalu ma obowiązek utrzymywać pojemniki
na odpady komunalne niesegregowane w stanie
czystości, dobrym stanie technicznym oraz zobowiązany jest do ich okresowego dezynfekowania, jeśli
pojemniki stanowią jego własność.
2. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do zapewnienia sprawności technicznej i właściwego
stanu sanitarnego pojemników do gromadzenia
odpadów, w tym okresowej dezynfekcji, jeşeli pojemniki stanowią jego własność.
§ 7. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach
na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji
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toksycznych, şrących i wybuchowych a takşe odpadów z działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do
użytku publicznego
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, najemcy, właściciele lokali zobowiązani są do zawarcia umów
z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów
komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do
zawarcia umów z podmiotem uprawnionym na
opróşnianie zbiornika bezodpływowego.
3. Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów
i opróşnianie zbiorników bezodpływowych właściciel jest zobowiązany przechowywać przez okres
dwóch lat.
§ 9. 1. Dla wszystkich właścicieli nieruchomości
oraz innych podmiotów zlokalizowanych na terenie
gminy Niegosławice ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych:
a) wywóz odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie
nieodpłatnie przez podmiot uprawniony dwa
razy do roku (w okresie wiosennym i jesiennym). Harmonogram wywozu (z podaniem
terminu i miejsca wywozu) ogłoszony będzie
przez Wójta w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy,
b) odpady komunalne niesegregowane odbierane są nie rzadziej niş co 28 dni; częstotliwość ich odbioru określa umowa zawarta
pomiędzy właścicielem nieruchomości, najemcy, właścicielem lokalu a podmiotem
uprawnionym,
c) zbiorniki bezodpływowe opróşniane są z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie
do ich przepełnienia bądŝ wylewania na powierzchnię terenu. Częstotliwość ich odbioru
określa umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem uprawnionym.
§ 10. Sposób pozbywania się odpadów i opróşniania zbiorników bezodpływowych:
1) właściciel nieruchomości jest zobowiązany
umieścić urządzenie wypełnione odpadami
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla
pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej moşliwości nie ma naleşy wystawiać je w dniu odbioru na drogę
przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się takşe wjazd na teren nieruchomości
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu od-
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bioru zgromadzonych odpadów za pisemną
zgodą właściciela lub administratora nieruchomości;

2) odpady budowlane muszą być złoşone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umoşliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nieutrudniającym korzystania z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej. Ustawienie kontenera
oraz opróşnianie odpadów budowlanych odbywa się na podstawie odrębnego zamówienia
właściciela nieruchomości, złoşonego do podmiotu uprawnionego;
3) opróşnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości,
złoşonego
do
podmiotu
uprawnionego, z którym podpisał umowę.
Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych powinien być zlokalizowany w sposób
umoşliwiający dojazd do nich pojazdów asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do ich
opróşnienia.
§ 11. 1. Do odbierania odpadów komunalnych
segregowanych i niesegregowanych naleşy uşywać
samochodów specjalistycznych, a do opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - samochodów asenizacyjnych.
2. Do odbierania odpadów budowlanych moşna
uşywać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów. Powinny one być przykryte, aby nie
powodowały, podczas transportu zanieczyszczenia
terenu.
3. Do odbioru odpadów opakowaniowych wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych naleşy uşywać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposaşonych, tak aby ich transport nie
powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.
§ 12. 1. Zanieczyszczenia powstające w wyniku
i w dniu załadunku oraz transportu odpadów oraz
nieczystości ciekłych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.
2. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróşnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagraşały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych
harmonogramem.
3. Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić
na pojazdach znaki identyfikacyjne.
Rozdział 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów
§ 13. 1. System gospodarowania odpadami dla
gminy Niegosławice zakłada redukcję ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska:
a) w 2010 roku - 75% (wagowo) masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,
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b) w 2013 roku - 50% (wagowo) masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku,

przed zagroşeniem lub uciąşliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do uşytku publicznego.

c) w 2020- 35% (wagowo) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995 roku.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą teş pełną odpowiedzialność za zachowanie tych
zwierząt. Zobowiązani są do sprawowania nad nimi
właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

2. Działanie zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych o których mowa w ust. 1 realizują
przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości.
Rozdział 6
Inne wymagania wynikające z gminnego planu
gospodarki odpadami
§ 14. 1. Zebrane selektywnie odpady powinny
być przez podmiot uprawniony przetransportowane
do specjalistycznych zakładów, gdzie będą poddane
procesom odzysku lub unieszkodliwienia.
2. Odpady ulegające biodegradacji powstające
w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej powinny
być zagospodarowane we własnym zakresie np.
poprzez kompostowanie, skarmianie zwierząt gospodarskich. Natomiast odpady powstające w zabudowie wielorodzinnej naleşy zbierać w systemie
pojemnikowym.

§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących
psy naleşy:
a) wyposaşenie psa w obroşę, a w przypadku
ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,
b) prowadzanie psa na uwięzi a psa rasy uznanej za agresywną - w nałoşonym kagańcu,
§ 17. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości moşe
mieć miejsce w godzinach od 22.00 do 6.00, w sytuacji gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób
uniemoşliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym zastrzeşeniem.
§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
z obowiązane są do:
a) sprawowania stałego i skutecznego nadzoru,

3. Odpady zebrane na terenie gminy Niegosławice, które nie są przeznaczone do odzysku powinny
być poddawane unieszkodliwianiu w najblişej połoşonym zakładzie, zapewniającym pełne i zgodne
z wymogami ochrony środowiska ich unieszkodliwianie.

b) nie wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów uşytku publicznego,

4. Składowane powinny być tylko te odpady,
których nie moşna wykorzystać lub w inny sposób
unieszkodliwiać. Naleşy dąşyć do tego, aby nie składować odpadów, które uprzednio nie zostały przetworzone metodami fizycznymi, chemicznymi lub
biologicznymi.

c) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe na
terenach przeznaczonych do uşytku publicznego a w szczególności na drogach, placach,
parkingach, terenach zielonych itp. za wyjątkiem osób niewidomych korzystających
z psów przewodników.

5. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naleşy przestrzegać zasad magazynowania i transportu odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych.
6. W celu zapewnienia skuteczności realizacji zadań zmierzających do racjonalnej gospodarki odpadami naleşy przeprowadzać działania edukacyjne,
efektem których winna być wyşsza świadomość
ekologiczna mieszkańców.
7. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników
bezodpływowych naleşy wywozić do funkcjonującej
oczyszczalni ścieków w Niegosławicach.
Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwości dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostroşności, zapewniających ochronę

Rozdział 8
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 19. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej pod warunkiem przestrzegania następujących warunków:
a) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli
odpady i nieczystości będą gromadzone
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia
terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
b) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciąşliwości w szczególności zapachowych
dla współuşytkowników oraz uşytkowników
nieruchomości sąsiedzkich,
c) przestrzegania obowiązujących
sanitarno - epidemiologicznych.

przepisów
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Rozdział 9

Rozdział 10

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzenia

Postanowienia końcowe

§ 20. Właściciele nieruchomości państwowych,
spółdzielczych i prywatnych zobowiązani są do
przeprowadzenia corocznie, najpóŝniej w miesiącu
paŝdzierniku, deratyzacji na terenie nieruchomości.
Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, moşe być realizowany tylko
w miarę potrzeby.
§ 21. 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.
§ 22. 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.

§ 23. 1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega sankcjom
określonym w ustawie.
2. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Niegosławice we współpracy z Policją.
§ 24. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem określa ustawa z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j Dz. U. z 2005r Nr 236, poz. 2008 z póŝn. zm.).
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Niegosławice.
§ 26. Z dniem wejścia w şycie niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XXXIV/178/2010 Rady Gminy
Niegosławice z dnia 30 marca 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie
Niegosławice.
§ 27. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik
1110
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UCHWAŁA NR LIV/303/10
RADY GMINY SANTOK
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Santok na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
Dz. U. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390,
z 2006r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, z 2007r.
Nr 192, poz. 1394, z 2009r. Nr 31, poz. 206, Nr 97,
poz. 804) Rada Gminy Santok uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIII/297/10 Rady Gminy Santok z dnia 18 czerwca 2010r. w sprawie określenia
zasad udzielania dotacji z budşetu Gminy Santok na

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, skreśla się § 8.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Santok.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Boczula
1111
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UCHWAŁA NR XXXIV/214/2010
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmian do uchwały Nr II/6/2002 Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 listopada 2002r. uchwalającej
Statut Gminy Siedlisko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 i art. 22 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. ze. zm.)
art. 4 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz 1198), oraz rozdz. IV § 15 pkt 5 Statutu Gminy
Siedlisko uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr II/6/2002
Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 listopada 2002r.
w rozdz. IV § 9 pkt 1 Statutu Gminy Siedlisko dodaje
się treść o brzmieniu:
„Dodatkowo drogą elektroniczną, telefoniczną
oraz innymi środkami komunikowania się
w sposób określony przez radnego/ną w formie
pisemnej zgłoszonego do biura rady”.

2. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr II/6/2002 Rady Gminy Siedlisko z dnia 26 listopada 2002r.
w rozdz. IV § 45 pkt 3 Statutu Gminy Siedlisko wykreśla się słowa „Sekretarza Gminy i” i w pkt 4 Statutu Gminy Siedlisko „z Sekretarzem Gminy i”.
§ 2. W dalszej części uchwała pozostaje bez
zmian
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj.
Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Chilicka
1112
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UCHWAŁA NR XXXIV/220/2010
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w podziale na stałe okręgi wyborcze utworzone na terenie Gminy Siedlisko
Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 z póŝn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 2. Jednolity tekst obejmujący wykaz stałych
okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz
liczbę wybieranych radnych określa załącznik Nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic w stałych
okręgach wyborczych: Nr 2, Nr 3, Nr 5 utworzonych
na terenie Gminy Siedlisko uchwałą Nr XXX/285/02
z dnia 29 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia
okręgów wyborczych, poprzez dopisanie nowych
ulic i zmianę granic okręgów

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

a) w okręgu wyborczym Nr 2 dopisuje się nowe
ulice: Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Drzewna, Klonowa,
b) w okręgu wyborczym Nr 3 dopisuje się miejscowość Piękne Kąty, liczbę radnych – 1 zastępuje się liczbą – 2,
c) w okręgu wyborczym Nr 5 skreśla się miejscowość Piękne Kąty - liczbę radnych – 2 zastępuje się liczbą – 1.

§ 4. Uchwałę niezwłocznie przekazuje Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siedlisko.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Chilicka
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/220/2010
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 30 czerwca 2010r.
Numer
okręgu
1

Granica okręgu
Siedlisko, ulice: Długa, Głogowska, Jana Sobieskiego, Leśna, Łąkowa, Mała, Osiedle Wincentego Witosa, Szkolna, Piaskowa, Plac XXX-lecia PRL,
Sławska, Słoneczna, Sosnowa, Willowa, Zielona
Siedlisko, ulice: Akacjowa , Brzozowa, Bukowa, Cmentarna, Drzewna , Kasztanowa, Klonowa, Nadodrzańska, Nowosolska, Ogrodowa, Plac Zamkowy
Borowiec, Zwierzyniec, Piękne Kąty
Bielawy, Kierzno
Dębianka, Radocin, Róşanówka, Ustronie

2
3
4
5

Liczba wybieranych radnych
4

4
2
4
1
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UCHWAŁA NR XXXIV/221/2010
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Siedlisko
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 z póŝn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów
głosowania: Nr 1, Nr 2 utworzonych na terenie
Gminy Siedlisko uchwałą Nr XXX/286/02 z dnia
29 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia stałych
obwodów głosowania, poprzez zmiany w podziale
Gminy na okręgi.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siedlisko.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
uwzględniający zmiany, którym mowa w § 1, stanowi załącznik Nr1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Chilicka

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIV/221/2010
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 30 czerwca 2010r.
Wykaz stałych obwodów głosowania, ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
w gminie Siedlisko

1114

Numer obwodu

Granica obwodu

1

Bielawy, Dębianka, Kierzno, Radocin, Róşanówka, Ustronie

2

Borowiec, Zwierzyniec, Siedlisko,
Piękne Kąty

Siedziba obwodowej komisji wyborczej
Szkoła Podstawowa
Bielawy 17
„Dla wyborców niepełnosprawnych”
Przedszkole Publiczne
ul. Głogowska 37
Siedlisko
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UCHWAŁA NR XLII/339/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 5 lipca 2010r.
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta i Gminy
Szlichtyngowa
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 ze zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/259/02 Rady Miejskiej
w Szlichtyngowej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów wyborczych (Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2002r. Nr 67, poz. 849) zmienionej
uchwałą Nr XXXIX/321/2010 Rady Miejskiej
w Szlichtyngowej z dnia 2 kwietnia 2010r. w sprawie
zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych
utworzonych na terenie Miasta i Gminy Szlichtyngowa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010r. Nr 58,
poz. 782), w załączniku do uchwały „Wykaz okręgów
wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych w gminie Szlichtyngowa wprowadza się następujące zmiany:
1. w wierszu 2 w kolumnie 2 po wyrazie „ul. Daszyńskiego” dodaje się wyrazy „ul. Łąkowa”,
„ul. Leśna”.

§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych
uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Adam Fałda
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UCHWAŁA NR XXXVIII/215/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 7 lipca 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Babimost i jej jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych
ulg w spłacie tych należności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych
ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi
zmianami) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝniejszymi zmianami)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania naleşności Gminy i jej jednostek podległych
z tytułu naleşności pienięşnych mających charakter
cywilnoprawny, oraz udzielenia ulg w spłacaniu tych
naleşności, warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, a takşe organy do tego
uprawnione.
§ 2. 1. Naleşności pienięşne mające charakter
cywilnoprawny mogą zostać umorzone z urzędu
w całości jeşeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawiła przedmioty
codziennego uşytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł,
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwować naleşność a odpowiedzialność z tytułu
naleşności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi waşny interes dłuşnika lub interes publiczny.
2. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika głównego
są zobowiązane inne osoby, naleşności o których
mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy,
gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

3. Naleşność moşe być równieş umorzona w całości lub w części mimo braku okoliczności wymienionych w ust. 1, jeşeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaşe, şe za umorzeniem
przemawiają szczególne względy społeczne lub gospodarcze.
§ 3. 1. Do umorzenia naleşności uprawnieni są:
1) w zakresie naleşności Gminy – Burmistrz,
2) w zakresie naleşności przysługujących jednostkom organizacyjnym gminy:
a) kierownicy tych jednostek, jeşeli wartość naleşności nie przekracza połowy kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym podjecie decyzji o umorzeniu,
ogłoszonego w Dz. U. RP „Monitor Polski”
przez prezesa GUS dla celów naliczenia odpisu
na ZFŚS,
b) Burmistrz – na wniosek kierownika jednostki
w pozostałych przypadkach.
2. Do odroczenia terminu zapłaty lub rozliczenia
płatności na raty uprawniony jest:
1) Burmistrz,
2) Kierownik jednostki organizacyjnej na okres nie
dłuşszy niş 12 m-cy.
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych waşnym
interesem dłuşnika lub interesem publicznym, na
jego pisemny wniosek:
1) naleşności mogą być umarzane w części, moşe
zostać rozłoşona na raty,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości
lub części naleşności,
3) płatność całości lub części naleşności moşe zostać rozłoşona na raty.
2. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie naleşności
pienięşnych przypadających Gminie Babimost lub
jej jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami
na jej poparcie, dłuşnik składa organowi o którym
mowa w § 3 ust. 1, 2. Wniosek powinien zawierać
w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;
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2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłuşnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłuşnika będącego osoba
prawną.

1) dłuşnik nie spłaca w terminie albo w pełnej wysokości rat,
2) dłuşnik nie spłaci odroczonej naleşności w terminie lub w ustalonej wysokości,

3. W przypadku stwierdzenia, iş przedstawione
dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na podstawie których nie moşna ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ
uprawniony wzywa dłuşnika do ich uzupełnienia.
4. Nieuzupełnienie przez dłuşnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 5. 1. Umorzenie naleşności oraz odroczenie
terminu spłaty całości lub części naleşności albo
rozłoşenie płatności całości lub części naleşności na
raty następuje, w formie pisemnej, na podstawie
przepisów prawa cywilnego. W przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 1 umorzenie naleşności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli
złoşonego przez podmiot uprawniony, zgodnie z § 3.
2. Umorzenie części naleşności następuje
z oznaczeniem terminu zapłaty pozostałej części
naleşności.
3. Okres spłaty naleşności pienięşnych uzaleşniony jest od sytuacji majątkowej dłuşnika oraz wysokości zadłuşenia. Maksymalny okres spłaty nie
moşe przekroczyć 36 miesięcy.
4. Naleşność z tytułu zagarnięcia mienia nie moşe być umorzona przed upływem 10 lat od popełnienia przestępstwa.
5. W okresie od dnia złoşenia wniosku do dnia
jego rozpatrzenia, wstrzymuje się bieg naliczania
odsetek.
6. Od naleşności pienięşnych, których termin zapłaty odroczono lub rozłoşono na raty nie pobiera
się odsetek za zwłokę za okres od wydania decyzji
lub zawarcia ugody do upływu terminu zapłaty,
określonego w decyzji.
7. Jeşeli dłuşnik nie spłacił w terminie lub w pełnej wysokości naleşności lub ustalonych w decyzji
bądŝ w ugodzie rat, pozostała do zapłaty naleşność
staje się natychmiast wymagalna wraz z naleşnymi
odsetkami za zwłokę, w tym równieş za okres,
o którym mowa w ust. 6.
§ 6. Naleşności będące przedmiotem ulgi stają
się natychmiast wymagalne w przypadku jeşeli:

Poz. 1116

3) dłuşnik nie dotrzyma ustalonego terminu,
4) zostanie ustalone, şe dowody na podstawie
których udzielono ulgi okazały się fałszywe albo
şe dłuşnik wprowadził w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę udzielania ulgi.
§ 7. 1. Ulgi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 5
oraz ust. 2, dotyczące przedsiębiorców mogą stanowić pomoc de minimis i udzielane będą zgodnie
z przepisami
Rozporządzenia
Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
zastosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz. Urz. z 2006r. UE L 379).
2. Przedsiębiorca zwracający się z wnioskiem
o udzielenie ulgi zobowiązany jest dołączyć do
wniosku oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de
minimis, w przypadku, gdy podmiot nie otrzymał
takiej pomocy w ciągu roku, w którym ubiegał się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających lat kalendarzowych.
§ 8. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy przedstawiają Burmistrzowi Sprawozdanie za
I półrocze w terminie do 31 lipca roku budşetowego
oraz do 31 stycznia kaşdego roku sprawozdania
roczne dotyczące zakresu umorzonych naleşności
i udzielonych ulg.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.
§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVI/176/06 Rady
Miejskiej w Babimoście z dnia 28 czerwca 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania
ulg w zakresie umorzeń, odroczeń lub rozkładania
spłaty na raty naleşności pienięşnych gminy i jej
jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje
się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz
wskazania organów lub osoby do tego uprawnionej.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Henryk Paciejewski
1116
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UCHWAŁA NR XLVIII/266/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie w sprawie szczegółowych zasad, sposobów i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłat należności pieniężnych niepodatkowych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających
Powiatowi Nowosolskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.),
w związku z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat naleşności pienięşnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Nowosolskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) naleşności pienięşnej – rozumie się przez to
niepodatkową naleşność (naleşność główną)
o charakterze cywilnoprawnym przypadającą
od jednego dłuşnika lub dłuşników solidarnych
wraz z naleşnymi odsetkami za zwłokę oraz pozostałymi naleşnościami ubocznymi wg stanu
na dzień podejmowania decyzji, a jeşeli naleşność główna została uregulowana – rozumie
się odsetki za zwłokę i pozostałe naleşności
2) dłuşniku – naleşy przez niego rozumieć osobę
fizyczną, osobę prawną, a takşe jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zalega w płatności naleşności pienięşnej.

2. Umarzanie, odraczanie lub rozkładanie na raty
spłaty naleşności pienięşnej moşe dotyczyć całości
lub części naleşności pienięşnej.
§ 4. 1. Naleşności pienięşne mogą być umarzane
w całości lub części, jeşeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:
1) dłuşnik - osoba fizyczna - zmarł, nie pozostawiając şadnego majątku lub pozostawił majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty
codziennego uşytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000,00zł,
2) dłuşnik - osoba prawna - został wykreślony
z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by
egzekwować naleşność, a odpowiedzialność
z tytułu naleşności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
5) zachodzi waşny interes dłuşnika lub interes publiczny.

3) decyzji – naleşy przez to rozumieć wyraşone na
piśmie oświadczenie woli uprawnionych organów, o których mowa w § 6 w sprawie umorzenia naleşności pienięşnej lub udzielenia ulgi
w jej spłacie.

2. Umarzanie naleşności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy oprócz dłuşnika głównego są zobowiązane inne osoby, moşe nastąpić
tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione
wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. 1. Naleşnościami pienięşnymi, które mogą
podlegać umarzaniu, odraczaniu lub rozkładaniu na
raty są:

3. Umorzenie naleşności pienięşnych moşe następować na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu Nowosolskiego lub Naczelnika
właściwej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w zakresie realizowanych zadań

1) czynsze dzierşawne,
2) czynsze najmu,
3) opłaty z tytułu uşytkowania wieczystego gruntu,
4) roczne raty z tytułu nabycia nieruchomości
5) inne naleşności pienięşne,
6) odsetki za zwłokę i pozostałe naleşności od pozycji wyszczególnionych w pkt. 1 – 5.

4. Od dłuşnika, który uregulował naleşność bez
odsetek, nie dochodzi się kwoty odsetek w przypadku, gdy ich wysokość nie przekracza opłaty ustalonej
przez Starostę Nowosolskiego w Zarządzeniu
w sprawie wprowadzenia opłaty za wysłanie wezwania do zapłaty.
§ 5. 1. W przypadkach uzasadnionych waşnym
interesem dłuşnika lub interesem publicznym, wyłącznie na pisemny wniosek dłuşnika, spłata całości
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lub części naleşności moşe być rozkładana na raty
lub moşe być odraczany termin jej zapłaty

mórki organizacyjnej Starostwa w zakresie realizowanych zadań.

2. Warunkiem odroczenia lub rozłoşenia na raty
spłaty naleşności pienięşnych jest uregulowanie
przez dłuşnika naleşnego podatku VAT.

3. W przypadku stwierdzenia - po dokonanej weryfikacji wniosku - iş przedstawione dokumenty są
niewystarczające tzn., na podstawie których nie
moşna ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek
do udzielenia umorzenia, odroczenia lub rozłoşenia
na raty spłaty naleşności pienięşnych organ uprawniony wzywa dłuşnika do ich uzupełnienia.

3. Odroczenie terminu zapłaty naleşności pienięşnej moşe nastąpić na okres do 1 roku, zaś okres
spłaty naleşności pienięşnej rozłoşonej na raty nie
moşe być dłuşszy niş 5 lat.
4. Od naleşności, których termin zapłaty odroczono lub rozłoşono na raty nie pobiera się odsetek
za zwłokę za okres od podjęcia decyzji do upływu
terminów zapłaty, określonych w decyzji.
5. Jeşeli dłuşnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości ustalonej raty, pozostała do
spłaty naleşność staje się natychmiast wymagalna
wraz z naleşnymi odsetkami za zwłokę.
6. W przypadku negatywnej decyzji w sprawie
odroczenia lub rozłoşenia na raty, odsetki naliczane
są w pełnej wysokości od dnia wymagalności do
dnia dokonania zapłaty.
§ 6. Do umarzania i stosowania ulg w zapłacie
naleşności pienięşnych stanowiących dochód
1) Powiatu, uprawnieni są
a) Starosta Powiatu Nowosolskiego – jeşeli
wartość naleşności pienięşnej nie przekracza
6.000,00zł;
b) Zarząd Powiatu Nowosolskiego – jeşeli
wartość naleşności pienięşnej przekracza
6.000,00zł;
2) Jednostek organizacyjnych Powiatu, uprawnieni są:
a) dyrektorzy tych jednostek – jeşeli wartość naleşności pienięşnej nie przekracza 6.000,00zł;
b) - Zarząd Powiatu Nowosolskiego na wniosek
dyrektora jednostki – jeşeli wartość naleşności pienięşnej przekracza 6.000,00zł.
§ 7. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności pienięşnych, dłuşnik składa wierzycielowi wraz z dokumentami potwierdzającymi

4. Nieuzupełnienie przez dłuşnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go
bez rozpatrzenia.
§ 8. Umorzenie, odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności pienięşnych przekazywane do
podjęcia przez Zarząd Powiatu Nowosolskiego winny wcześniej uzyskać:
1) opinię odpowiednio kierownika jednostki organizacyjnej Powiatu lub Naczelnika właściwej
merytorycznie komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego,
2) opinię prawną
3) opinię finansową Skarbnika Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Umorzenie naleşności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części naleşności albo rozłoşenie płatności całości lub części naleşności na raty
następuje w odniesieniu do naleşności o charakterze
cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa
cywilnego w formie pisemnej
§ 10. Naleşność pienięşna będąca przedmiotem
umorzenia, odroczenia lub której spłata została rozłoşona na raty staje się natychmiast wymagalna
w przypadku gdy zostanie ustalone, şe:
1) dowody, na podstawie których organ uprawniony złoşył oświadczenie o umorzeniu, odroczeniu lub rozłoşeniu na raty spłaty naleşności
pienięşnych w całości lub w części, okazały się
fałszywe,
2) dłuşnik wprowadził organ uprawniony w błąd
co do okoliczności uzasadniających złoşenie
oświadczenia woli określonej treści.

2) wystąpienie przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,

§ 11. Ulgi udzielone na wniosek dłuşnika prowadzącego działalność gospodarczą, stanowią pomoc
publiczną - w zakresie i na zasadach określonych
w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa
Wspólnot Europejskich dotyczących pomocy w ramach zasady publicznej.

3) sytuację majątkową i rodzinną, a w szczególności ŝródła i rozmiary osiąganego dochodu, posiadany majątek, dochody osób prowadzących
wspólne gospodarstwo. Opis sytuacji ekonomicznej dłuşnika będącego osobą prawną.

§ 12. 1. Informacja o udzielonych ulgach stanowi
informację publiczną, która podlega podaniu do
wiadomości na zasadach określonych w art. 37
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

2. Weryfikacji wniosku, w tym w szczególności
zbadanie, czy występują okoliczności wymienione
w § 4 lub § 5 uchwały dokonuje odpowiednio kierownik jednostki organizacyjnej Powiatu Nowosolskiego, lub Naczelnik właściwej merytorycznie ko-

2.
Kierownicy
jednostek organizacyjnych,
w przypadku udzielenia ulg, przedstawiają Zarządowi Powiatu kwartalną informację o udzielonych
ulgach, w terminie do10 dnia miesiąca, po upływie
kaşdego kwartału.

1) jego status prawny, np. aktualny wpis do rejestru lub ewidencji,
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3. Wzór informacji stanowi załącznik do uchwały.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XVI/82/2008 Rady
Powiatu Nowosolskiego z dnia 1 lutego 2008r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania
wierzytelności Powiatu Nowosolskiego i jednostek
organizacyjnych Powiatu z tytułu naleşności pienięşnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielenia innych
ulg w spłacacie tych naleşności, a takşe organów do
tego uprawnionych

Poz. 1117, 1118

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosolskiego.
§ 15. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek

Załącznik
do uchwały Nr XLVIII/266/2010
Rady Powiatu Nowosolskiego
z dnia 28 czerwca 2010r.
INFORMACJA O UDZIELONYCH ULGACH

Lp.

Tytuł naleşności

1
2
3

Umorzenie
Odroczenie
Rozłoşenia na raty

Nazwa dłuşnika

Kwota
wierzytelności

Kwota
umorzenia,
odroczenia,
rozłoşenia na
raty

Termin
odroczenia,
rozłoşenia na
tary
(ostatnia rata)
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UCHWAŁA NR XLVIII/267/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych
w Powiecie Nowosolskim
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Nowosolskiego:
1. Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego, ul. Gimnazjalna 1, 67-100 Nowa
Sól, w skład którego wchodzą:

c) Technikum,
d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
e) Publiczna Szkoła Policealna Nr 1,
f)

Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
Nr 1.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii
Dąbrowskiej, ul. Wrocławska 33A, 67-100 Nowa
Sól, w skład którego wchodzą:
a) Liceum Profilowane,
b) Technikum,

a) Liceum Ogólnokształcące,

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

d) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące,

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego, ul. Witosa 25, 67-100 Nowa Sól, w skład którego wchodzą:
a) Liceum Ogólnokształcące,
b) Liceum Profilowane,

e) Technikum Uzupełniające,
f)

Publiczna Szkoła Policealna Nr 2,

g) Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
h) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
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Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 2.
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7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza, Plac Strzelecki 4, 67-124
Nowe Miasteczko, w skład którego wchodzą:

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Stanisława Staszica, ul. Tadeusza Kościuszki 28,
67-100 Nowa Sól, w skład którego wchodzą:

a) Publiczne Technikum,

a) Liceum Ogólnokształcące,

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

b) Liceum Profilowane,

c) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące,

c) Technikum,

d) Technikum Uzupełniające,

d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

e) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych,

e) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące,
f)

f)

Technikum Uzupełniające,

g) Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych.

g) Publiczna Szkoła Policealna,

8. Powiatowe Centrum Edukacji, ul. Piłsudskiego
65, 67-100 Nowa Sól, w skład którego wchodzą:

h) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
i)

Liceum Profilowane dla Dorosłych,

j)

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych,

a) Publiczne Technikum dla Dorosłych,
b) Publiczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych,

k) Technikum Uzupełniające dla Dorosłych,
l)

c) Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla
Dorosłych,

Szkoła Policealna dla Dorosłych Nr 3.

d) Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych,

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Jana
Pawła II, ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól, w skład którego wchodzą:

e) Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych.
9. Zespół Placówek Oświatowych, ul. Kasztanowa
19, 67-112 Siedlisko, w skład którego wchodzą:

a) Liceum Ogólnokształcące,
b) Technikum,

a) Technikum,

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,

d) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące,

c) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące.

e) Publiczna Szkoła Policealna Nr 4,
f)

10. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,
ul. Arciszewskiego 13, 67-100 Nowa Sól,
w skład którego wchodzą:

Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych,

a) Szkoła Podstawowa Specjalna,

g) Publiczna Szkoła Policealna dla Dorosłych
Nr 4.

b) Szkoła Podstawowa Specjalna,

6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, ul. 22 –
go Lipca 5, 67-120 Koşuchów, w skład którego
wchodzą:
a) Liceum Ogólnokształcące,
b) Liceum Profilowane,
c) Publiczne Technikum,
d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
e) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące,
f)

Publiczna Szkoła Policealna,

g) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,
h) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych,
i)

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych,

j)

Szkoła Policealna dla Dorosłych.

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych,

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna,
d) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/222/2005 Rady
Powiatu Nowosolskiego z dnia 24 czerwca 2005r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół
ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Nowosolskim.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
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UCHWAŁA NR XLVIII/269/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za pobyt
w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej
w placówce do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.)
w związku z art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:

w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej po potrąceniu stałych miesięcznych wydatków
przekracza 200% kryterium dochodowe i jednocześnie występuje co najmniej jedna z następujących
okoliczności dotycząca osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty
a) bezrobocie,

§ 1. 1. Postanowienia uchwały stosuje się do rodziców dzieci przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, do osób
pełnoletnich przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, po uzyskaniu pełnoletniości do czasu ukończenia szkoły,
w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości i do rodziców takich osób, a takşe opiekunów prawnych lub kuratorów w przypadku, gdy
dysponują dochodami dziecka
2. Postanowienia uchwały stosuje się równieş do
rodziców, pozbawionych władzy rodzicielskiej lub
rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona
§ 2. 1. Całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej moşe nastąpić
w przypadku, gdy:
a) dochód w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza lub jest
równy 200% kryterium dochodowego, ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
b) dochód w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej po odliczeniu stałych
miesięcznych wydatków nie przekracza lub
jest równy 200% kryterium dochodowego
rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.
2. Za stałe miesięczne wydatki rodziny/osoby
uwaşa się: opłaty za czynsz, gaz, energię elektryczną, alimenty, opłaty za dom pomocy społecznej,
opłaty za szkołę (bursę) internat, opłaty za przedszkole, opłaty rodziców/opiekunów prawnych za
pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo
– wychowawczej, opłaty rodziców za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej, wydatki na leki i leczenie.
§ 3. 1. Częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, moşe nastąpić w przypadku, gdy dochód

b) długotrwała choroba lub niepełnosprawność,
c) samotne rodzicielstwo,
d) śmierć członka rodziny,
e) straty materialne powstałe w wyniku klęsk şywiołowych lub innych zdarzeń losowych
f)

pobyt w domu pomocy społecznej lub zakładzie
karnym

g) płacenie alimentów na rzecz dziecka.
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w całodobowej placówce opiekuńczo –
wychowawczej uzaleşniona jest od sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej osób
zobowiązanych do ponoszenia opłaty.
§ 4. Kwota dochodów rodziców pozostająca po
ustaleniu opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej nie
moşe być nişsza niş 200% kryterium dochodowego
ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, powiększonej o stałe miesięczne wydatki.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/182/2005 Rady
Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 lutego 2005 roku,
w sprawie określenia warunków częściowego lub
całkowitego zwalniania z opłat za pobyt w placówce
opiekuńczo – wychowawczej dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w placówce do czasu ukończenia szkoły, w której rozpoczęła naukę przed osiągnięciem pełnoletniości.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
1119
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UCHWAŁA NR XLVIII/270/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłaty za
pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.)
w związku z art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Postanowienia uchwały stosuje się do rodziców dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodziców osób pełnoletnich przebywających w rodzinach zastępczych do czasu ukończenia
szkoły, w której rozpoczęły naukę przed osiągnięciem pełnoletniości.
2. Postanowienia uchwały stosuje się równieş do
rodziców, pozbawionych władzy rodzicielskiej lub
rodziców, którym władza rodzicielska została zawieszona lub ograniczona.
§ 2. 1. Całkowite zwolnienie z opłaty za pobyt
dziecka lub osoby pełnoletniej przebywającej w rodzinie zastępczej moşe nastąpić w przypadku, gdy:
a) dochód w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej nie przekracza lub jest
równy 200% kryterium dochodowego, ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
b) dochód w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej po odliczeniu stałych
miesięcznych wydatków nie przekracza lub
jest równy 200 % kryterium dochodowego
rodziny lub osoby samotnie gospodarującej.
2. Za stałe miesięczne wydatki rodziny/osoby
uwaşa się: opłaty za czynsz, gaz, energię elektryczną, alimenty, opłaty za dom pomocy społecznej,
opłaty za szkołę (bursę) internat, opłaty za przedszkole, opłaty rodziców/opiekunów prawnych za
pobyt dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo
– wychowawczej, opłaty rodziców za pobyt dziecka
w rodzinie zastępczej, wydatki na leki i leczenie.
§ 3. 1. Częściowe zwolnienie z obowiązku ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, moşe nastąpić w przypadku, gdy dochód w rodzinie lub dochód osoby

samotnie gospodarującej po potrąceniu stałych
miesięcznych wydatków przekracza 200% kryterium
dochodowe i jednocześnie występuje, co najmniej
jedna z następujących okoliczności dotyczących
osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności:
a) bezrobocie,
b) długotrwała choroba lub niepełnosprawność,
c) samotne rodzicielstwo
d) śmierć członka rodziny,
e) straty materialne powstałe w wyniku klęsk
şywiołowych lub innych zdarzeń losowych,
f)

pobyt w domu pomocy społecznej lub w zakładzie karnym.

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka lub osoby
pełnoletniej w rodzinie zastępczej uzaleşniona jest
od jej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, dochodowej
i majątkowej osób zobowiązanych do ponoszenia
opłat.
§ 4. Kwota dochodów rodziców pozostająca po
ustaleniu opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej nie moşe być nişsza niş
200% kryterium dochodowego ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej, powiększonej
o stałe miesięczne wydatki.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/181/2005 Rady
Powiatu Nowosolskiego z dnia 25 lutego 2005 roku,
w sprawie określenia warunków częściowego lub
całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
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UCHWAŁA NR XLVIII/272/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie pozbawienia ulic położonych na terenie miasta Nowej Soli dotychczasowej kategorii dróg
powiatowych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 6a ust. 2 i art. 10 ust. 1 – 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.), po
zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, Głogowskiego, Wschowskiego, Zielonogórskiego, Şagańskiego i Prezydenta Miasta Nowej Soli,
w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubuskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Drogi powiatowe połoşone na terenie miasta Nowa Sól:
1) ul. Arciszewskiego droga Nr 3402F, relacji
ul. Kościelna - ul. Witosa;
2) ul. Św. Barbary droga Nr 3440F, relacji ul. Wojska Polskiego - ul. Parkowa;
3) Bohaterów Getta droga Nr 3404F, relacji ul. Witosa - ul. Fabryczna;
4) Dąbrowskiego droga Nr 3410F, relacji Rondo
im. Ojca Medarda - ul. Szarych Szeregów;
5) Garbarska droga Nr 3412F, relacji ul. Wróblewskiego - ul. Moniuszki;
6) Gimnazjalna droga Nr 3413F, relacji ul. Towarowa - ul. Muzealna;
7) Gimnazjalna droga Nr 3413F, relacji ul. Towarowa - ul. Muzealna;
8) Głowackiego droga Nr 3414F, relacji ul. Św.
Barbary - Plac Wyzwolenia;
9) Moniuszki droga Nr 3429F, relacji Plac Wyzwolenia - Plac Floriana;

10) Plac Solny droga Nr 3441F, relacji ul. Şwirki
i Wigury - ul. Arciszewskiego;
11) ul. Topolowa droga Nr 3445F, relacji ul. Muzealna - Teren PKP k. torów kolej.;
12) ul. Traugutta droga Nr 3447F, relacji ul. Kościuszki - ul. Piłsudskiego;
13) ul. Wandy droga Nr 3449F, relacji ul. Wyspiańskiego - ul. Bohaterów Getta;
14) ul. Wesoła droga Nr 3451F, relacji ul. Piłsudskiego - ul. Kościuszki;
15) ul. Witosa droga Nr 3453F, relacji ul. Piłsudskiego - Plac Solny;
16) ul. Wróblewskiego droga Nr 3455F, relacji od
ul. Muzealna - ul. Garbarska;
17) ul. Zamenhoffa droga Nr 3457F, relacji ul. Topolowa - ul. Gimnazjalna; pozbawia się kategorii dróg powiatowych.
§ 2. Szczegółowe połoşenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
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UCHWAŁA NR XLVIII/273/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 28 czerwca 2010r.
w sprawie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych, dróg gminnych położonych na terenie
miasta Nowa Sól
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz
art. 6a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.), po zasięgnięciu
opinii Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, Głogowskiego, Wschowskiego, Zielonogórskiego, Şagańskiego i Prezydenta Miasta Nowej Soli, w porozumieniu z Zarządem Województwa Lubuskiego,
uchwala się, co następuje:
§ 1. Drogi gminne połoşone na terenie miasta
Nowa Sól:
1) droga gminna - ul. Nowosolska od granicy
miasta do ul. Zielonogórskiej;
2) droga gminna Nr 102345F – ul. Zielonogórska
od granicy miasta do ul. Piłsudskiego;

3) droga gminna Nr 102344F - ul. Piłsudskiego od
ul. Zielonogórskiej do ul. Staszica
4) droga gminna Nr 102343F - ul. Staszica od
ul. Piłsudskiego do ul. Wojska Polskiego; zalicza
się do kategorii dróg powiatowych.
§ 2. Szczegółowe połoşenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
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Województwa Lubuskiego Nr 82

– 5601 –

Poz. 1122
Załącznik
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UCHWAŁA NR XLIX/268/10
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 29 czerwca 2010r.
o zmianie uchwały Rady Powiatu Słubickiego Nr XLVIII/259/10 w sprawie określenia zasad udzielania
dotacji z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póŝn. zm.), uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLIII/235/09 Rady Powiatu
Słubickiego z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie
określenia zasad udzielania dotacji z budşetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru
zabytków (Dz. U. Woj. Lub. Nr 5, poz. 64, z póŝn.
zm., Dz. U. Woj. Lub. Nr 18, poz. 311 z póŝn. zm.)
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
„1. Udzielenie dotacji następuje w oparciu
o wniosek złoşony według wzoru, stanowiącego
załącznik do uchwały.
2. Do wniosku o :
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
załącza się dokument potwierdzający posiadanie
przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków oraz co najmniej jedną ofertę cenową na
wykonanie tych działań,
3. Do wniosku o:
1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku
2) stabilizację konstrukcyjną części składowych
zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku
3) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej
dla tego zabytku kolorystyki

4) odtworzenie zniszczonej przynaleşności zabytku, jeşeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynaleşności
5) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym ościeşnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi
i drzwi, więŝby dachowej, pokrycia dachowego,
rynien i rur spustowych
6) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynaleşności
7) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
8) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych
nieruchomych o własnych formach krajobrazowych
9) działania zmierzające do wyeksponowania
istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu
10) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót
przy zabytku wpisanym do rejestru, o których
mowa w pkt 1 – 9
11) zakup i montaş instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpoşarowej i odgromowej
załącza się dokument potwierdzający posiadanie
przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków, pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora
zabytków na prowadzenie prac, które mają być
przedmiotem dotacji, pozwolenie na budowę,
kosztorys inwestorski prac z uwzględnieniem
cen zakupu materiałów niezbędnych do ich
przeprowadzenia.
4. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej
otrzymanej przed dniem złoşenia wniosku – sporządzoną w zakresie i według zasad określonych
w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2007r.
Nr 59, poz. 404 z póŝn. zm.).
5. Wnioski o dotację są przyjmowane w dwóch
terminach: do 28 lutego oraz do 31 lipca roku,
którego dotacja dotyczy. Wniosek złoşony po
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terminie, nie będzie rozpatrywany, o czym zawiadamia się wnioskodawcę.”
2) § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zarząd Powiatu przedkłada Radzie Powiatu
propozycję przyznania dotacji w terminach do
31 marca oraz do 31 sierpnia, a w szczególnych
przypadkach do 30 czerwca oraz 30 września roku, którego dotacja dotyczy.”

Poz. 1123, 1124

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodnicząca Rady
Małgorzata Stefania Jodlińska - Puziuk
112 3

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

1124
112 4

UCHWAŁA NR XLI/237/10
RADY POWIATU W SULĘCINIE
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie opłat za usługi świadczone przez szkolne schroniska młodzieżowe na terenie Powiatu
Sulęcińskiego
Na podstawie § 67 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005r.
w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania
placówek publicznych, warunków pobytu dzieci
i młodzieşy w tych placówkach oraz wysokości
i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za
pobyt ich dzieci w tych placówkach (t.j. Dz. U.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

z 2005r. Nr 52, poz. 467 ze zm.) Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się opłaty za usługi noclegowe
w szkolnych schroniskach młodzieşowych działających na terenie Powiatu Sulęcińskiego, określone od
osoby na dobę:

Wyszczególnienie
Osoby indywidualne
Grupy zorganizowane powyşej 15 osób płacą zryczałtowaną stawkę za
nocleg od osoby
Za korzystanie z pościeli niezaleşnie od ilości noclegów
Za nocleg doraŝny (materac)

Kat. I
20 zł
15 zł

Kat. II
17 zł
13 zł

8 zł
7 zł

Grupy młodzieşowe wpłacają kaucję zwrotną na poczet ewentualnych
szkód

200 zł

8 zł
nie przewiduje się
opłaty
nie przewiduje się
opłaty

§ 2. Uchyla się uchwałę Nr VI/42/99 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 25 czerwca 1999r. w sprawie
opłat za usługi świadczone przez Szkolne Schroniska
Młodzieşowe na terenie powiatu sulęcińskiego oraz
uchwałę Nr XXVII/186/05 Rady Powiatu w Sulęcinie
z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie opłat za usługi
świadczone przez Szkolne Schroniska Młodzieşowe
na terenie powiatu sulęcińskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Sulęcinie.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Bronisław Krych
112 4
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Poz. 1125
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.AKOP.0911-5-12/10
z dnia 30 lipca 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
uchwały Rady Gminy Deszczno Nr XLV/347/10 z dnia
28 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego kąpieliska w Karninie,
w części dotyczącej pkt 1, 7, 11, 12, 16, 17 i 18 Regulaminu będącego załącznikiem kwestionowanej
uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 28 czerwca 2010r. Rada Gminy Deszczno
podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu
korzystania z gminnego kąpieliska w Karninie.
Uchwała ta została doręczona organowi nadzoru
w dniu 2 lipca 2010r.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, şe w zakwestionowanej części załącznika
do uchwały istotnie narusza prawo, tj. art. 40 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002r. Nr 100, poz. 908).
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie upowaşnień ustawowych gminie
przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
W myśl natomiast art. 40 ust. 2 przywołanej ustawy
bezpośrednio na jej podstawie organy gminy mogą
wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1. wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek
pomocniczych
2. organizacji urzędów i instytucji gminnych
3. zasad zarządu mieniem gminy
4. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń uşyteczności publicznej
Jak wynika z pkt 2 i 3 Regulaminu kąpielisko jest
miejscem publicznym , które zapewnia moşliwość
plaşowania oraz kąpieli pod nadzorem osób chroniących – ratowników. Kąpielisko prowadzi Urząd
Gminy Deszczno. W podstawie prawnej uchwały
Rady Gminy Deszczno powołała art. 40 ust. 2 pkt 4
ustawy o samorządzie gminnym, który upowaşnia
radę do określania zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń publicznych. Celem

wprowadzenia Regulaminu korzystania z gminnego
kąpieliska jest między innymi zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym, kąpiącym się. Regulamin to zbiór przepisów normujących zasady postępowania, a więc praw, obowiązków, nakazów,
zakazów. Aby przyniósł poşądany efekt musi być tak
sformułowany aby korzystający z kąpieliska nie mieli şadnych wątpliwości co do zachowania się na tym
obiekcie. Nie moşe więc regulamin zawierać próśb,
postulatów czy teş zaleceń jakie zawierają pkt 7, 11,
12, 18. W myśl wskazanych na wstępie ,, Zasad
techniki prawodawczej” przepis prawa powinien
moşliwie bezpośrednio i wyraŝnie wskazywać , kto
w jakich okolicznościach i jak powinien się zachować. Ponadto naruszeniem przyznanej radzie kompetencji jest ustalenie w pkt 15 zakazów i w pkt 16
sankcji karnych. Zakazy wymienione w pkt 15 ustawodawca zawarł w ustawie z dnia 20 maja 1970r.
Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 756
ze zm.). W orzecznictwie sądowoadministracyjnym
ugruntowany jest pogląd o niedopuszczalności dokonywania powtórzeń unormowań zawartych
w innych aktach normatywnych. Organ nadzoru
zwraca równieş uwagę na nielogiczną treść pkt 16
oraz pkt 1 Regulaminu.
Jednocześnie organ nadzoru wskazuje, şe zgodnie
z § 29 w związku § 143 ,, Zasad techniki prawodawczej" uchwała będąca aktem prawa miejscowego
moşe zawierać załączniki; odesłania do załączników
zamieszcza się w przepisach merytorycznych
uchwały. W załącznikach zamieszcza się w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy o charakterze specjalistycznym. W załączniku nie powinno
się więc zamieszczać treści merytorycznych, podstawowych. Uchwała w sprawie Regulaminu korzystania z gminnego kąpieliska podjęta została w niewłaściwej formie – przepisy prawa materialnego
powinny być w uchwale, a nie w załączniku do niej.
Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego słuşy
prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda
Jan Świrepo
112 5
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.AFIT.0911-7-10/10-2
z dnia 6 sierpnia 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 42,
poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność uchwały
Nr XLI/289/2010 Rady Gminy Brody z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia zasad udzielania
i rozmiaru znişek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Przedszkolu Samorządowym w Brodach oraz nauczycieli przedmiotów
w róşnym wymiarze godzin w części dotyczącej § 2,
§ 3, § 5 oraz tytuł uchwały od słów: „oraz nauczycieli
przedmiotów w róşnym wymiarze godzin”.

W oparciu o powyşsze podstawy prawne Rada
Gminy Brody w § 1 uchwały obnişyła nauczycielom,
którym
powierzono
stanowisko
kierownicze
w Przedszkolu Samorządowym w Brodach tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych. W zakwestionowanym § 2 rada postanowiła, şe: W uzasadnionych
przypadkach organ prowadzący, moşe zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć, jeşeli warunki funkcjonowania
przedszkola powodują znaczne zwiększenie zadań
dyrektora.

UZASADNIENIE

Zdaniem organu nadzoru wyşej cytowany § 2
uchwały istotnie narusza prawo. Zgodnie ze wskazanym wyşej przepisem art. 42 ust. 7 pkt. 2 organ
prowadzący szkołę przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust.
3 ustawy, nie ma natomiast upowaşnienia do określenia w uchwale podjętej na w/w podstawie prawnej zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku
realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3.

W dniu 30 czerwca 2010r. Rada Gminy Brody podjęła uchwałę Nr XLI/289/2010 dot. ustalenia zasad
udzielania i rozmiaru znişek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w Przedszkolu Samorządowym w Brodach oraz nauczycieli
przedmiotów w róşnym wymiarze godzin. Uchwała
została doręczona organowi nadzoru w dniu 8 lipca
2010r.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, şe uchwała istotnie narusza art. 42 ust. 3,
ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. 2006 Nr 97, poz. 674 ze zm.) oraz
art. 14 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 ze
zm.).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. 2006 Nr 97, poz. 674 ze zm.) w art. 42 ust. 3
ustala tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć. Jednocześnie ustawodawca w ust. 6 art. 42 postanowił, şe
dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze
w szkole, a takşe nauczycielowi, który obowiązki
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono obowiązki kierownicze, obnişa się
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
w zaleşności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3.
W myśl ust. 7 pkt. 2 art. 42 Karty Nauczyciela organ
prowadzący szkolę lub placówkę określa zasady
udzielania i rozmiar obnişek, o których mowa w ust.
6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji
zajęć, o których mowa w ust. 3.

Równieş uregulowania zawarte w § 3 uchwały zdaniem organu nadzoru istotnie naruszają prawo.
Wskazane w podstawie prawnej uchwały przepisy
Karty Nauczyciela jak i pozostałe przepisy tej ustawy
nie uprawniają, bowiem organu prowadzącego do
określania zasad przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze. Zasady przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom na wszystkich stanowiskach określa art. 35 Karty Nauczyciela.
W § 5 uchwały rada określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Punkt
pierwszy tabeli opisanej tym przepisem jest niezgodny z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz art. 14
ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2573 ze zm.) Wymieniony punkt stanowi, iş obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych
obejmujących dzieci 3, 4, 5, 6 letnie wynosi 25.
W pierwszej kolejności naleşy stwierdzić, şe obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć nauczycieli dotyczy, zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nie tylko zajęć dydaktycznych (jak podano
w tabeli), ale równieş zajęć wychowawczych i opiekuńczych. Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 1b ustawy
o systemie oświaty „w szczególnie uzasadnionych
przypadkach dyrektor przedszkola moşe przyjąć do
przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku”, dlatego zapis punktu pierwszego tabeli określonej
w § 5 uchwały, odnoszący się jedynie do dzieci od
3 –go do 6 –go roku şycia jest nieprawidłowy. Na-
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stępnie ustalony obowiązkowy tygodniowy wymiar
godzin zajęć w wysokości 25 godzin narusza postanowienie pkt. 2 tabeli określonej w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, która stanowi, şe tygodniowa liczba
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli
przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6 letnich wynosi 22 godziny.
Takşe pkt. 2 tabeli określonej w § 5 jest niezgodny
z art. 42 ust. 3 i 7 Karty Nauczyciela. Stanowi on, iş
obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin dydaktycznych nauczycieli religii, którzy pracują zarówno
z grupami dzieci 6 letnich jak i z grupami dzieci
młodszych wynosi 23. Obowiązkowy tygodniowy
wymiar godzin zajęć nauczycieli dotyczy, zgodnie
z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nie tylko zajęć dydaktycznych (jak podano w tabeli), ale równieş zajęć
wychowawczych i opiekuńczych. Ponadto zgodnie
z art. 42 ust. 7 przywołanej ustawy organ prowadzący szkołę lub placówkę określa m.in. tygodniowy
wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. Mając na
względzie powyşsze, naleşy stwierdzić, şe organ
prowadzący nie moşe podjąć uchwały w przedmiocie ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42
ust. 3 ustawy. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o systemie oświaty naukę religii organizuje się w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych,
gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych
a nauczyciele religii są nauczycielami w publicznych
przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach
oraz szkołach ponadgimnazjalnych (zgodnie z § 5

Poz. 1126, 1127

ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach nauczycieli religii zatrudnia
się zgodnie z Kartą Nauczyciela). Brak jest, zatem
przesłanek, aby stwierdzić, şe tygodniowa liczba
godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczyciela,
o której mowa w pkt. 1-3 tabeli określonej w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, nie znajduje zastosowania
do nauczycieli religii i konieczne jest jej ustalenie na
podstawie art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy.
Ponadto zdaniem organu nadzoru zwrot w tytule
uchwały: oraz nauczycieli przedmiotów o róşnym
wymiarze godzin nie przystaje do treści uchwały
i w związku ze stwierdzeniem niewaşności § 5 naleşy
równieş usunąć go z tytułu uchwały.
W uchwale występuje równieş błąd redakcyjny gdyş
dwa następujące po sobie paragrafy zostały oznaczone, jako „§ 7”.
Wobec powyşszego naleşało orzec jak we wstępie.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim w terminie 30 dni
od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
Wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda
Jan Świrepo
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK.I.IWIT.0911-1-30/10
z dnia 9 sierpnia 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) stwierdzam niewaşność uchwały Nr XXXVIII/215/10 Rady Miejskiej
w Babimoście z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania naleşności Gminy Babimost i jej jednostek organizacyjnych z tytułu naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania innych ulg
w spłacie tych naleşności, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania
tych ulg, w następującym zakresie:
§ 2 ust. 3,
§ 8.
UZASADNIENIE
Rada Miejska w Babimoście podjęła w dniu 7 lipca
br. uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, spo-

sobu i trybu umarzania naleşności Gminy Babimost
i jej jednostek organizacyjnych z tytułu naleşności
pienięşnych mających charakter cywilnoprawny
oraz udzielania innych ulg w spłacie tych naleşności,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby
uprawnionej do udzielania tych ulg. Przedmiotowa
uchwała została przekazana organowi nadzoru
w dniu 15 lipca br.
Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdza, şe § 2 ust. 3 oraz § 8 uchwały istotnie naruszają prawo, tj. art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, naleşności pienięşne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być
umarzane, a ich spłata odraczana lub rozkładana na
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raty w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub interesem publicznym. Z kolei
w myśl art. 59 ust. 2 ww. ustawy, organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których
mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną, oraz wskaşe organ lub
osobę uprawnione do udzielania tych ulg. Organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moşe, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu
z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, w przypadku
wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56
ust. 1 (art. 59 ust. 3 ustawy).
Działając na podstawie art. 59 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Rada Miejska w Babimoście w § 2
ust. 1 uchwały określiła okoliczności, których ziszczenie uprawnia do umorzenia z urzędu w całości
naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny. W § 2 ust. 3 postanowiono natomiast, iş:
naleşność moşe być równieş umorzona w całości
lub w części mino braku okoliczności wymienionych
w ust. 1, jeşeli przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wykaşe, şe za umorzeniem przemawiają
szczególne względy społeczne lub gospodarcze.
Zdaniem organu nadzoru formułowanie przez Radę
w przedmiotowej uchwale innych przesłanek, anişeli
te wynikające z ustawy (art. 56 ust. 1), będących
podstawą do dokonania umorzenia, odraczania lub
rozkładania na raty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny istotnie narusza prawo.
Artykuł 59 ust. 2 ww. ustawy jasno wyznacza granice kompetencji prawotwórczej rady stanowiąc, iş
rada gminy:
1) określa zasady i tryb umarzania naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny,
odraczania ich spłaty i rozkładania ich spłaty na
raty,
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sposób, metody i normy postępowania, przy załatwianiu spraw związanych z udzielaniem powyşszych ulg. Według ww. art. 59 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, naleşności pienięşne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane, a ich spłata odraczana
lub rozkładana na raty tylko w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub interesem
publicznym. Ocenę, czy taki interes zachodzi przeprowadza wskazany w uchwale organ po analizie
zgromadzonego sprawie materiału dowodowego.
Stosownie zaś do treści art. 59 ust. 3 ww. ustawy
organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moşe, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, ale
tylko w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1.
Tym samym więc formułowanie przez Radę Miejską
w Babimoście dodatkowych przesłanek takich jak:
szczególnie waşne względy publiczne, względy społeczne lub gospodarcze wykracza poza zakres przyznanego jej upowaşnienia ustawowego. Analogiczne stanowisko przedstawił m. in. WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 29 stycznia 2009r., sygn. akt
III SA/Wr 614/08.
Niezaleşnie do powyşszego organ nadzoru kwestionuje równieş zapis § 8. Nałoşenie na kierowników
jednostek organizacyjnych dodatkowych obowiązków (przedstawienie Burmistrzowi w odpowiednich
terminach sprawozdań z zakresu umorzonych naleşności i udzielonych ulg) jest przekroczeniem przyznanej w art. 59 ust. 2 ww. ustawy delegacji ustawowej, co stanowi istotne naruszenie prawa.
Mając na względzie powyşsze, orzeczono jak na
wstępie.

2) wskazuje organ lub osobę uprawnione do udzielania wskazanych ulg,

Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.

3) określa warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

Wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda
Jan Świrepo
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Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego moşe więc w drodze uchwały ustalić tylko
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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 Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego 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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