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2010r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – uşytku ekologicznego ,,Nad Goszczanowskim Stawem’’
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2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
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i trybu udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
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UCHWAŁA NR LIII/365/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – użytku ekologicznego ,,Nad Goszczanowskim Stawem’’
Na podstawie art. 44 ust. 3 i 3a ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. z 2009r
Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Rada Miejska w Drezdenku postanawia znieść formę ochrony
przyrody – uşytek ekologiczny (o pow. 8,62ha) ustanowiony Rozporządzeniem Nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 25 marca 2002r w sprawie uznania za
uşytek ekologiczny "Nad Goszczanowskim Stawem"
– obszar o pow. 8,62ha połoşony na dz. Nr: 180/2 –
1,74ha, 208 – 3,48ha, 209 – 3,40ha w obr. ewid.

m. Goszczanowo, gmina Drezdenko, pow. Strzelecko – Drezdenecki. Grunty stanowią własność Skarbu
Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Karwin.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Nadleśnictwu Karwin.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
1174
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UCHWAŁA NR LIII/366/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy Drezdenko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 i art. 21
ust. 1 pkt 2 i ust. 3 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 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała ma zastosowanie do lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko, o którym mowa w art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2005r.
Nr 31, poz. 266 ze zm.) i reguluje:
1) zasady wynajmowania lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy;
2) tryb zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
członków wspólnoty samorządowej.
§ 2. 1. Gmina realizując ustawowe zadania własne zapewnia osobom do tego uprawnionym lokale
socjalne, lokale zamienne oraz lokale przeznaczone
dla osób o niskich dochodach.
2. Zasobem mieszkaniowym zarządza (administruje) zarządca wybrany w trybie ustawy o zamówieniach publicznych, inna osoba fizyczna lub
prawna wybrana przez wspólnotę mieszkaniową
danego budynku.
3. Ŝródłem zaspakajania potrzeb mieszkaniowych są lokale mieszkalne odzyskane z ruchu ludności lub uzyskane z nadbudowy, przebudowy, adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych, wynajmowane przez gminę od innych właścicieli.
§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego;
2) uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę;
3) członkach wspólnoty samorządowej – naleşy
przez to rozumieć osoby zamieszkujące na terenie Gminy Drezdenko z zamiarem stałego
pobytu, (centralizujące swoje potrzeby şyciowe

i prowadzące na tym terenie gospodarstwo
domowe), który moşe być wykazywany
w szczególności zaświadczeniami, poświadczeniami lub innymi odpowiednimi dokumentami
potwierdzającymi zamiar stałego pobytu na terenie Gminy Drezdenko, w tym:
a) zameldowaniem na pobyt stały w granicach
administracyjnych Gminy Drezdenko
b) zatrudnieniem w granicach
nych Gminy Drezdenko;

administracyj-

4) miesięcznym dochodzie - naleşy przez to rozumieć średni miesięczny dochód brutto członków gospodarstwa domowego, osiągnięty
w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę
złoşenia wniosku o przydział lokalu, naliczony
zgodnie z art. 3 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 lipca
2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Dochód
miesięczny gospodarstwa domowego stanowią
dochody wnioskodawcy i członków jego rodziny zgłoszonych we wniosku do wspólnego zamieszkiwania, wykazane ze wszystkich ŝródeł
ich uzyskiwania i udokumentowane przez
wnioskodawcę poprzez poświadczenia wydane
w szczególności przez: pracodawcę, Urząd Pracy, Urząd Skarbowy;
5) najnişszej emeryturze - naleşy przez to rozumieć kwotę najnişszej emerytury ogłoszonej
przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
6) kryteriach dochodowych - naleşy przez to rozumieć:
a) pozostawanie w niedostatku - to udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu
trzech kolejnych miesięcy poprzedzających
dzień złoşenia wniosku, bądŝ ankiety weryfikacyjnej, o przyznanie lokalu socjalnego
przypadający na członka gospodarstwa domowego nieprzekraczający:
75% najnişszej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,
50% najnişszej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych,
b) niskie dochody - to udokumentowany średni
miesięczny dochód z okresu trzech kolejnych
miesięcy poprzedzających dzień złoşenia
wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego
i zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony przypadający na członka gospodarstwa domowego nie przekraczający:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 86

– 5905 –

Poz. 1175

150% najnişszej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,
100% najnişszej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
Rozdział 2

Rozdział 3
Przedmiotowy zakres najmu
§ 5. 1. Przedmiotem najmu są lokale mieszkalne,
w tym:
1) lokale zamienne;

Podmiotowy zakres najmu
§ 4. 1. Gmina Drezdenko wynajmuje lokale
mieszkalne osobom pełnoletnim, które spełniają
łącznie następujące warunki:
1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy
Drezdenko;
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu, a w przypadku małşonków şadnemu z nich
nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu;
3) spełniają określone w uchwale kryteria dochodowe.
2. Warunki określone w ust. 1 nie dotyczą osób,
z którymi zawierane będą umowy w trybie wskazanym w § 15 i § 17 ust. 1.
3. Warunek określony w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy
osób, którym przysługuje:
1) uprawnienie do lokalu zamiennego;
2) uprawnienie do lokalu socjalnego uzyskanego
w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego;
3) zawarcie umowy najmu wg zasad określonych
w § 14 .
4. Burmistrz po uzyskaniu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej moşe zdecydować o wynajęciu
lokalu mieszkalnego spoza listy osobom, które nie
spełniają warunków określonych w ust. 1 w wyjątkowych przypadkach, wynikających z sytuacji podyktowanej uzasadnionym interesem gminy.

2) lokale socjalne;
3) lokale wyremontowane we własnym zakresie
na koszt przyszłego najemcy lub powstałe
w wyniku adaptacji;
4) lokale o powierzchni uşytkowej przekraczającej
80m2;
5) lokale na czas nieoznaczony
Rozdział 4
Kryteria dochodowe, obniżki czynszu
§ 6. 1. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy
najmu lokalu winny spełniać następujące kryteria
dochodowe:
1) W przypadku ubiegania się o przydział lokalu
socjalnego kryterium dochodowe to 75% najnişszej emerytury na osobę w gospodarstwie
jednoosobowym i 50% najnişszej emerytury na
osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
2) W przypadku ubiegania się o przydział lokalu
komunalnego kryterium dochodowe to 150%
najnişszej emerytury na osobę w gospodarstwie jednoosobowym i 100% najnişszej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
2. Obnişki czynszu:
1) Ustala się następujące progi dochodowe gospodarstw domowych uprawniające do obnişki
czynszu:

Dochód na 1 osobę w gospodarstwie domowym wieloosobowym

Wysokość
obnişki

do 100%najnişszej emerytury

20%

do 80%najnişszej emerytury

30%

do 60%najnişszej emerytury

40%

do 50%najnişszej emerytury

50%

3. Stawka czynszu po zastosowaniu obnişki nie
moşe być nişsza niş stawka czynszu za lokal socjalny

z odstąpieniem od udzielonej obnişki czynszu
w terminie na koniec miesiąca kalendarzowego.

4. Obnişki czynszu nie stosuje się w lokalach socjalnych.

Rozdział 5

5. Najemca ubiegający się o obnişkę czynszu nie
moşe posiadać zaległości w opłatach za uşywanie
lokalu (czynsz oraz opłaty niezaleşne od właściciela),
z wyłączeniem sytuacji gdy na bieşąco realizuje zawarte porozumienie z właściwym Wynajmującym
w sprawie spłaty zaległości w ratach. Nie dochowanie warunków porozumienia jest równoznaczne

Kryteria zagęszczenia
§ 7. 1. Osoby ubiegające się o przydział lokalu
mieszkalnego, winny spełniać następujące warunki
wynikające z zagęszczenia:
1) powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę faktycznie zamieszkującą w lokalu nie
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przekracza 5m2, w przypadku ubiegania się
o przydział lokalu socjalnego;

sku o przedłuşenie umowy najmu zajmowanego
lokalu socjalnego a nadal spełnia kryteria.

2) powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę faktycznie zamieszkującą w lokalu nie
moşe przekroczyć powierzchni wymienionej
w pkt 1 o więcej niş 30%, czyli 6,5m2, w przypadku ubiegania się o przydział lokalu komunalnego.

6. Burmistrz Drezdenka moşe wyrazić zgodę na
zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z najemcą
wobec którego została orzeczona eksmisja z nadaniem uprawnień do otrzymania lokalu socjalnego,
jeşeli standard zajmowanego lokalu odpowiada
standardowi lokalu socjalnego.

Rozdział 6

7. W pierwszej kolejności umowy najmu lokalu
socjalnego zawierane są z osobami:

Lokale zamienne
§ 8. 1. Gmina Drezdenko zobowiązana jest do
zawierania umów najmu lokali zamiennych najemcom lokali, w przypadku:
1) przeznaczenia budynku lub lokalu do remontu
kapitalnego, renowacji, modernizacji, rozbiórki
budynku,
2) stwierdzenia stanu zagroşenia şycia lub mienia
mieszkańców przez państwowy nadzór budowlany;
3) katastrofy budowlanej, klęski şywiołowej, poşaru;
4) zmiany funkcji lokalu lub budynku;
2. W przypadku katastrofy budowlanej, bezpośredniego zagroşenia zdrowia i şycia, poşaru, klęski
şywiołowej zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego następuje poza kolejnością.
3. W razie konieczności wykwaterowania najemcy na czas remontu zajmowanego lokalu w uzasadnionych przypadkach podyktowanych w szczególności duşym zakresem remontu, sytuacją rodzinną
lub stanem zdrowia Gmina moşe wskazać najemcy
lokal zamienny i zawrzeć z nim umowę najmu na
czas oznaczony.
4. Lokal zamienny przysługuje najemcy wraz
z osobami wspólnie z nim zameldowanymi na pobyt
stały i faktycznie zamieszkującymi, zgodnie z potwierdzeniem Wynajmującego.
Rozdział 7
Lokale socjalne
§ 9. 1. Gmina w kaşdym roku kalendarzowym
tworzy listę osób zakwalifikowanych do otrzymania
lokalu socjalnego .
2. Postępowanie w sprawie zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego rozpoczyna się od złoşenia
wniosku mieszkaniowego.
3. Wynajmujący prowadzi ewidencję lokali socjalnych.
4. Umowy najmu lokalu socjalnego zawierane są
na okres jednego roku z moşliwością przedłuşenia
na następny okres, jeşeli najemca nadal znajduje się
w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.
5. Burmistrz Drezdenka po uzyskaniu pozytywnej
opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej moşe wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z osobą, która nie złoşyła w terminie wnio-

a) eksmitowanymi na mocy wyroku sądu, którym
sąd przyznał uprawnienia do lokalu socjalnego,
b) pozbawionymi mieszkań w wyniku zdarzeń losowych, które nie maja prawa do lokalu zamiennego,
c) spełniającymi kryteria ubiegania się o lokal socjalny,
d) zamieszkującymi z osobą skazaną prawomocnym wyrokiem za znęcanie się nad rodziną,
bądŝ zmuszonymi do opuszczenia mieszkania
z uwagi na powyşszy fakt,
e) budynku lub lokalu przeznaczonego do rozbiórki, zmiany funkcji budynku, lokalu,
f)

przeznaczenia do zbycia w drodze przetargu
nieruchomości gruntowej zabudowanej, w której znajdują się lokale naleşące do mieszkaniowego zasobu Gminy Drezdenko.

8. Nie przedłuşa się umowy najmu lokalu socjalnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego pozostawania w niedostatku skutkuje odstąpieniem od zawarcia umowy najmu.
Rozdział 8
Zasady dokonywania zamian lokali mieszkalnych
§ 10. 1. Gmina moşe dokonać zamiany lokalu na
lokal wolny najemcom, którzy zajmują lokale mieszkalne niedostosowane do potrzeb wynikających ze
schorzenia narządów ruchu lub niepełnosprawności
w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.). Osoby te
mogą wnioskować o zawarcie umowy najmu na
inny lokal równorzędny, w którym utrudnienie nie
będzie występować.
2. W celu realizacji powyşszej zamiany, najemca
składa wypełniony wniosek mieszkaniowy, stosowne orzeczenie lekarskie oraz inne dokumenty, uzasadniające konieczność zamiany ze względu na stan
zdrowia.
3. Gmina moşe dokonać zamiany lokalu na lokal
wolny w przypadku:
1) jeşeli najemca przekazuje do dyspozycji gminy
lokal, w którym występuje nadwyşka stanowiąca co najmniej jeden pokój;
2) na mniejsze metraşowo przy zachowaniu ilości
pokoi po uzyskaniu uprzedniej zgody Gminy
mogą dokonywać zamian między sobą wynaję-
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tych im przez Gminę lokali mieszkalnych
z obowiązkiem zachowania minimum 5m2 powierzchni mieszkalnej przypadającej na jedna
osobę i gwarantująca pokrycie kosztów eksploatacji lokalu komunalnego. Zamiana dopuszczalna jest równieş wtedy, gdy jeden z lokali nie
naleşy do zasobu Gminy pod warunkiem, şe
jest objęty najmem (np. lokal spółdzielczy) na
podstawie pisemnych wniosków. Zamiana następuje przez rozwiązanie dotychczas obowiązujących umów najmu, podpisanie protokołów
zdawczo – odbiorczych, zawarcie nowych
umów najmu na wskazane we wniosku o zamianę lokale i przejęcie ich protokołem zdawczo – odbiorczym.
4. Najemca oraz pełnoletnie osoby wspólnie
z nim zamieszkujące, uprawnione do zajmowania
lokali, wyraşają zgodę na zamianę lokali, które podlegają zamianie.
5. Gmina proponuje zamianę lokalu na inny lokal
w przypadku, gdy:
1) najemca nie przestrzega warunków umowy
najmu,
2) w wyniku zamiany Gmina uzyskuje co najmniej
jeden pokój lub samodzielny lokal.
6. Na wniosek najemcy Gmina moşe dokonać
zamiany na inny lokal o mniejszej powierzchni uşytkowej, w przypadku, gdy:
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browolnej zamiany zaistniałoby przegęszczenie
ponişej 5m2 powierzchni mieszkalnej na osobę;

3) występują zaległości w opłatach za uşytkowanie lokalu mieszkalnego będącego własnością
Gminy Drezdenko.
10. Gmina proponuje zamianę lokalu na inny lokal w przypadku, gdy:
1) najemca nie przestrzega warunków umowy
najmu;
2) w wyniku zamiany Gmina uzyskuje co najmniej
jeden pokój lub samodzielny lokal,
Rozdział 9
Lokale podnajmowane
§ 11. 1. W uzasadnionych przypadkach Gmina
moşe wyrazić zgodę na podnajem całego lokalu lub
części lokalu przez najemcę, bądŝ na oddanie przez
niego lokalu w bezpłatne uşywanie osobom trzecim.
Nie dotyczy to lokalu socjalnego.
2. Zgodę na podnajem lokalu w całości lub
w części na wniosek najemcy, Gmina moşe wydać
w przypadku, gdy najemca czasowo opuszcza lokal
z powodu:
1) podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania;
2) podjęcie nauki poza miejscem zamieszkania;
3) leczenia.

1) dotychczas zajmowany lokal nie kwalifikuje jego najemcy do otrzymania dodatku mieszkaniowego ze względu na ponadnormatywną
powierzchnię uşytkową;

3. Oddanie części lub całości lokalu w bezpłatne
uşywanie, na wniosek najemcy, na okres czasowy
moşe nastąpić na rzecz osoby, którą wskaşe najemca.

2) najemca ubiega się o zamianę na lokal o nişszym standardzie.

4. Odmawia się zgody na podnajem lokalu bądŝ
oddanie w bezpłatne uşywanie na okres czasowy
jeşeli:

7. Zamiana moşe być dokonana takşe w sytuacji,
kiedy lokal pozostający w mieszkaniowym zasobie
Gminy obciąşony jest zaległościami. W takim przypadku wskazuje się dłuşnikowi osobę ujętą
w katalogu zamian, która deklaruje spłatę zadłuşenia
powstałego na koncie lokalu. Dokonanie tego typu
zamiany następuje po uprzednim zawarciu umowy
o przejęciu długu określającej zasady spłaty długu
z jednoczesnym zastrzeşeniem, iş spłata jest jednorazowa i nie podlega rozłoşeniu na raty ani umorzeniu.
8. Gmina moşe dokonać zamiany lokali w budynkach nowo wybudowanych lub po modernizacji
(kapitalnym remoncie) w pierwszej kolejności osobom, mającym złoşone wnioski o zamianę swojego
lokalu, który spełnia wymogi lokalu zamiennego.
9. Odmowa udzielenia zgody na zamianę lokali
następuje w przypadku:
1) najemca lokalu lub jego małşonek posiada tytuł
prawny do posiadania innego lokalu, domu
mieszkalnego,
2) realizacja zamiany naruszałaby zasady racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Drezdenko, a w szczególności
w sytuacji, gdy w lokalu objętym w wyniku do-

1) budynek, w którym zamieszkuje najemca został
przeznaczony do rozbiórki;
2) najemca posiada zaległości w opłatach za uşywanie lokalu;
3) wobec najemcy prowadzone jest postępowanie
mające na celu wypowiedzenie lub rozwiązanie
stosunku najmu;
4) zawarcie umowy podnajmu lub oddania
w bezpłatne uşywanie lokalu spowoduje przegęszczenie ponişej 5m2 powierzchni mieszkalnej na osobę.
Rozdział 10
Lokale przeznaczone do remontu wykonywanego
we własnym zakresie i na koszt przyszłego najemcy
oraz lokale powstałe w drodze adaptacji
§ 12. 1. W budynkach stanowiących 100% własności gminy przeznacza się pomieszczenia niemieszkalne słuşące mieszkańcom do uşytku wspólnego do nadbudowy, rozbudowy, przebudowy, adaptacji w celu utworzenia lub powiększenia lokali
mieszkalnych przeprowadzonych na koszt własny.
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2. O zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony mogą ubiegać się osoby, które nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, a spełniają
następujące warunki:
1) są członkami wspólnoty samorządowej Gminy
Drezdenko;
2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu
a w przypadku małşonków şadnemu z nich nie
przysługuje tytuł prawny do innego lokalu;
3) osiągają dochody nieprzekraczające wysokości
określonych w § 6 ust. 1 pkt 2.
3. Burmistrz Drezdenka podaje do publicznej
wiadomości poprzez umieszczenie informacji na
tablicy ogłoszeń oraz w prasie lokalnej wykaz lokali
do remontu, pomieszczeń do nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i adaptacji w celu utworzenia
bądŝ powiększenia lokali mieszkalnych.
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4) byłym najemcą, który po pozbawieniu go tytułu
prawnego do zajmowania lokalu uregulował
w całości zaległość w opłatach,
§ 14. W wyjątkowych przypadkach podyktowanych interesem miasta związanych z jego rozwojem,
Gmina moşe zawierać umowy najmu lokali mieszkalnych z osobami fizycznymi ze względu na charakter pracy wykonywanej przez te osoby.
§ 15. 1. Najemcy lokali niesamodzielnych,
z uşywalnością wspólnych pomieszczeń, w przypadkach uzasadnionych względami społeczno – gospodarczymi i zasadami racjonalnej gospodarki, mogą
wystąpić z wnioskiem o:
1) zawarcie umowy najmu zwolnionej przez innego najemcę części lokalu;
2) trwałe wydzielenie wynajmowanych przez siebie części, jeşeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Lokale te mogą być wynajmowane osobom
oczekującym na lokale zamienne i umieszczonym na
liście przydziału lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony, jeşeli wyraşą wolę wykonania remontu
na koszt własny bez moşliwości refundowania poniesionych kosztów remontu, nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i adaptacji.

2. Najemca lokalu, do którego bezpośrednio
przylega w poziomie wolny lokal, nie będący samodzielnym lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali
(t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), moşe wystąpić z wnioskiem o połączenie lokali.

5. Decyzję o wyborze osób, którym wskazane zostaną te lokale kaşdorazowo podejmuje Burmistrz
Drezdenka, po uprzednim zweryfikowaniu złoşonych
ofert

3. Najemcy lokalu socjalnego połoşonego w lokalu wspólnym, w którym pozostała część lokalu
została zwolniona, Gmina moşe wskazać inny lokal
socjalny.

6. Osoba, która uzyskała pozytywną decyzję
Burmistrza Drezdenka zobowiązana jest do przeprowadzenia prac na warunkach określonych
w umowie zawartej z wynajmującym i po przedłoşeniu protokołu o bezusterkowym odbiorze robót
zawiera się umowę najmu na czas nieoznaczony.

4. Z osobami będącymi najemcami części lokalu
wspólnego w sytuacji opróşnienia pozostałej części
tego lokalu moşe być zawarta umowa najmu innego
samodzielnego lokalu po uprzednio wyraşonej zgodzie przez najemcę na tę zamianę.

Rozdział 11
Inne przypadki zawarcia umowy najmu
§ 13. 1. Gmina moşe, pod warunkiem nie posiadania tytułu prawnego do innego lokalu oraz brakiem zaległości w opłatach za lokal, zawierać umowy najmu na czas nieoznaczony z:
1) osobami mieszkającymi w lokalach przekazanych Gminie na podstawie odrębnych przepisów;
2) osobami, które są posiadaczami domów jednorodzinnych, stanowiących uprzednio przedmiot
umów dzierşawy zawartych z tymi osobami lub
ich poprzednikami prawnymi, mieszkającymi
nieprzerwanie w tych domach od czasu wygaśnięcia wyşej wymienionych umów;
3) osobami zameldowanymi i zamieszkującymi
w lokalu bez tytułu prawnego co najmniej 5 lat
spełniającymi kryterium dochodowe. W przypadku, gdy lokal zajmowany przez osoby,
o których mowa, posiada zbyt duşą powierzchnię uşytkową w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, Gmina moşe zaproponować zawarcie umowy lokalu o mniejszej powierzchni;

§ 16. 1. Za porozumieniem stron moşna zmienić
dotychczasową umowę najmu na umowę najmu
lokalu socjalnego w przypadku gdy:
1) podczas trwania umowy najmu najemca znajdzie się w niedostatku;
2) istnieje konieczność wykonania wyroku eksmisyjnego ze wskazaniem lokalu socjalnego,
a standard zajmowanego lokalu odpowiada
standardowi lokalu socjalnego.
Rozdział 12
Zasady wynajmowania lokali o powierzchni
użytkowej powyżej 80m2
§ 17. 1. Lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80m2, mogą być zbyte w drodze przetargu lub celem którego jest ustalenie najwyşszej
stawki czynszu.
2. Wywoławcza stawka czynszu, nie moşe być
nişsza niş 200% obowiązującej stawki bazowej czynszu w zasobie gminy.
3. Lokale powinny być oddane w najem osobom
umieszczonym na liście przydziału lokali na czas
nieoznaczony lub oczekujący na lokal zamienny.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 86

– 5909 –

Rozdział 13
Zasady postępowania w stosunku do osób, które
pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub
w lokalu, w którego najem nie wstąpiły.
§ 18. 1. Osoby, które pozostały w lokalu po
śmierci najemcy, a nie wstąpiły w najem na podstawie art. 691 kodeksu cywilnego obowiązane są
do opuszczenia, opróşnienia lokalu i przekazania go
wynajmującemu w terminie 30 dni od daty zgonu
najemcy.
2. Wynajmujący moşe w szczególnych przypadkach przedłuşyć termin do opuszczenia i opróşnienia
lokalu maksymalnie do 3 miesięcy.
3. Do dnia opróşnienia lokalu osoby , które nie
wstąpiły w najem po śmierci najemcy obowiązane
są uiszczać odszkodowanie w wysokości określonej
w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. z 2005r Nr 31,
poz. 266 ze zm.).
4. Po bezskutecznym upływie terminów określonych w ust. 1 i 2 wynajmujący wszczyna postępowanie sądowe o eksmisję.
Rozdział 14
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków
o najem lokali socjalnych i na czas nieoznaczony
oraz sposób poddania tych spraw kontroli
społecznej.
§ 19. 1. Osoby ubiegające się o przydział lokalu
mieszkalnego, winny spełniać następujące warunki
wynikające z zagęszczenia:
1) powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę faktycznie zamieszkującą w lokalu nie
przekracza 5m2, w przypadku ubiegania się
o przydział lokalu socjalnego;
2) powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę faktycznie zamieszkującą w lokalu nie
moşe przekroczyć powierzchni wymienionej
w pkt 1 o więcej niş 30%, czyli 6,5m2, w przypadku ubiegania się o przydział lokalu komunalnego.
2. Osoby ubiegające się o zawarcie umowy najmu lokalu winny spełniać następujące kryteria dochodowe:
1) w przypadku ubiegania się o przydział lokalu
socjalnego kryterium dochodowe to 50% najnişszej emerytury na osobę w gospodarstwie
wieloosobowym i 75% najnişszej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym;
2) w przypadku ubiegania się o przydział lokalu
komunalnego kryterium dochodowe to 100%
najnişszej emerytury na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 150% najnişszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
3. Osoba ubiegająca się o przydział lokalu
mieszkalnego składa wypełniony wniosek mieszkaniowy, który powinien określać:
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1) dotychczasowe warunki zamieszkania, potwierdzone przez zarządcę budynku lub właściciela lokalu;
2) ilość członków rodziny uprawnionych do zamieszkiwania z wnioskodawcą;
3) dowody potwierdzające przebywanie na terenie
Gminy Drezdenko;
4) poświadczenia dotyczące uzyskiwanych dochodów.
4. Weryfikacja wniosków następuje w oparciu
o punktację określoną w załączniku Nr 1 do uchwały.
Kwalifikowanie osób i rodzin do umieszczenia na
listę przydziału mieszkań odbywa się z udziałem
Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
5. Wnioski o przydział lokalu mieszkalnego z zasobu gminnego złoşone od 1 stycznia do dnia
30 czerwca będą rozpatrywane przez Społeczną
Komisję Mieszkaniową w lipcu kaşdego roku kalendarzowego. Wnioski złoşone po tym terminie będą
rozpatrywane przez Społeczna Komisje Mieszkaniową do dnia 15 stycznia roku następnego.
6. Listy osób i rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu sporządza się w miesiącu
grudniu kaşdego roku kalendarzowego , oddzielnie
dla lokali mieszkalnych na czas nieoznaczony i lokali
socjalnych i po zatwierdzeniu Burmistrza Drezdenka
i podaje się do publicznej wiadomości w styczniu na
okres 1 miesiąca.
7. Umieszczenie osób i rodzin na liście przydziału mieszkań nie rodzi zobowiązań gminy do zawarcia umowy najmu lokalu w stosunku do wszystkich
osób w danym roku, gdyş uzaleşnione to będzie od
ilości uzyskanych wolnych lokali w danym roku kalendarzowym.
8. Umowy najmu zawierane są przez zarządcę
nieruchomości na podstawie pisemnego wskazania
przez Gminę najemcy.
9. W przypadku nie przyjęcia przez osoby
umieszczone na liście w okresie ubiegania się,
trzech róşnych ofert lokali Burmistrz Drezdenka
skreśla te osoby z listy.
10. Wnioski osób rodzin umieszczonych na listach przydziału mieszkań podlegają sprawdzeniu
po złoşeniu wniosku o najem lokal, przed zawarciem
umowy najmu lub w trakcie oczekiwania do zawarcia umowy najmu.
11. Dopuszcza się przekwalifikowanie wniosków
osób w przypadku zmiany sytuacji finansowej osób,
rodzin z listy przydziału lokali socjalnych na listę
przydziału lokali na czas nieoznaczony i odwrotnie
po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej
12. Wnioskodawca aktualizuje złoşony wniosek
mieszkaniowy i informuje o zmianach mających
wpływ na realizację wniosku, zarówno w zakresie
punktacji jak i dalszej jego realizacji.
13. Złoşenie przez wnioskodawcę oświadczeń
zawierających nieprawdziwe dane lub zatajenie danych dotyczących własnej sytuacji mieszkaniowej
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i materialnej w zakresie wymaganym uchwałą niezbędnych do zawarcia umowy najmu lokalu skutkuje
odstąpieniem od realizacji wniosku.
14. Nie podlegają rozpatrzeniu wnioski osób:
a) które zbyły lub zdały dobrowolnie lokal lub
budynek mieszkalny
b) które dokonały wcześniej dobrowolnej zamiany mieszkania na lokal o mniejszej strukturze

Poz. 11751175,

dzonymi według dotychczasowych przepisów, zachowują prawo do zawarcia umowy najmu.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 22. Traci moc uchwała Nr XXXIV/284/01 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 września 2001 roku
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali.
§ 23. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Rozdział 15
Przepisy końcowe

Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński

§ 20. Osoby objęte rocznymi listami osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu, sporzą-

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/366/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 czerwca 2010r.
Kryteria punktowe stosowane do oceny wniosków w celu ustalenia pierwszeństwa nabycia prawa do
ubiegania się o lokal mieszkalny z zasobów gminy.
Kryterium

Opis

Punktacja

1. Przegęszczenie

Ponişej 3m2na osobę w miejscu
zamieszkania
d 3m2do ponişej 4m2
Od 4m2do ponişej 5m2
Od 5m2

9 pkt
6 pkt
4 pkt
2 pkt

2. Wychowankowie
domów dziecka, rodziny zastępcze

3. Stosunki społeczne
w miejscu zamieszkania, warunki zdrowotne wnioskodawcy

1175

Jeşeli wniosek zostanie złoşony nie
póŝniej niş w ciągu 12 miesięcy po
opuszczeniu placówki, do 25 roku
şycia, którzy nie posiadali tytułu
prawnego do innego lokalu
1. wnioskodawca zamieszkujący
wspólnie z osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym
i umiarkowanym
2. wnioskodawca i członkowie jego
rodziny będący osobami niepełnosprawnymi w stopniu znacznym
lub umiarkowanym lub wychowujący dzieci niepełnosprawne
uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego

10 pkt

Uwagi
Punkty liczone są w przypadku
zameldowania podstawie potwierdzenia tego faktu przez biuro
meldunkowe. Stan przegęszczenia powinien mieć miejsce
w okresie co najmniej 12 miesięcy przed złoşeniem wniosku bądŝ
ankiety weryfikacyjnej.
Punktacji nie nalicza się
w przypadku złoşenia wniosku po
upływie 12 miesięcy oraz po
ukończeniu 25 roku şycia

3 pkt

Wymagane orzeczenie potwierdzające

5 pkt
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UCHWAŁA NR LIII/367/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy
Drezdenko
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.), art. 11a
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z póŝn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy
Drezdenko, stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/367/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 czerwca 2010r.
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Uchwała ma zastosowanie w stosunku do
wszystkich zwierząt domowych, w tym w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach
administracyjnych Gminy.
§ 2. Celem programu zapobiegania bezdomności
zwierząt domowych na terenie Gminy Drezdenko
jest:
1) zapobieganie bezdomności psów i kotów;
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów;
3) poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego
4) edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych psów i kotów;
5) promowanie prawidłowych postaw i zachowań
człowieka w stosunku do zwierząt.
§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:

1) Gminie – naleşy przez to rozumieć Gminę
Drezdenko;
2) Burmistrzu – naleşy przez to rozumieć Burmistrza Drezdenka;
3) Ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawę
z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt
(Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 ze zmianami);
4) Właścicielu – naleşy przez to rozumieć osobę
będącą mieszkańcem gminy Drezdenko, posiadającą zwierzę lub zwierzęta, o których mowa
w niniejszej uchwale.
Rozdział 2
Zapobieganie bezdomności psów i kotów.
§ 4. 1. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom psów i kotów w wysokości 50% kosztów sterylizacji samic lub kastracji samców.
2. Określa się następujące zasady dofinansowanie zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom gminy Drezdenko, do zwierząt stanowiących ich własność,
2) Urząd zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wyłania lekarza weterynarii, z którym
zawierana jest umowa na dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji dofinansowywanych z budşetu Gminy;
3) właściciel chcący poddać zabiegowi posiadane
zwierze zgłasza je do lekarza weterynarii,
z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu przeprowadzenia zabiegu
oraz wypełnia oświadczenie (zał. Nr 2 do
uchwały) zawierającą klauzulę o jawności danych osobowych, którą lekarz weterynarii po
przeprowadzeniu zabiegu przekaşe do Urzędu
Miejskiego w Drezdenku;
4) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu po wykonaniu zabiegu;
5) na warunkach określonych w umowie, Gmina
płaci pozostałe 50% kosztu zabiegu bezpośrednio lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku, do którego dołączone będą
oświadczenia, o których mowa w pkt. 3;
§ 5. 1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia
miotów psów lub kotów bezpańskich lub posiadających właścicieli.
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2. Określa się następujące zasady finansowania
zabiegów, o których mowa w ust. 1:
1) uśpieniu mogą podlegać wyłącznie zwierzęta,
które są jeszcze ślepe i nie ma moşliwości zapewnienia dla nich właścicieli;
2) zabieg uśpienia na zasadach określonych
w ust. 2 pkt. 1 przeprowadza wyłącznie lekarz
weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę
na świadczenie usługi w tym zakresie;
3) Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii
za czynności opisane w niniejszym paragrafie,
zgodnie z warunkami określonymi w umowie;
4) zabiegi uśpienia ślepych miotów psów i kotów
dofinansowywane są wyłącznie właścicielom
zwierząt, którzy są mieszkańcami Gminy Drezdenko i wypełnili oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt. 3;

Poz. 1176

§ 7. 1. Właściciel, który zamierza pozbyć się
zwierzęcia jest obowiązany do zapewnienia mu
opieki (znalezienie nowego właściciela, przekazanie
do schroniska, itp.).
2. Za poszukiwanie nowych właścicieli dla psów
i kotów odpowiadają ich dotychczasowi właściciele.
3. Gmina moşe prowadzić poszukiwania nowych
właścicieli dla psów i kotów poprzez:
1) prowadzenie akcji adopcyjnej bezdomnych
zwierząt wyłapanych z terenu Gminy za pośrednictwem lekarza weterynarii, z którym
Gmina zawarła umowę na świadczenie usług
w tym zakresie;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych zachęcających
do zaopiekowania się bezdomnym psem lub
kotem.

2. Określa się następujące zasady finansowania
zabiegów, o których mowa w ust. 1:

3) Zachęcenie szkół i przedszkoli z terenu Miasta
do włączania do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt
domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt
poprzez sterylizację i kastrację;

1) Urząd Miejski Drezdenko zgodnie z ustawą
prawo zamówień publicznych wyłania lekarza
weterynarii, z którym zawierana jest umowa na
dokonywanie zabiegów kastracji lub sterylizacji
bezdomnych zwierząt, opiekę pooperacyjną,
dofinansowywanych w 100% z budşetu Gminy,

4) Propagowanie przez Gminę zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt zapobiegających nadmiernemu niekontrolowanemu wzrostowi populacji bezdomnych zwierząt poprzez ulotki, artykuły w gazetach oraz akcje prowadzone za
pośrednictwem mediów;

§ 6. 1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt przebywających na
terenie gminy Drezdenko.

2) bezdomne zwierzęta będą na zlecenie gminy
wyłapywane i przewoşone do lekarza weterynarii, o którym mowa w pkt. 1 w celu wykonania zabiegu kastracji lub sterylizacji,
3) po przeprowadzeniu zabiegu zwierzęta powrócą do miejsc macierzystych lub zostaną
umieszczone w schronisku dla bezdomnych
zwierząt bądŝ trafią do adopcji.
4) na warunkach określonych w umowie, Gmina
płaci 100% kosztów zabiegu lekarzowi weterynarii na podstawie wystawionego rachunku.

5) Organizowanie prelekcji, konkursów, akcji dla
dzieci i młodzieşy z terenu Miasta na temat
humanitarnego traktowania zwierząt oraz zagadnień związanych z ich bezdomnością.
Rozdział 3
Postanowienia końcowe.
§ 8. Kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego programu określi corocznie Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku dotycząca budşetu Gminy.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/367/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 czerwca 2010r.

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE WYKONANIA ZABIEGU WETERYNARYJNEGO W RAMACH PROGRAMU ZAPOBIEGANIA
BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH NA TERENIE GMINY DREZDENKO.
1. Imię i nazwisko właściciela zwierzęcia:
………………………………………………………………………………………..………………………………………….…
2. Adres zamieszkania właściciela zwierzęcia, numer telefonu:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
3. Gatunek zwierzęcia: kot/pies*; maść, imię, płeć,
…………………………………………………………………………………………..………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..………………………………………….
rodzaj wykonywanego zabiegu (sterylizacja, kastracja, uśpienie ślepego miotu*).
4. Zobowiązuję się do opłacenia lekarzowi weterynarii 50% kosztów zabiegu sterylizacji/kastracji w kwocie
………………… zł (słownie: ………………………………………………………………………………..……………….. ),
oraz do szczególnej opieki nad zwierzęciem w okresie pozabiegowym.
Wyraşam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb wynikających
z realizacji programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Drezdenko zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z póŝn.
zm.).

…………………………………………
Miejscowość, data

……………………………………………………….
czytelny podpis właściciela zwierzęcia

* niepotrzebne skreślić
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UCHWAŁA NR XLII/100/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zmian opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie miasta Żary
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.) uchwala się co następuje:

a) w Okręgu Wyborczym Nr 1 - ulic: Fabrycznej,
Irysowej, Kalinowej, Północnej, Radomskiej,
Rondo Zesłańców Sybiru, Róşanej, Rzeszowskiej,

§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów
wyborczych utworzonych na terenie miasta Şary
uchwałą Nr XXXIX/27/02 Rady Miejskiej w Şarach
z dnia 4 lipca 2002r. w sprawie ustalenia okręgów
wyborczych, zmienioną uchwałą Nr XLI/97/10 z dnia
29 kwietnia 2010r. poprzez:

b) w Okręgu Wyborczym Nr 2 - ulic: Feliksa
Nowowiejskiego, Lutosławskiego,

1) dopisanie nowych ulic:

c) w Okręgu Wyborczym Nr 3 - ulic: Bocianiej,
Chełmońskiego, Gospodarczej, Handlowej,
Jacka Malczewskiego, Jaskółczej, Kossaka,
Kukułczej, Matejki, Plac Zamkowy, Rondo
Tadeusza Ślusarskiego, Słowiczej, Strusiej,
Transportowej,
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d) w Okręgu Wyborczym Nr 4 - ulic: Dolnośląskiej, Na Wzgórzu, Świętokrzyskiej, Ŝródlanej;
2) zmianę nazw lub wykreślenie z ewidencji ulic:

Poz. 1177

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

a) w Okręgu Wyborczym Nr 1 - skreśla się ulicę
Lwowską,

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

b) w Okręgu Wyborczym Nr 3 - zmienia się Aleję Warszawską na Aleję Jana Pawła II, skreśla
się ulicę Dworzec PKP.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/100/10
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 24 czerwca 2010r.
Wykaz okręgów wyborczych, ich granice i numery, oraz liczba wybieranych radnych w mieście Żary
Numer okręgu
wyborczego

1

2

3

Granice okręgu wyborczego
miasto Şary, ulice:
Baczyńskiego, Białostocka, Broniewskiego, Bukowa, Cegielniana, Chełmska,
Częstochowska, Dygasińskiego, Głogowska, Gnieŝnieńska, Górnośląska,
Hutnicza, Irysowa, Kalinowa, Kasprzaka, Katowicka, Kielecka, Kolejowa,
Komuny Paryskiej, Krakowska, Lubelska, Lwowska, Męczenników Oświęcimskich, Młynarska, Okrzei, Polna, Południowa, Północna, Rataja, Róşana,
Słoneczna, Szarych Szeregów, Szkolna, Średnia, Świętego Brata Alberta,
Tunelowa, Witosa 3-19, Zamojska, Zapolskiej, Zgorzelecka, Zwycięzców
miasto Şary, ulice:
Artylerzystów, Broni Pancernej, Chopina, Czerwonego Krzyşa, Kazimierza
Wielkiego, Krótka, Kurpińskiego, Lotników, Moniuszki, Paderewskiego,
Serbska, Strzelców, Szymanowskiego, Telemanna, Wieniawskiego, 17 Lutego
miasto Şary, ulice:
Aleja Warszawska, Asnyka, Bohaterów Getta, Bolesława Chrobrego, Browarna, Brzoskwiniowa, Buczka, Budowlanych, Cicha, Czereśniowa, Daszyńskiego, Drzymały, Długosza, Domańskiego, Dworzec PKP, Fredry, Generała
Sowińskiego, Głowackiego, Jagiellońska, Jakubicy, Jęczmienna, Kaczy Rynek, Kilińskiego, Kołłątaja, Konarskiego, Kościelna, Ksiąşęca, Księdza Ściegiennego, Kwiatowa, Kąpielowa, Legionistów, Ludowa, Malinowa, Marcinkowskiego, Mieszka I, Miła, Morelowa, Myśliwska, Nadrzeczna, Niemcewicza, Ogrodowa, Orkana, Ojca Rafała Kalinowskiego, Orzechowa, Osadników
Wojskowych, Owsiana, Pańska, Piastowska, Plac Inwalidów, Plac Kardynała
Wyszyńskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Plac Łuşycki, Plac Pionierów Ziemi
Şarskiej, Plac Przyjaŝni, Plac Wolności, E. Platter, Pocztowa, Podchorąşych,
Podwale, Poznańska, Przeładunkowa, Przemysłowa, Przepiórek, Pszenna,
Ptasia, Ratuszowa, Rejtana, Robotnicza, Rynek, Skarbowa, Spokojna, Staszica, Stefana Batorego, Stefczyka, Traugutta, Ułańska, Wapienna, Warsztatowa, Wartownicza, Wiśniowa, Władysława Jagiełły, Witosa 2071,Wrocławska, Zakładowa, Zamkowa, Zaściankowa, Zielona, Zielonogórska, Şabikowska, Şagańska, Şurawia, Şymirskiego, Şytnia, 1 Maja 9 Maja,
11 Listopada

Liczba
mandatów

5

5

5
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miasto Şary, ulice:
Aleja Wojska Polskiego, Akacjowa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich,
Bema, Bieszczadzka, Botaniczna, Boya Şeleńskiego, Brzozowa, Czecha, Dębowa, Dolnośląska, Dworcowa, Dziewina, Generała Chłopickiego, Generała
Dąbrowskiego, Generała Pułaskiego, Generała Sikorskiego, Grunwaldzka,
Huculska, Karpacka, Kaszubska, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krasińskiego, Kraszewskiego, Krucza, Kujawska, Kusocińskiego, Kurpiowska, Lelewela, Leszczyńska, Leśna, Letniskowa, Lubuska, Łąkowa, Malinowskiego,
Małopolska, Marszowska, Marusarzówny, Mazowiecka, Mazurska, Mickiewicza, Modrzewiowa, Nałkowskiej, Niepodległości, Obrońców, Opolska,
Osadnicza, Partyzantów, Pienińska, Pionierów, Plac Şwirki i Wigury, Podhalańska, Podlaska, Pokoju, Pomorska, Powstańców Wielkopolskich, Prusa,
Pytlasińskiego, Rekreacyjna, Reymonta, Sarnia, Sienkiewicza, Słowackiego,
Słowiańska, Smoczka, Sosnowa, Spacerowa, Sportowa, Stamma, Straşacka, Sudecka, Szklarska, Szpitalna, Śląska, Świętokrzyska, Tatrzańska, Teligi,
Tenisowa, Turystyczna, Warmińska, Wielkopolska, Wileńska, Westerplatte,
Władysława Łokietka, Wypoczynkowa, Wyspiańskiego, Wyzwolenia, Zachodnia, Zakopiańska, Zawiszy Czarnego, Ŝródlana, Şeromskiego, Şołnierska,

6
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UCHWAŁA NR XLII/101/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Żary
Na podstawie art. XII ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Przepisy wprowadzające kodeks pracy
(Dz. U. Nr 24, poz. 142 i z 1990r. Nr 34, poz. 198 ze
zmianami) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/13/03 Rady Miejskiej w Şarach z dnia 20 lutego 2003 roku, w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta

Şary (Dz. Urzędowy Województwa
Nr 18, poz. 335) skreśla się § 5 i § 6.

Lubuskiego

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary .
§ 3. Uchwala wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Dariusz Grochla
1178

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

1179
1179

UCHWAŁA NR XXXIII/228/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności Gminy Ośno Lubuskie oraz jednostek
organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 59 ust. 1, 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach pu-

blicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co
następuje:
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CZĘŚĆ I
Postanowienia wstępne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania
na raty wierzytelności Gminy Ośno Lubuskie oraz
jednostek organizacyjnych Gminy Ośno Lubuskie
z tytułu naleşności pienięşnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, zwanych dalej "wierzytelnościami" wobec osób fizycznych, osób prawnych,
a takşe jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej, zwanych dalej „dłuşnikami”.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) wierzytelności - oznacza to naleşność główną
lub odsetki za zwłokę albo kary umowne, przy
czym kwoty wierzytelności tego samego dłuşnika wynikające z róşnych tytułów nie ulegają
kumulacji,
2) dłuşniku - oznacza to osobę fizyczną, osobę
prawną, a takşe jednostkę organizacyjną nie
posiadającą osobowości prawnej,
3) trudnej sytuacji materialnej - oznacza to:
a) w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz
przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
- udokumentowany przez dłuşnika stan faktyczny, z którego wynika, şe średniomiesięczny łączny dochód, za rok poprzedzający
złoşenie kompletnego wniosku, nie przekracza 20 % zweryfikowanego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy
społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U.
Nr 64, poz. 593 ze zm.),
b) w odniesieniu do przedsiębiorców nie wymienionych w lit. a, osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - udokumentowany przez dłuşnika stan faktyczny, z którego
wynika, ze wystąpiła u niego strata z tytułu
prowadzonej działalności wykazana w sprawozdaniu finansowym i deklaracji podatkowej za rok poprzedzający złoşenie kompletnego wniosku,
4) uldze - oznacza to umorzenie, rozłoşenie na raty
lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności
oraz naliczanie obnişonej kwoty oprocentowania w przypadku odroczenia terminu zapłaty
lub rozłoşenia na raty,
5) kosztach dochodzenia - oznacza to koszty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty
pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne
koszty poniesione w celu przymusowego dochodzenia zapłaty wierzytelności,
6) kosztach egzekucji - oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika poniesionych w toku egzekucji, w zakresie

Poz. 1179
niezbędnym do celowego przeprowadzania egzekucji, określonych ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o komornikach sądowych i egzekucji
(Dz. U. z 1997r. Nr 133, poz. 882 ze zm.)
CZĘŚĆ II

Organy uprawnione do umarzania wierzytelności
i udzielania ulg
§ 3.
1) Do umarzania wierzytelności i udzielania ulg
w spłacie wierzytelności uprawnieni są:
1. Burmistrz Ośna Lubuskiego, jeşeli kwota wierzytelności nie przekracza 50 000,00zł.,
2. Burmistrz Ośna Lubuskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budşetowej Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim, jeşeli kwota
wierzytelności przekracza 50 000,00zł,
2) jeşeli wartość wierzytelności nie przekracza
10 000,00zł Burmistrz moşe upowaşnić do umarzania wierzytelności lub udzielania ulg w spłacie:
1. Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ośno Lubuskie,
2. inne osoby.
3) Przez wartość wierzytelności, o której mowa
w ust. 2, rozumie się kwotę wierzytelności łącznie z kwotą naliczonego oprocentowania oraz
innymi naleşnościami ubocznymi.
§ 4. Organ właściwy do umarzania kwoty głównej wierzytelności oraz udzielania ulg w spłacie jest
równieş uprawniony do umarzania kwoty naliczonego oprocentowania oraz innych naleşności
ubocznych.
CZĘŚĆ III
Zasady umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 5.
1) Wierzytelność moşe być umorzona w całości
albo w części, jeşeli ustalone w toku postępowania wyjaśniającego okoliczności wykaşą, ze
wymaga tego waşny interes dłuşnika lub interes publiczny, w szczególności gdy:
1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe
w postępowaniu mającym na celu przymusowe zaspokojenie wierzytelności nie uzyska
się kwoty wyşszej od kosztów dochodzenia
i egzekucji tej naleşności;
2. w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na
podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, şe dłuşnik nie posiada majątku, z którego moşna by dochodzić naleşności;
3. nie odzyskano jej w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
4. przed wszczęciem egzekucji okaşe się, şe
dłuşnik lub osoby pozostające na jego
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utrzymaniu byliby pozbawieni niezbędnych
środków utrzymania;
5. dłuşnik zmarł:
a) nie pozostawiając şadnego majątku,
b) pozostawił ruchomości nie podlegające
egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
c) pozostawił przedmioty codziennego uşytku domowego, których łączna wartość nie
przekracza kwoty 6 000,00zł,
d) nie moşna ustalić jego następców prawnych;
6. nie moşna ustalić osoby dłuşnika, jego miejsca zamieszkania bądŝ siedziby, dłuşnik
zmarł lub został wykreślony z właściwego rejestru;
7. przed wszczęciem postępowania sądowego
okaşe się, şe kierowanie sprawy na drogę
postępowania sądowego nie spowoduje odzyskania wierzytelności Gminy Ośno Lubuskie;
8. wierzytelność powstała w wyniku błędnego
naliczania spowodowanego niekompletną
dokumentacją, za co dłuşnik nie ponosi odpowiedzialności;
9. dłuşnik znajduje sie w trudnej sytuacji materialnej, a umorzenie dotyczy wyłącznie odsetek od naleşności głównej;
10. umorzenie wierzytelności jest uzasadnione
waşnym interesem dłuşnika lub interesem
publicznym;
2) Wierzytelność moşe być umorzona na uzasadniony wniosek dłuşnika. Dopuszcza się umorzenie z urzędu, jeśli podstawy umorzenia,
o których mowa w ust. 1, potwierdzone są dokumentami znajdującymi się w posiadaniu
Urzędu Gminy Ośno Lubuskie lub jednostek
organizacyjnych gminy.
3) Umorzenie wierzytelności, za którą odpowiada
solidarnie więcej niş jeden dłuşnik, moşe nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłuşników.
4) Jeşeli umorzenie obejmuje część wierzytelności, wyznacza się termin zapłaty pozostałej do
uregulowania części wierzytelności. W takim
przypadku dłuşnik powinien być pouczony, ze
niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części wierzytelności moşe skutkować odstąpieniem od umorzenia.
§ 6.
1) Umorzenie wierzytelności co do naleşności
głównej powoduje wygaśnięcie wierzytelności
co do naleşności ubocznych w całości lub
w takiej części, w jakiej wygasła wierzytelność
co do naleşności głównej.

Poz. 1179

2) Umorzenie wierzytelności moşe teş obejmować
tylko naleşności uboczne.
§ 7.
1) Na wniosek dłuşnika moşna odroczyć termin
zapłaty całości albo części wierzytelności,
a takşe rozłoşyć na raty płatność całości albo
część wierzytelności, jeşeli przemawiają za tym
udokumentowane trudności płatnicze dłuşnika,
interes Gminy Ośno Lubuskie nie stoi temu na
przeszkodzie, a zastosowanie ulgi rokuje zapłatę wierzytelności w całości albo w części.
2) Od wierzytelności, do której zastosowano ulgę
w spłacie, nie pobiera się odsetek za zwłokę za
okres od dnia udzielenia ulgi do dnia upływu
terminu spłaty.
3) Jeşeli dłuşnik nie spłaci wierzytelności albo jej
części w określonym terminie odpowiednio
wierzytelność albo pozostała część wierzytelności staje się natychmiast wymagalna wraz
z odsetkami naleşnymi od dnia wymagalności.
CZĘŚĆ VI
Tryb umarzania wierzytelności i udzielania ulg
§ 8. Umorzenie wierzytelności, o którym mowa
w § 5, oraz udzielenie ulg, o którym mowa w § 7,
następuje:
1. w odniesieniu do wierzytelności o charakterze
administracyjno-prawnym – w drodze decyzji
administracyjnej,
2. w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze
stosunków cywilno-prawnych – w drodze porozumienia
3. w sytuacji określonej w § 5 ust. 1 pkt. 3, 5, 6, 8
umorzenie wierzytelności moşe nastąpić
w drodze jednostronnego oświadczenia woli,
składanego w celu dokonania odpisu w księgach rachunkowych.
§ 9.
1) Wnioski o umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg rozpatrują:
1. właściwi pracownicy podstawowych komórek
organizacyjnych Urzędu Gminy, jeśli o umorzeniu wierzytelności lub o udzieleniu ulgi
rozstrzyga Burmistrz,
2. właściwi pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy Ośno Lubuskie, jeşeli do umorzenia wierzytelności lub do udzielenia ulgi
umocowany jest Kierownik tej jednostki.
2) Projekt decyzji lub porozumienia, o którym
mowa w § 8, przedkłada się odpowiednio:
1. Burmistrzowi Ośna Lubuskiego,
2. Kierownikowi jednostki organizacyjnej Gminy
Ośno Lubuskie.
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3) Projekty, o których mowa w ust. 2, wymagają
opinii Skarbnika Gminy lub Głównego Księgowego jednostki organizacyjnej Gminy Ośno
Lubuskie lub osoby przez nich upowaşnionej.
4) Jeşeli Burmistrz umocuje do rozpatrywania
wniosków, udzielania ulg, umarzania wierzytelności w jego imieniu inne osoby, projekt decyzji lub umowy, o których mowa w § 8, osoby
umocowane przedstawiają bezpośrednio do
opinii Skarbnikowi Gminy lub Głównemu Księgowemu jednostki organizacyjnej Gminy Ośno
Lubuskie lub osobie przez nich upowaşnionej.
§ 10. Kierownicy podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Ośno Lubuskie są zobowiązani przedkładać Burmistrzowi za pośrednictwem Skarbnika Gminy sprawozdania o zakresie
umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg:
1) za okresy półroczne według stanu na dzień
30 czerwca,
2) za okresy roczne według stanu na dzień
31 grudnia,
w terminie 30 dni od dnia upływu okresu sprawozdawczego.
§ 11.
1) Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej Ośna
Lubuskiego informację o wysokości wszystkich
umorzonych wierzytelności oraz udzielonych
ulg w roku budşetowym.

Poz. 1179, 1180
CZĘŚĆ V
Postanowienia końcowe

§ 12. Ulga w spłacie wierzytelności w przypadku
gdy dłuşnik jest przedsiębiorcą moşe być udzielana
w ramach pomocy de minimis na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291 ze zm.).
§ 13. Wnioski o umorzenie wierzytelności
i udzielanie ulg nie rozpatrzone do dnia wejścia
w şycie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na
zasadach określonych niniejszą uchwałą.
§ 14. Traci moc uchwała Nr XXV/182/06 Rady
Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 czerwca
2006r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania
wierzytelności Gminy Ośno Lubuskie oraz jej jednostek organizacyjnych z tytułu naleşności pienięşnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy
Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg
w spłacie tych naleşności, a takşe wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodnicząca Rady
Teresa Cieślak
1179

2) Informacja jest sporządzana według stanu na
dzień 31 grudnia kaşdego roku kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.
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UCHWAŁA NR XXXIII/231/2010
RADY MIEJSKIEJ W OŚNIE LUBUSKIM
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji społecznych z Radą Działalności Pożytku
Publicznego Gminy Ośno Lubuskie lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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 ze zmianami) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zmianami) Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:
§ 1. Przedmiotem konsultacji są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-

şytku publicznego i o wolontariacie, zwanych
dalej organizacjami pozarządowymi,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Gminy Ośno Lubuskie z organizacjami pozarządowymi.
§ 2.
1) Konsultacje przeprowadza się z Gminną Radą
Poşytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie .
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2) Konsultacje przeprowadza się w celu poznania
opinii podmiotów, o których mowa w ust. 1,
w sprawie poddanej konsultacji.

4) warsztatów projektowych, umoşliwiających organizacjom pozarządowym zdobycie wiedzy na
temat konsultowanego tematu i wypracowanie
rozwiązań,

3) Wynik konsultacji nie jest wiąşący dla organów
Gminy Ośno Lubuskie.
§ 3. Konsultacje są obligatoryjnie prowadzone
z inicjatywy Burmistrza, przed wniesieniem projektu
pod obrady Rady Miejskiej.
§ 4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
jest przekazywane do publicznej wiadomości w terminie krótszym niş 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Ośnie
Lubuskim.
§ 5. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno zawierać:
1) cel konsultacji,
2) przedmiot konsultacji,
3) czas rozpoczęcia i zakończenie konsultacji,
4) formę konsultacji.
§ 6. Konsultacje mogą być przeprowadzone w co
najmniej jednej z podanych form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

Poz. 1180, 1181

5) badań ankietowych i sondaşowych w formie
papierowej, telefonicznej, elektronicznej i bezpośredniej.
§ 7. W przypadku konsultacji przeprowadzanych
w formie pisemnej opinii, termin wyraşenia opinii
nie moşe być dłuşszy niş 21 dni od daty przekazania
organizacjom pozarządowym projektu prawa miejscowego. Nieprzestawienie opinii w tym terminie
oznacza rezygnację z prawa do jego wyraşenia.
§ 8. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zawierające zestawienie zgłoszonych opinii
i uwag, wraz ze stanowiskiem Burmistrza, z podaniem uzasadnienia w przypadku ich nieuwzględnienia podaje się do wiadomości publicznej poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.
§ 9. Konsultacje udaje się za waşne bez względu
na liczbę osób i podmiotów, biorących w nich udział
jeşeli zostały one przeprowadzone w sposób zgodny
z uchwałą.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego.

w konsultowanej

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

3) internetowe forum dyskusyjne z uşyciem strony internetowej Gminy Ośno Lubuskie,

Przewodnicząca Rady
Teresa Cieślak

2) pisemne
kwestii,

wyraşenie

opinii
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UCHWAŁA NR XVLVI/45/10
RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rzepin i jej
jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego
uprawnionych
Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz 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.) Rada
Miejska w Rzepinie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania w całości, w części lub odraczania, rozkładania na raty spłaty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „naleşnościami”, przypadających Gminie
Rzepin oraz jej jednostkom podległym od osób fi-

zycznych, osób prawnych, a takşe jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
zwanych dalej „dłuşnikami”, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a takşe
wskazuje organy i osoby uprawnione do udzielania
tych ulg.
§ 2. W przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub interesem publicznym naleşności pienięşne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Rzepin oraz jej jednostkom
podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być
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umarzane albo ich spłata moşe być odraczana lub
rozkładana na raty, na zasadach określonych
w niniejszej uchwale.
§ 3. Brak treści
1) Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat naleşności o których mowa
w § 2 uprawniony jest Burmistrz Rzepina oraz
kierownicy podległych jednostek.
2) Jeşeli naleşność pienięşna przypadająca jednostkom podległym Gminy Rzepin nie przekracza kwoty 500zł do umarzania oraz udzielania
ulgi w spłacie naleşności uprawnieni są dyrektorzy/kierownicy tych jednostek.
3) Jeşeli naleşność o której mowa w ust. 2 przypadająca jednostkom podległym Gminie Rzepin przekracza kwotę określoną w ust. 2 do
umarzania oraz udzielania ulgi w spłacie naleşności uprawnieni są dyrektorzy/ kierownicy
tych jednostek, po uzyskaniu zgody Burmistrza
Rzepina.
§ 4. Umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie naleşności moşe nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu
stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności uzasadniających umorzenie lub udzielenie ulgi
w spłacie naleşności. Kaşda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia, zgodnie z procedurami
obowiązującymi w jednostce organizacyjnej Gminy
Rzepin, której naleşność przypada.
§ 5. Burmistrz moşe wyrazić zgodę na niedochodzenie naleşności o charakterze cywilnoprawnym
budşetu Gminy Rzepin, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 50 złotych.
§ 6. 1. Naleşności pienięşne mające charakter
cywilnoprawny przypadające Gminie Rzepin oraz jej
jednostkom podległym mogą być umarzane z urzędu, jeşeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:
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 6 000 zł;
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 nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku gdy oprócz dłuşnika głównego
są zobowiązane inne osoby, naleşności, o których
mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy,

Poz. 1181

gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 7. 1. W stosunku do dłuşników będących
przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie naleşności wskazanych w § 2 odbywa się w ramach pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006).
2. Przedsiębiorca moşe uzyskać pomoc, o której
mowa w ust. 1, jeşeli wartość tej pomocy brutto
łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieşącego roku kalendarzowego i dwóch poprzedzających
go lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.
3. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego moşe
uzyskać pomoc, o której mowa w ust. 1, jeşeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieşącego roku kalendarzowego
i dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych
nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość
100 tys. euro.
4. Przedsiębiorca nie moşe uzyskać pomocy,
o której mowa w ust. 1, jeşeli otrzymał pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączna wartość
pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.
5. Badanie dopuszczalności pomocy de minimis
udzielanej na podstawie niniejszej uchwały nastąpi
po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego
i stwierdzeniu istnienia okoliczności wskazanych
w § 2 uchwały, uzasadniających umorzenie lub
udzielenie ulgi w spłacie naleşności, zgodnie
z § 4 uchwały.
6. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały dołącza do
wniosku informacje zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311), a takşe:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku kalendarzowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych albo
oświadczenie o wielkości pomocy de minimis
uzyskanej w tym okresie, względnie oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy – na
formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do
uchwały,
3) inne uzupełniające informacje i dokumenty, na
şądanie podmiotu udzielającego pomocy.
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7. Pomoc de minimis moşe być udzielana na
podstawie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia
2013 roku.
§ 8. 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.
§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1
pkt. 1, 2 i 4 umorzenie naleşności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli. Odmowa
umorzenia naleşności oraz odmowa odroczenia
terminu spłaty całości lub części naleşności albo
odmowa rozłoşenia płatności całości lub części naleşności na raty następuje takşe w formie jednostronnego oświadczenia woli.
§ 10. Przepisy § 2 -§ 9 stosuje się odpowiednio
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat odsetek od naleşności pienięşnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Rzepin i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych
naleşności ubocznych
§ 11. Przepisów § 2 - § 10 nie stosuje się do naleşności, których umarzanie, odraczanie terminów
spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
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§ 12. Burmistrz Rzepina przedstawia Radzie
Miejskiej w Rzepinie w terminie do 31 stycznia kaşdego roku roczną informację, obejmującą liczbę
dłuşników, którym udzielono, ulg w spłacie naleşności z danego tytułu wraz ze wskazaniem rodzaju
i wysokości udzielonej ulgi oraz podstawę jej udzielenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XXXVII/27/2006 Rady
Miejskiej w Rzepinie z dnia 27 kwietnia 2006 roku
w sprawie 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 spłacaniu tych
naleşności.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rzepina.
§ 15. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Barbara Szostak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVLVI/45/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29 czerwca 2010r.

Udzielający informacji
(pieczęć nagłówkowa)
INFORMACJA
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
za okres……………………….

Lp.

Treść

1
1

2
Umorzenia z urzędu - ogółem w tym
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 nieposiadająca
osobowości prawnej uległa likwidacji;
Umorzenia – ogółem w tym uzasadnione:
1) waşnym interesem dłuşnika
2) interesem publicznym
Odroczenia - ogółem w tym uzasadnione
1) waşnym interesem dłuşnika
2) interesem publicznym
Rozłożenia na raty - ogółem w tym uzasadnione
1) waşnym interesem dłuşnika
2) interesem publicznym

2

3

4

(kierownik jednostki)

Liczba
dłużników

Kwota
należności

3

4

………………………………
(dzień, miesiąc, rok)

Kwota umorzenia/ odroczenia terminu spłaty/rozłożenia na raty
płatności należności
5

……………………………………
(główny księgowy)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVLVI/45/10
Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29 czerwca 2010r.

………………………………………………
Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy
……………………………………………...
Adres/siedziba przedsiębiorcy

Urząd Miejski w Rzepinie
Plac Ratuszowy 1,
69-110 Rzepin

Oświadczenie

W wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 6 pkt. 2 uchwały Nr XLVI/45/10 Rady Miejskiej w Rzepinie
z dnia 29.06.2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania
na raty spłaty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Rzepin
oraz jej jednostkom podległym, a takşe wskazania organów do tego uprawnionych – oświadczam, iş w bieşącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych:
1) otrzymałem/otrzymałam pomoc de minimis w łącznej kwocie ………………..zł, co stanowi równowartość ……….euro*
2) nie otrzymałem/nie otrzymałam pomocy de minimis.*

………………………..………………
Data i podpis przedsiębiorcy
lub osoby upowaşnionej

* Niepotrzebne skreślić
118 1
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UCHWAŁA NR XLVI/241/2010
RADY GMINY ZWIERZYN
z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie zmian w statucie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zwierzynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” i art. 40
ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
ze zmianami w 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; w 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; w 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, w 2005r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, w 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i w 2007r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
w 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458,
w 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, w 2010r.
Nr 28, poz. 162 i 168) oraz art. 5 ust. 9 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami
w 2003r. Nr 137, poz. 1304; w 2004r. Nr 69, poz. 624,
Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; w 2005r. Nr 17,
poz. 141, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020,
Nr 137, poz. 1304, Nr 167, poz. 1400, Nr 94, poz. 788,
Nr 249, poz. 2104; w 2006r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; w 2007r. Nr 42,
poz. 273,Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292;
w 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370; w 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,
Nr 56, poz. 548, Nr 219, poz. 1705) Rada Gminy
Zwierzyn uchwala, co następuje:

określoną schematem stanowiącym załącznik Nr 1
do statutu – ustanowionego uchwałą Nr IX/59/2003
Rady Gminy Zwierzyn z dnia 28 sierpnia 2003 roku,
zmienionego uchwałą Nr Uchwała Nr VIII/40/07 Rady Gminy Zwierzyn z dnia 30 maja 2007 roku.
2. Zmiana stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Pracownicy zatrudnieni dotychczas w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych
w Zwierzynie, poza pracownikami wymienionymi
w zmienionym schemacie organizacyjnym, stają się
pracownikami tych placówek oświatowych, w których faktycznie wykonują swoją pracę.
§ 3. Zmiana pracodawcy, o której mowa w ust. 2
następuje na zasadach określonych w art. 23. 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
(Dz. U. Nr 21 z 1998r., poz. 94 ze zmianami) z zachowaniem dotychczasowych warunków pracy i płacy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zwierzyn
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Gniewczyński

§ 1. 1. Zmienia się strukturę organizacyjną Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zwierzynie
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVI/241/2010
Rady Gminy Zwierzyn
z dnia 29 czerwca 2010r.
Schemat organizacyjny
Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Zwierzynie
Kierownik GZOPO
Specjalista ds. płac Kasjer

Główny Księgowy
Księgowi
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UCHWAŁA NR XXXVIII/270/10
RADY GMINY ŻAGAŃ
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Żagań lub jej
jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), w związku
z art. 59 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240) Rada Gminy Şagań uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb
umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty naleşności pienięşnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gminie Şagań i jej
jednostkom podległym a takşe określa organy
i osoby do tego uprawnione oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz
wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) naleşnościach 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) dłuşniku - rozumie się przez to osobę fizyczną,
osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej;
3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Şagań
oraz jej jednostki podległe, w tym Urząd Gminy
Şagań;
4) przedsiębiorcy - rozumie się przez to wszystkie
kategorie podmiotów zaangaşowanych w działalność gospodarczą, niezaleşnie od formy
prawnej tych podmiotów i ŝródeł ich finansowania;
5) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności
pienięşnych przypadających Gminie Şagań lub
jej jednostkom podległym.
§ 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.).
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 § 3 ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do
przedstawienia organowi udzielającemu pomocy,
zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa w art. 37
ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 z póŝn. zm.) i informacji wynikających
z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53,
poz. 311).
§ 5. 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).
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.
§ 6. 1. Naleşności pienięşne mające charakter
cywilnoprawny 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 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, o których mowa w ust. 1 następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie poro-
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zumienia między dłuşnikiem a organem lub osobą
uprawnioną wymienioną w § 9 uchwały.

1) dowody, na podstawie których organ lub osoba
uprawniona udzieliła ulgi, okazały się fałszywe;

3. Odmowa udzielania ulg, o których mowa
w ust. 1 następuje w formie jednostronnego
oświadczenia woli złoşonego przez organ lub osobę
uprawnioną wymienioną w § 9 uchwały.

2) dłuşnik wprowadził organ lub osobę uprawnioną w błąd co do okoliczności uzasadniających
udzielenie ulgi;

§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłuşnik składa
wierzycielowi.
2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać
informacje dotyczące wystąpienia okoliczności,
o których mowa w § 6 ust 1 uchwały, opis aktualnej
sytuacji finansowej oraz wszelkie inne okoliczności
uzasadniające składany wniosek.
3. Do wniosku powinny zostać 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. 1. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Wójt Gminy Şagań bez względu na wysokość
kwoty naleşności pienięşnych;
2) Kierownik jednostki podległej Gminie Şagań,
jeşeli kwota naleşności pienięşnych nie przekracza 3.000zł.
2. Wójt, kierownik jednostki podległej Gminie
Şagań na podstawie oświadczenia moşe wyrazić
zgodę na niedochodzenie naleşności z tytułu umowy
cywilnoprawnej, której kwota wraz z odsetkami nie
przekracza 100zł.
§ 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:

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.
§ 11. 1. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1,
kierownicy jednostek podległych Gminie Şagań sporządzają według stanu na dzień 31 grudnia kaşdego
roku kalendarzowego i przekazują Wójtowi Gminy
Şagań w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1, kierownicy jednostek podległych Gminie Şagań sporządzają według stanu na dzień 31 grudnia kaşdego
roku kalendarzowego i przekazują Wójtowi Gminy
Şagań w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni.
3. Wójt Gminy Şagań w corocznym sprawozdaniu z wykonania budşetu Gminy przedstawia Radzie
Gminy Şagań zbiorczą informację o udzielonych
ulgach.
4. Wzór informacji stanowi załącznik do uchwały.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XLII/205/2006 z dnia
26 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 wskazanie organów
lub osób do tego uprawnionych.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Şagań.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bolesław Galent
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/270/10
Rady Gminy Żagań
z dnia 30 czerwca 2010r.

Informacja
o udzielonych ulgach
za ………………..rok

…………………………………………………..
(nazwa umarzającego)

Lp.

Wyszczególnienie

1
2

Umorzenie
Odroczenie
Rozłoşenie na
raty

3

Nazwa
dłużnika
symbol*

…………………………………
(główny księgowy)

Kwota umorzenia,
odroczenia, rozłożenia na raty(ostatnia
rata)

Liczba
dłużników

………………………
(dzień, miesiąc, rok)

Termin odroczenia, rozłożenia na
raty (ostatnia
rata)

Tytuł zadłużenia

…….……………………………....
(kierownik jednostki)

* Wstawić odpowiednio:
A – osoba fizyczna
B- osoba prawna
C – jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
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UCHWAŁA NR XLV/311/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 1 lipca 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 li. „a” ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami), oraz art. 34 ust. 6 i 6a,
art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Nr 261, poz. 2603
z póŝniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraşa się zgodę na udzielanie bonifikat od
ceny ustalonej na podstawie wartości określonej
przez rzeczoznawcę majątkowego przy sprzedaşy
lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz najemców
oraz rozłoşenie na raty.

§ 2. 1. W przypadku jednorazowej zapłaty wartości nieruchomości lokalowej z pomieszczeniami
przynaleşnymi ulga wynosi:
a) 80% ceny, zasada ta dotyczy równieş lokali
mieszkalnych w budynku jednorodzinnym,
b) 90% ceny, w przypadku jednoczesnej sprzedaşy wszystkich lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych naleşących do
określonej nieruchomości gruntowej, która
w wyniku sprzedaşy pozostaje być własnością gminy.
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2. W przypadku rozłoşenia ceny sprzedaşy na raty ulga jest zaleşna zdeklarowanego okresu spłaty
i wynosi:
a) 70% ceny, sprzedaşy lokali mieszkalnych
i pomieszczeń przynaleşnych przy rozłoşeniu
spłaty w ciągu 3 (trzech) lat, płatnych rocznie,
b) 60% ceny, sprzedaşy lokali mieszkalnych
i pomieszczeń przynaleşnych przy rozłoşeniu
spłaty w ciągu 4 (czterech) lat, płatnych rocznie,
c) 50% ceny, sprzedaşy lokali mieszkalnych
i pomieszczeń przynaleşnych przy rozłoşeniu
spłaty w ciągu 5 (pięciu) lat, płatnych rocznie.
§ 3. 1. W razie rozłoşenia ceny sprzedaşy na raty
wymienione w § 2 pkt 2 wysokość oprocentowania
naleşności ustala się na 3% w skali roku od pozostałej do spłaty kwoty.
2. Nabywca ponosi koszty przygotowania lokalu
do sprzedaşy oraz koszty związane z zawarciem
umowy notarialnej. W przypadku rezygnacji z zaku-

Poz. 1184, 1185

pu lokalu koszty jego wyceny nie podlegają zwrotowi.
3. Pierwszą ratę lub całość sumy w przypadku
jednorazowej wpłaty uiszcza się najpóŝniej jeden
dzień przed zawarciem umowy notarialnej.
§ 4. W uchwale Nr XL/286/2010 Rady Miejskiej
w Dobiegniewie z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciąşania nieruchomości oraz ich wydzierşawiania lub wynajmowania na
okres dłuşszy niş 3 lata skreśla się w § 4 pkt 3.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Karpiński
118 4
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UCHWAŁA NR XLVI/297/2010
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 6 lipca 2010r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze
zmianami), i po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie,
uchwala się
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SŁOŃSK
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa, szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Słońsk dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie, w zakresie wskazanym w regulaminie, selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających
w gospodarstwach domowych, odpadów
niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zuşytego sprzętu elektronicznego, zuşytych baterii i zuşytych akumulatorów oraz
odpadów z remontów,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości słuşących
do uşytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych
bądŝ w innych ŝródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń.
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uşytku publicznego,
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów,
5) innych wymagań wynikających z gminnego
planu gospodarki odpadami,
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe, mających na celu ochronę przed za-
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groşeniem lub uciąşliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uşytku,
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym takşe zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach,
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie na ich terenie czystości i porządku poprzez:
1) wyposaşenie nieruchomości w dostateczną
ilość i rodzaj pojemników słuşących do gromadzenia odpadów komunalnych,
2) systematyczne zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, w tym z powierzchni lub
pomieszczeń mieszczących urządzenia na odpady i gromadzenia ich w pojemnikach wymienionych w pkt 1, a jeşeli zbieranie odpadów
komunalnych jest selektywne - w pojemnikach
przeznaczonych do takiej zbiórki,
3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyposaşenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię
ścieków bytowych,

Poz. 1185

§ 5. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na utwardzonym terenie nieruchomości nie
słuşącym do uşytku publicznego, pod warunkiem
odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych, po
uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód
lub ziemi jest zabronione.
§ 6. 1. Naprawa pojazdów samochodowych
związana z ich bieşącą eksploatacją jest dozwolona
na terenie nieruchomości, pod warunkiem, şe nie
spowoduje to zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz
uciąşliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dopuszczalne jest równieş, poza warsztatami,
usuwanie awarii pojazdów powstałych podczas podróşy.
§ 7. Zobowiązuje się właścicieli pozbywających
się nie nadających się do uşytku chłodziarek, lodówek, klimatyzatorów i innych urządzeń chłodniczych
wyposaşonych w agregaty chłodnicze (zawierające
CFC i HCFC), baterii i akumulatorów, olejów odpadowych i smarów, rtęciowych ŝródeł światła, farb,
lakierów i rozpuszczalników, ropopochodnych,
środków ochrony roślin, wyrobów zawierających
azbest, odpadów weterynaryjnych i medycznych
itp., do przekazywania ich bezpośrednio firmom
uprawnionym do prowadzenia odbioru tego typu
odpadów. Łączenie tych odpadów z odpadami komunalnymi jest zabronione.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych
na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych

4) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń części nieruchomości udostępnionych do uşytku publicznego oraz z chodników
przylegających bezpośrednio do nieruchomości, z częstotliwością zapewniającą, codzienną
czystość i brak śliskości,

§ 8. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

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

2) kubły na odpady niesegregowane w kolorze
szarym, czarnym lub ciemnozielonym o pojemności 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l,

6) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych oraz wszelkich odpadów wielkogabarytowych.
§ 3. Na terenie gminy zabrania się:
1) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,
2) indywidualnego wywoşenia i wysypywania
odpadów stałych,
3) indywidualnego opróşniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,
4) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych.
§ 4. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi jest niedozwolone, z zastrzeşeniem § 5 i 6.

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,

3) worki o pojemności 110 l:
a) na odpady niesegregowane w kolorze szarym lub czarnym,
b) na odpady segregowane:
w kolorze niebieskim na papier i tekturę,
w kolorze şółtym na tworzywa sztuczne
i opakowania metalowe,
w kolorze zielonym na opakowania ze
szkła,
4) kubły na odpady segregowane:
a) o pojemności 2500 l:
w kolorze niebieskim na papier i tekturę,
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w kolorze şółtym na tworzywa sztuczne
i opakowania metalowe,

biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na kaşdych 10 pracowników,

w kolorze biało- zielonym (dwukomorowe)
na opakowania szklane: bezbarwne - komora biała, kolorowe - komora zielona,

6) dla ogródków działkowych - 20 l na kaşdą działkę w okresie sezonu to jest od 1 marca do
31 paŝdziernika kaşdego roku i 5 l poza okresem,

b) o pojemności 1100 l:
w kolorze niebieskim na papier i tekturę,
w kolorze şółtym na tworzywa sztuczne
i opakowania metalowe,
w kolorze zielonym na opakowania szklane
kolorowe,
w kolorze białym na bezbarwne opakowania szklane,
c) w kolorze białym na bezbarwne opakowania
szklane, o pojemności 60 l, 80 l, 120 l, 240 l
w kolorze brązowym na odpady ulegające
biodegradacji,
5) kontenery o pojemności od 800 l do 1500 l
przeznaczone na odpady budowlane;
§ 9. 1. Na terenie gminy zapewnia się warunki
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
poprzez udostępnienie niezbędnej ilości i rodzajów
urządzeń do tego przeznaczonych.
2. Odpady nie dające się wysegregować z odpadów komunalnych zbiera się w pojemnikach na odpady niesegregowane.
§ 10. Przyjmuje się, dla celów niniejszego regulaminu, şe mieszkaniec wsi na terenie gminy wytwarza 0,6m3 (600 l) odpadów komunalnych rocznie.
§ 11. Właściciele nieruchomości są zobowiązani
do wyposaşenia nieruchomości w pojemniki do
gromadzenia odpadów komunalnych o co najmniej
takiej pojemności, która odpowiada iloczynowi liczby osób zamieszkałych na nieruchomości i wskaŝnikowi określonemu w § 9.
§ 12. Przedsiębiorcy, kierujący instytucjami
oświaty lub ochrony zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować rodzaj i pojemność pojemników na odpady komunalne do swoich indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normy roczne dostosowane do
dwutygodniowego cyklu odbioru na terenach wsi :
1) dla szkół i przedszkoli - 3 l na kaşde dziecko
i pracownika,
2) dla lokali handlowych – 50 l na kaşde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na lokal,
3) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na
kaşdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na punkt,
4) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno
miejsce konsumpcyjne, dotyczy to takşe miejsc
w tak zwanych ogródkach piwnych zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń

7) w przypadku lokali prowadzących handel artykułami spoşywczymi oraz lokali gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest
równieş ustawienie na zewnątrz w poblişu wejścia dla klientów lokalu, co najmniej jednego
pojemnika 80 l na odpady.
§ 13. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
wyposaşenie jej w szczelny zbiornik bezodpływowy
do gromadzenia ścieków dostosowując jego wielkość do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie i przeciętnych norm zuşycia wody
określonych przez właściwego ministra na podstawie przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków albo do wyposaşenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków zapewniającą przepustowość proporcjonalną do ilości osób zamieszkujących na nieruchomości jeşeli nie jest moşliwe, ze względów technicznych, podłączenie nieruchomości do sieci sanitarnej.
§ 14. 1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji są przez właścicieli nieruchomości lub
przedsiębiorców uşytkujących tereny komunikacji
publicznej obowiązkowo wyposaşone w zamocowane na stałe kosze uliczne.
2. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposaşenia miejsca, na którym się ona
odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na
kaşde 20 osób uczestniczących w imprezie oraz
w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na kaşde
100 osób uczestniczących w imprezie, jeşeli czas jej
trwania nie przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuşszy
- liczby te naleşy zwiększyć o 50 procent w stosunku
do podanej wyşej, na kaşde następne 4 godziny
trwania imprezy. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi
na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich
opróşnianie i uprzątnięcie.
§ 15. 1. Lokalizując miejsca gromadzenia odpadów komunalnych naleşy uwzględniać obowiązujące przepisy Prawa budowlanego.
2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady naleşy ustawiać 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, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na
teren nieruchomości. Dopuszcza się takşe wjazd na
teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych
w pojemnikach.
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3. Szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości
ciekłych lub oczyszczalnie przydomowe są lokalizowane w sposób umoşliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do
ich opróşnienia.
4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione,
na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym,
trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej
przed zbieraniem się na niej wody i błota.
5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek
utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania, jednak co najmniej raz
w roku w okresie letnim.
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2) kalkę techniczną,
3) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi.
5. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
1) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
2) lustra,
3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
4) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
5) szyby samochodowe.

6. Odpady wielkogabarytowe przeznaczone do
odbioru przez podmiot uprawniony są gromadzone:

6. Do pojemników na opakowania z tworzyw
sztucznych zabrania się wrzucać:

1) na terenach zabudowy wielorodzinnej – w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości umoşliwiających dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego,

1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
mokre folie,

2) na terenach zabudowy jednorodzinnej - w miejscach umoşliwiających dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego na nieruchomość.

3) opakowania po środkach
i owadobójczych.

7. Odpady budowlane muszą być złoşone
w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umoşliwiającym dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym
do tego celu przez właściciela nieruchomości
w zabudowie wielorodzinnej.
8. Zuşyty sprzęt elektryczny i elektroniczny naleşy dostarczyć i nieodpłatnie przekazać do utworzonego punktu zbiórki w Słońsku przy ul. 3-go Lutego 47.
9. Pojemniki do gromadzenia baterii zlokalizowane są w szkołach, urzędzie gminy oraz sklepach,
a odbioru baterii dokonuje podmiot uprawniony do
ich odbioru na mocy ustawy z 24 kwietnia 2009r.
o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009r. Nr 79,
poz. 666).
§ 16. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne odpadów innych niş
odpady komunalne, a takşe gromadzenia śniegu,
lodu, gruzu, gorącego popiołu oraz innych mogących uszkodzić pojemnik.
2. Odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem
w pojemnikach na odpady naleşy poddać segregacji
mającej na celu oddzielne gromadzenie odpadów
niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych
i odpadów z remontów, selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku oraz
zuşytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zuşytych baterii i akumulatorów.
3. Zabrania się spalania w pojemnikach na odpady, jakichkolwiek odpadów.
4. Do pojemników na papier i tekturę zabrania
się wrzucać:
1) opakowań z zawartością,

2) opakowania i butelki po olejach i smarach,
puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
chwastobójczych

7. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do
użytku publicznego
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani,
w celu umoşliwienia przygotowania treści umowy,
do podania upowaşnionemu przedstawicielowi
podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, lub gdy stan faktyczny róşni
się od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach.
3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani, w celu przygotowania umowy, do podania upowaşnionemu
przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umoşliwiającej obliczenie zapotrzebowania na
pojemniki.
4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do
podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na
opróşnianie zbiornika bezodpływowego.
5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do
udokumentowania w formie umowy korzystania
z usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru
odpadów komunalnych lub opróşniania zbiorników
bezodpływowych. Dowody uiszczenia opłat za odbiór odpadów i opróşniania zbiorników bezodpły-
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wowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany
przechowywać przez okres 2 lat.

uprawnionym, ale nie rzadziej niş raz na dwa
tygodnie,

§ 18. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości ustala się na:

3. Właściciele nieruchomości wyposaşonych
w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróşniać je z częstotliwością ustaloną z podmiotem
uprawnionym.

1) dla odpadów ulegających biodegradacji –
w terminach uzgodnionych z podmiotem
uprawnionym, ale nie rzadziej niş:
a) raz na dwa tygodnie – w okresie od paŝdziernika do marca,
b) raz na 10 dni - w okresie od kwietnia do
września,
2) dla odpadów segregowanych takich jak papier
i tektura, tworzywa sztuczne i opakowania metalowe, opakowania szklane:
a) w zabudowie wielorodzinnej w terminach
uzgodnionych z podmiotem uprawnionym,
ale nie rzadziej niş:
raz na trzy tygodnie - w okresie od paŝdziernika do marca,
raz na dwa tygodnie - w okresie od kwietnia do września,
b) w zabudowie jednorodzinnej w terminach
uzgodnionych z podmiotem uprawnionym,
ale nie rzadziej niş raz na miesiąc,
3) dla odpadów wielkogabarytowych:
a) w zabudowie wielorodzinnej:

4. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie.
5. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani
są usuwać odpady i opróşniać przenośne toalety
oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§ 19. Właściciele nieruchomości oraz podmioty
zobowiązane - bez względu na częstotliwość opróşniania pojemników i zbiorników bezodpływowych
określonych w §l7 - są zobowiązani zapewnić taką
częstotliwość ich opróşniania aby nie doprowadzić
do przesypywania, przelewania, zagniwania lub
wydzielania odorów ich zawartości.
§ 20. Pracownicy podmiotu uprawnionego są
zobowiązani do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.
Rozdział 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składania na składowiskach odpadów

w terminie ustalonym z podmiotem
uprawnionym na indywidualne zgłoszenie,

§ 21. 1. Wszystkie podmioty uprawnione odbierające odpady komunalne z terenu gminy zapewniają ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania
jak równieş jest zobowiązany do selektywnego odbierania odpadów.

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

2. Nakłada się na podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
następujące obowiązki:

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

1) w przypadku odpadów mających wartość surowcową (w tym opakowaniowych) poddanie
odzyskowi w poszczególnych latach nie mniej
niş podane nişej ilości (% w stosunku do masy
odpadów danego typu znajdujących się w odpadach zmieszanych), w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w 1995 roku,
zgodnie z ponişszym składem (morfologią) odpadów:

raz w miesiącu w uzgodnionym z właścicielem nieruchomości dniu tygodnia
a podmiotem uprawnionym albo

5) dla odpadów niesegregowanych na terenach
wiejskich - w terminie uzgodnionym z podmiotem uprawnionym, ale nie rzadziej niş raz na
dwa tygodnie.
2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do uşytku publicznego ustala się:
1) w zakresie zamiatania, odśnieşania, usuwania
śliskości, błota w terminach gwarantujących
codzienną czystość, porządek i brak śliskości,
2) w zakresie opróşniania koszy ulicznych:
a) w okresie od kwietnia do września w terminach uzgodnionych z podmiotem
uprawnionym, ale nie rzadziej niş raz na tydzień,
b) w okresie od marca do paŝdziernika w terminie
uzgodnionym
z podmiotem

papier i tektura 15,0%
szkło 12,0%
tworzywa sztuczne 9,0%
metale 4,0%
bioodpady 29,9%
frakcja drobna 14,0%
odpady spoşywcze zwierzęce 2,9%
pozostałe nieorganiczne 10,3%
materiały tekstylne 2,9%
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Razem: 100,0%
a) Papier i tektura:
rok 2010: 14%
rok 2013: 17%
rok 2020: 24%
b) Szkło:
rok 2010: 35,0%
rok 2013: 42,5%
rok 2020: 60,0%
c) Tworzywa sztuczne:
rok 2010: 32%
rok 2013: 35%
rok 2020: 42%
d) Metale:
rok 2010: 21%
rok 2013: 24%
rok 2020: 31%
e) odpady ulegające biodegradacji:
do 31.12.2010 roku, do nie więcej niş 75%
wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji,
do 31.12.2013 roku, do nie więcej niş 50%,
do 31.12.2020 roku, do nie więcej niş 35%,
Rozdział 6
Inne wymagania wynikające z gminnego planu
gospodarki odpadami
§ 22. Podmiot uprawniony jest zobowiązany do
wywozu:
1) odpadów komunalnych niesegregowanych
bezpośrednio do ZUOK w Długoszynie lub za
pośrednictwem baz przeładunkowych,
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Rozdział 7

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 24. Zwierzęta domowe winny być trzymane
w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich
niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
§ 25. Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie
nie powoduje to uciąşliwości dla innych osób, pod
warunkiem, şe psy są w kagańcu i pod nadzorem
właściciela. Obowiązek wyprowadzania psów
w kagańcu nie dotyczy psów o wysokości do 30cm
w kłębie.
§ 26. 1. Zabrania się wyprowadzania psów na teren placów zabaw i gier, piaskownic dla dzieci, plaş,
kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych;
2. Zabrania się wprowadzania psów lub innych
zwierząt do obiektów uşyteczności publicznej, placówek oświatowych, handlowych lub gastronomicznych, jeşeli taki zakaz wynika z oznakowania
dokonanego przez właściciela placówki.
§ 27. Osoby posiadające zwierzęta domowe
obowiązane są do natychmiastowego usuwania
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta
w pomieszczeniach słuşących do wspólnego uşytku
oraz w obiektach i na terenach przeznaczonych do
uşytku publicznego w szczególności takich jak chodniki, jezdnie, place i parkingi
Rozdział 8
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 28. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej
w Słońsku z wyłączeniem terenów zabudowy jednorodzinnej.

2) odpadów komunalnych segregowanych oraz
odpadów wielkogabarytowych i budowlanych
bezpośrednio do ZUOK w Długoszynie,

§ 29. Na pozostałych terenach gminy wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem, şe
utrzymujący je zapewni:

3) nieczystości ciekłych do punktu zlewnego przy
oczyszczalniach ścieków w Przyborowie.

1) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

§ 23. Na terenie gminy, poza terenami zabudowy
wielorodzinnej dopuszcza się:

2) posiadanie budynku spełniającego wymogi
ustawy Prawo budowlane i ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,

1) kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby,
2) spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami
do tego przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów.

3) gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami i odpady te nie
będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak równieş wód powierzchniowych i podziemnych,
4) nie powodowanie uciąşliwości, w szczególności
zapachowych, hałasu dla współuşytkowników
oraz uşytkowników nieruchomości sąsiednich.
5) obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu
zwierząt przy produkcji wielkotowarowej, gro-
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madzone poza pomieszczeniem dla zwierząt,
musza być składowane w miejscach do tego
wyznaczonych i zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Składować obornik w odległości co
najmniej 10m od nieruchomości sąsiednich
i tak, aby odcieki nie mogły przedostawać się
na teren sąsiednich nieruchomości.
§ 30. 1. Pszczoły naleşy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 metrów od
granicy sąsiedzkiej nieruchomości w taki sposób,
aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciąşliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
2. W przypadku potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim zagroşenia zdrowia lub şycia powodowanego przez pszczoły dla właścicieli sąsiadujących nieruchomości właściciel pszczół zobowiązany
jest je trzymać w ulach, ustawionych w odległości,
co najmniej 100 metrów od granicy nieruchomości
właścicieli dla których pszczoły stanowią zagroşenie.
Ule naleşy ustawić w taki sposób aby kierunkiem
wylotu z ula był w stronę przeciwną do od granicy
właścicieli posesji dla których pszczoły stanowią
zagroşenie.
Rozdział 9
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania
§ 31. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz budynkami
i budowlami wykorzystywanymi na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie şywności, produktów
rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej,
na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt zobowiązani są do przeprowadzenia corocznie deratyzacji
w miesiącu paŝdzierniku oraz do okazywania się
dowodem jej wykonania na şądanie osoby kontrolującej.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni
stwarzającej zagroşenie Wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
określi obszary podlegające obowiązkowej deraty-
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zacji oraz określi zarządzeniem termin jej przeprowadzenia.
Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 32. 1. Organem kontroli do przestrzegania zawartych w niniejszym Regulaminie postanowień jest
Wójt Gminy Słońsk działający poprzez upowaşnionych pracowników Urzędu Gminy.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek
umoşliwić przeprowadzenie kontroli o której mowa
w ust. 1 oraz okazać na şądanie upowaşnionych
przez Wójta Gminy pracowników Urzędu Gminy:
1) umowę sporządzoną z jednostką wywozową na
wywóz odpadów oraz aktualny dowód opłaty
za wywóz,
2) faktury (rachunki) wystawione przez wykonującego usługi polegające na wywozie nieczystości płynnych,
3) dowód szczepienia psa przeciw wściekliŝnie.
4) Dowód przeprowadzenia deratyzacji.
§ 33. Osoby nieprzestrzegające przepisów niniejszego regulaminu podlegają karze, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 34. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Słońsk.
§ 35. Zobowiązuje się Wójta Gminy Słońsk do
podania treści regulaminu do publicznej wiadomości przez publikację jego treści na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Słońsk i na tablicach ogłoszeń w sołectwach.
§ 36. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Lilla Burkiewicz
1185
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UCHWAŁA NR XLV/363/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 8 lipca 2010r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 7 ust. 3a
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z póŝn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.
z 2006r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Zielona Góra.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winien spełniać następujące wymagania:
1) dysponować zapleczem techniczno-biurowym
niezbędnym do:
a) obsługi osób i instytucji z terenu Gminy Zielona Góra korzystających z usług przedsiębiorcy,
b) utrzymania sprzętu we właściwym stanie
technicznym i sanitarnym,
2) dysponować specjalistycznymi środkami transportu do odbioru odpadów komunalnych
o konstrukcji pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez
samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę, wysypywanie się bądŝ rozwiewanie
odebranych odpadów, a takşe roznoszenie
przykrych woni,
3) dysponować środkami technicznymi i transportowymi umoşliwiającymi zorganizowanie selektywnego odbioru odpadów zebranych selektywnie,
4) zapewnić gotowość zawarcia umowy odbioru
odpadów komunalnych z właścicielem kaşdej
nieruchomości połoşonej na obszarze Gminy
Zielona Góra,
5) dysponować taką ilością i róşnorodnością pojemników i/lub worków, która zapewni usługobiorcom moşliwość ich zakupu lub dzierşawy,

dostosowanych do rodzaju, ilości i częstotliwości wywozu wytwarzanych odpadów,
6) posiadać pojemniki i/lub worki dostosowane
wielkością, ilością i kolorystyką do wymagań
określonych w aktualnie obowiązującym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zielona Góra,
7) dysponować dokumentacją określającą przedmiot działania i obszar działalności (w tym aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do
ewidencji działalności gospodarczej).
2. Pojazdy słuşące do odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny
być:
1) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz
posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
2) oznakowane w sposób trwały i widoczny umoşliwiający identyfikację podmiotu świadczącego
usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon
kontaktowy),
3) utrzymane we właściwym stanie technicznym
i sanitarnym,
4) wyposaşone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych
w trakcie prac załadunkowych oraz zapewniać
odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny
pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu
usług,
§ 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2, obowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów poprzez
ich dostarczenie do miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów określonych w Aktualizacji Planu
Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata
2013 – 2020.
§ 4. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, jest zobowiązany:
1) dysponować zapleczem techniczno-biurowym
niezbędnym do:
a) obsługi osób i instytucji z terenu Gminy Zielona Góra korzystających z usług przedsiębiorcy,
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b) utrzymania sprzętu we właściwym stanie
technicznym i sanitarnym,
2) dysponować pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania określone odrębnymi
przepisami w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
3) zapewnić gotowość odbioru nieczystości ciekłych z kaşdej nieruchomości wyposaşonej
w zbiornik bezodpływowy, połoşonej na obszarze Gminy Zielona Góra,
4) dysponować dokumentacją potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez
punkt zlewny,
5) dysponować dokumentacją określającą przedmiot działania i obszar działalności (w tym aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej),
2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być:
1) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz
posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
2) oznakowane w sposób trwały i widoczny umoşliwiający identyfikację podmiotu świadczącego
usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon
kontaktowy),

Poz. 1186, 1187

4) wyposaşone w odpowiednie narzędzia umoşliwiające w razie potrzeby posprzątanie terenu
po opróşnieniu zbiorników oraz zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny
pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu
usług.
§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia, o którym mowa w § 2 i § 4, zobowiązany jest do udokumentowania spełnienia wymagań
poprzez przedłoşenie właściwych dokumentów potwierdzających tytuł prawny do dysponowania odpowiednimi środkami technicznymi, w tym tytułu
prawnego do nieruchomości, na której znajduje się
zaplecze techniczno-biurowe, niezbędnymi do wykonywania działalności i potwierdzających spełnienie wymagań określonych niniejszą uchwałą.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 1 Wójta Gminy
Zielona Góra z dnia 9 stycznia 2007r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
118 6

3) utrzymane we właściwym stanie technicznym
i sanitarnym,
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UCHWAŁA NR XLV/364/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 8 lipca 2010r.
w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, trybu
pobierania opłat oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności
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. 17
ust. 1 pkt 11, art. 36 pkt 2 lit. l i art. 50 ust 6 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (D. U.
z 2009 Nr 175, poz. 1362 z póŝn. zm.), uchwala się co
następuje:
§ 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze świadczone są przez opiekunki w miejscu zamieszkania osoby korzystającej.
§ 2. 1. Osobom, których dochód nie przekracza
200% ustawowego kryterium określonego w art. 8
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

przysługują usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze nieodpłatnie.
2. Osobom, których dochód przekracza kryterium wskazane w ust. 1 przyznaje się usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze za odpłatnością według zasad określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana moşe być częściowo lub
całkowicie zwolniona na czas określony z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze względu na:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 86

– 5937 –

1) długotrwałą cięşką chorobę trwającą powyşej
3 miesiące, z powodu której powstają znaczne
wydatki na leczenie (potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim i rachunkami za zakup leków);
2) ponoszenie opłat za pobyt członka rodziny
w domu pomocy społecznej lub wszelkiego typu placówkach opiekuńczo – wychowawczych
i leczniczo – rehabilitacyjnych;
3) przyznanie więcej niş jednej osobie w rodzinie
pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej;
4) zdarzenie losowe.
2. Koszt jednej godziny usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Zielonej Górze.
§ 4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w decyzji administracyjnej
o przyznaniu świadczenia usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych ustala ich

Poz. 1187

zakres, okres, miejsce świadczenia oraz dokonuje
szczegółowego ustalenia odpłatności za te usługi.
§ 5. Naleşność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze usługobiorca wpłaca do
kasy lub na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w terminie określonym
w decyzji o przyznaniu świadczenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/159/04 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 14 grudnia 2004r.
w sprawie szczegółowych zasad przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze, trybu pobierania
opłat oraz zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/364/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 8 lipca 2010r.
Opłaty za usługi opiekuńcze

L.p.

Dochód na osobę w rodzinie w % w stosunku do kryterium
dochodowego określonego w art. 8 ustawy

1
2
3
4

do 200 %
201 % - 300 %
301 % - 400 %
401 % i więcej

118 7

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi
osoby samotnie goosoby
spodarujące
w rodzinie
bezpłatnie
bezpłatnie
10 %
10 %
50 %
50 %
100 %
100 %
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UCHWAŁA NR XLV/365/10
RADY GMINY W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 8 lipca 2010r.
w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Nowym Kisielinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku
z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje :
§ 1. Na terenie wsi Nowy Kisielin:

§ 2. Szczegółowe połoşenie ulic, o których mowa
w § 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego

1) drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 143/24,
nadaje się nazwę ulicy „Topolowa”,
2) drodze wewnętrznej zlokalizowanej na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 143/23,
nadaje się nazwę ulicy „Cedrowa”.

Przewodniczący Rady
HeNryk Walczak
118 8
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UCHWAŁA NR XLV/381/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 13 lipca 2010r.
w sprawie utworzenia Przedszkola Gminnego w Baczynie
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.) oraz
art. 5 ust. 2 pkt 1, 58 ust. 1 i 6, art. 60 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

§ 3. Organizację Przedszkola określa statut, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.

§ 1. Z dniem 1 września 2010 roku tworzy się
Przedszkole Gminne w Baczynie wraz ze statutem.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 2. Akt załoşycielski stanowi załącznik Nr 1 do
uchwały.

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/381/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 13 lipca 2010r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSZKOLA GMINNEGO
W BACZYNIE
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 z póŝn. zm.), art. 58 ust. 6 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Lubiszyn
Nr XXVIII/236/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku.
§ 1. Z dniem 1 września 2010 roku tworzy się Przedszkole w Baczynie.
§ 2. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3-6 lat.
______________________________________________________________________________________________________
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/381/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 13 lipca 2010r.
Statut Przedszkola Gminnego w Baczynie
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Przedszkole Gminne w Baczynie, zwane
dalej „Przedszkolem” jest publiczną placówką edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci
w wieku 3-6 lat
2. Organem prowadzącym Przedszkole Gminne
jest Gmina Lubiszyn.
3. Siedziba Przedszkola znajduje się w miejscowości Baczyna, ul. Gorzowska 64; 66-432 Baczyna.
4. Ustalona nazwa Przedszkola jest uşywana
w pełnym brzmieniu: Przedszkole Gminne w Baczynie ul. Gorzowska,64 66-432 Baczyna.
5. Nadzór pedagogiczny nad
sprawuje Lubuski Kurator Oświaty.

Przedszkolem

§ 2. 1. Przedszkole działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.) o systemie oświaty;
2) Rozporządzenia MENiS z dnia 19 kwietnia
2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji (Dz. U. z 2002 Nr 23, poz. 225);
3) Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r,
Nr 4, poz. 17);
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. Nr 2, poz. 133);

5) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia do uşytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania
i podręczników oraz od dnia dopuszczenia
(Dz. U. Nr 4, poz. 18)
6) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu
i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (Dz. U. z 2008r. Nr 175, poz. 1086).
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola
§ 3. 1. Głównym celem Przedszkola jest zapewnienie dzieciom sprawnym i niepełnosprawnym
moşliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego, w warunkach poszanowania ich godności
i wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój
dziecka i przygotowuje je do edukacji w klasie 0 oraz
wspiera rodziny w wychowaniu dziecka.
3. Przedszkole realizuje swoje cele i zadania we
współpracy z rodzicami, prawnymi opiekunami
dziecka i innymi członkami rodziny.
4. Działalność Przedszkola prowadzona jest
w oparciu o podstawę programową i zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Realizacja celów Przedszkola moşe być wspierana na warunkach uzgodnionych z organem prowadzącym, przez osoby prawne i fizyczne oraz instytucje i organizacje.
Rozdział 3
Organizacja zajęć
§ 4. 1. Przedszkole prowadzi oddziały – grupy
dziecięce mieszane wiekowo liczące do 25 dzieci.
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2. Do grup przyjmowane są dzieci w wieku od
3 do 6 lat pochodzące z danego środowiska, które
posiadają podstawowe umiejętności, czynności samoobsługowe.
3. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie
i wychowanie w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich, dla
których podstawa programowa realizowana jest
godzinach między 8.00 -13.00
4. Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel.
W swojej pracy nauczyciel jest wspierany przez rodziców, staşystów, praktykantów i wolontariuszy.
§ 5. 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna
i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o nową
podstawę programową oraz dopuszczone do uşytku
przez dyrektora przedszkola programy wychowania
przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN i przyjętego do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej.
2. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu,
w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa dyrektor
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
3. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez nauczyciela,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy oraz ustaleń Rady Rodziców.
4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. Przerwa wakacyjna – jedno miesięczna -ustalana jest
zgodnie z arkuszami organizacyjnymi dostosowanymi do specyfiki pracy wsi.
5. Istnieje moşliwość organizowania dodatkowych zajęć wykraczających poza zakres podstawy
programowej po uprzednim uzgodnieniu z rodzicami .
6. Opłatę za dodatkowe zajęcia edukacyjne
w przedszkolu pokrywają rodzice.
§ 6. W przypadku zgłoszenia większej liczby
chętnych, w pierwszej kolejności przyjmowane są
dzieci w wieku 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności przyjmowane są dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądŝ całkowitą niezdolność do pracy
oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na
podstawie odrębnych przepisów, a takşe dzieci
umieszczone w rodzinach zastępczych. Pozostałe
osoby według kolejności zgłoszeń.
§ 7. Przy zapisywaniu dziecka naleşy wypełnić
„Kartę zgłoszenia”, która jest podstawą do postępowania rekrutacyjnego.
Rozdział 4
Organy Przedszkola
§ 8. 1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
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3) Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą
być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
3. Dyrektor Przedszkola kieruje bieşącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest
kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych
w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi.
4. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne
warunki pobytu w przedszkolu, a takşe bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do
niego naleşącym.
5. Zadania Dyrektora są następujące:
1) kierowanie bieşącą działalnością
i reprezentowanie jej na zewnątrz,

placówki

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
3) koordynowanie opieki nad dziećmi,
4) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
5) opracowywanie programu rozwoju placówki
wspólnie z Radą Pedagogiczną,
6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli
w celu dokonywania oceny ich pracy, według
zasad określonych w odrębnych przepisach,
7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek
Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola
i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi
prowadzącemu,
9) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał,
10) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej
niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosownych organów,
11) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich
prawidłowe wykorzystanie,
12) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie
planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
13) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
14) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych
pracowników przedszkola,
15) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym
przez Radę Pedagogiczną,
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16) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
bhp i p-poş,
17) stworzenie dzieciom optymalnych warunków
do rozwoju,
18) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania
zgodnie z prawem oraz wymiany informacji
między nimi,
19) współdziałanie z organizacjami związkowymi
wskazanymi przez pracowników,
20)

administrowanie Zakładowym Funduszem
Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,

21)

prowadzenie dokumentacji kancelaryjnoarchiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

22)

wykonywanie innych zadań
z przepisów szczególnych.

wynikających

6. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor
przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i rodzicami; a w szczególności:
1) zapewnia bieşący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
2) w przypadku wyraşenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola
7. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez
przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną
dokumentacją.
8. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym
przedszkola.
9. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
10. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest
Dyrektor Przedszkola.
11. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny
za
zawiadamianie
wszystkich
jej
członków
o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
12. Rada Pedagogiczna działa na podstawie
uchwalonego przez siebie regulaminu.
13. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej naleşy w szczególności:
1) przygotowanie projektu statutu przedszkola
oraz dokonywanie zmian w statucie na mocy
uchwały.
2) opracowanie programu rozwoju placówki,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji,
eksperymentów i zajęć autorskich,
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4) uchwalanie Regulaminu pracy Rady Pedagogicznej, regulaminu pracy,
5) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
14. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) projekt planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróşnienia, program szkoleń pracowników,
2) organizację pracy placówki,
3) przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi,
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach
przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych.
15. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
16. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane
są większością głosów, w obecności co najmniej
połowy jej członków.
17. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
18. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy słuşbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeşeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące
bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
19. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie
zespół do rozstrzygania ewentualnych sporów
i uzgadniania stanowisk, co do podjęcia decyzji.
20. Rada Pedagogiczna moşe występować do
organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.
21. Dyrektor moşe wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna
z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący
i sprawujący nadzór pedagogiczny.
22. Rada Rodziców jest organem społecznym
przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci
aktualnie uczęszczających do przedszkola.
23. Rada Rodziców moşe występować do Rady
Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw przedszkola, a w szczególności
zaś:
1) opiniuje program rozwoju placówki,
2) wyraşa opinie na temat funkcjonowania
przedszkola.
24. W celu wspierania statutowej działalności
przedszkola Rada Rodziców moşe gromadzić fundu-
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sze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
ŝródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.
25. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, który zapewnia kaşdemu z organów moşliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umoşliwia bieşącą wymianę informacji.
26. Wszelkie spory między organami przedszkola
rozstrzyga Dyrektor placówki, uwzględniając zakresy
kompetencji tych organów oraz stosując określone
procedury.
27. W przypadku nieporozumienia i sporów pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców Dyrektor dąşy do polubownego załatwienia sporu w toku:
1) indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami,
2) indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami
z udziałem Dyrektora,
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Rozdział 5
Wychowankowie przedszkola

§ 9. 1. Podstawowym prawem wychowanka
uczęszczającego do Przedszkola jest poszanowanie
jego godności osobistej i korzystanie z pełnej oferty
dydaktyczno-wychowawczo i opiekuńczej
2. W szczególności wychowanek ma prawo do :
1) serdecznej, şyczliwej opieki ze strony wszystkich osób zatrudnionych w Przedszkolu,
2) udziału w zajęciach,
3) korzystania z pomocy wszystkich specjalistów
współpracujących z Przedszkolem,
4) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,
5) akceptacji jego osoby.
3. Wychowanek ma obowiązek:

3) indywidualnej rozmowy Dyrektora z rodzicami,

1) odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektować potrzeby innych osób;

4) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądŝ Dyrektora w ciągu 14 dni od złoşenia wniosku do Dyrektora przedszkola,

2) przestrzegać zasad kultury współşycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników placówki;

5) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądŝ Dyrektora z udziałem organu
sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu
30 dni od złoşenia wniosku do Dyrektora przedszkola,

3) szanować przekonania i własności innych osób;

28. W przypadku nieporozumienia i sporów pomiędzy Radą Pedagogiczną a Dyrektorem, Dyrektor
dąşy do polubownego załatwienia sporu w toku:
1) indywidualnych rozmów,
2) zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady
Pedagogicznej na wniosek Dyrektora lub Rady
Pedagogicznej - w ciągu 5 dni od złoşenia
wniosku,
3) zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady
Pedagogicznej na wniosek Dyrektora lub Rady
Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny- w ciągu 14 dni od daty złoşenia wniosku,
29. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu naleşy złoşyć odwołanie do:
1) w zakresie działalności dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny,

4) dbać o mienie placówki oraz ład i porządek;
5) brać aktywny udział w zajęciach.
4. Dzieciom zabrania się wnoszenia na teren placówki środków zagraşających zdrowiu i şyciu.
5. Dzieci nie mogą opuszczać samodzielnie terenu placówki.
6. Zabrania się przynoszenia do Przedszkola telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
7. Organ prowadzący Przedszkole moşe skreślić
na wniosek Rady Rodziców dziecko z listy uczęszczających do Przedszkola w przypadku:
1) nie przystosowania dziecka do zasad panujących w przedszkolu,
2) braku pozytywnych efektów oddziaływań wychowawczych wobec dziecka, które stanowi zagroşenie bezpieczeństwa innych dzieci, lub narusza godność nauczyciela,
3) nie respektowania przez dzieci i rodziców postanowień niniejszego statutu,

2) w zakresie spraw finansowo-administracyjnych
do organu prowadzącego.

4) braku terminowego i w pełnej wysokości wnoszenia opłat za Przedszkole,

30. Współdziałanie organów przedszkola ma na
celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju
wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki.

5) przyprowadzania dziecka (pomimo upomnień
rodziców) z oznakami róşnych chorób,
6) zagroşenia zaraşenia innych chorobami pasoşytniczymi;
7) podania w karcie zgłoszeniowej dziecka informacji niezgodnych z prawdą,
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8) notorycznego nie przyprowadzania do Przedszkola oraz w przypadku braku wiadomości
o przyczynie nieobecności dziecka ponad 10
dni.
Rozdział 6

Rozdział 7
Rodzice
§ 11. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka naleşy :
1) aktywny udział w działalności
w tym w pracy Rady Rodziców,

Zakres zadań nauczycieli
§ 10. 1. Nauczycielem Przedszkola powinna być
osoba posiadająca kwalifikacje do pracy z dziećmi
w wieku przedszkolnym oraz spełniająca warunki
zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.
2. Nauczyciel prowadzi
wychowawczą i dydaktyczną.

pracę
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Przedszkola,

2) respektowanie decyzji Rady Rodziców,
3) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,

opiekuńczo-

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola,

3. Wspiera kaşde dziecko w jego indywidualnym
rozwoju. Opracowuje i realizuje grupowe i indywidualne plany pracy i wychowania, uwzględniające
potrzeby i moşliwości dzieci. Odpowiada za jakość
i wyniki tej pracy.

5) terminowe i w pełnej wysokości wnoszenie
opłat za Przedszkole,
6) przyprowadzanie
i odbieranie
dziecka
z Przedszkola dokonywane jest przez rodziców
bądŝ opiekunów prawnych, lub przez pisemnie
upowaşnione przez nie osoby,

4. Współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji.

7) dzieci naleşy przyprowadzać i odbierać z przedszkola w godzinach uzgodnionych z nauczycielem placówki.

5. Wspiera rodziców i innych mieszkańców wsi
w ich kształceniu się przez całe şycie.
6. Dba o warsztat pracy i pomoce dydaktyczne.

2. Rodzice mają prawo do:

7. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

1) zapoznania się z dokumentacją ich dziecka
i uzyskania rzetelnej informacji dotyczącej ich
dziecka,

8. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi
dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną
i opiekę zdrowotną, a takşe z instytucjami i organizacjami wspierającymi prawidłowy rozwój dziecka
działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli
oraz specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn
trudności wychowawczych oraz doboru metod
udzielenia dziecku pomocy,
3) do uzyskania wsparcia od nauczyciela i współpracujących z nim specjalistów

9. Nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy,
systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w róşnych formach doskonalenia zawodowego.

4) wyraşania i przekazywania nauczycielowi informacji i wniosków dotyczących pracy przedszkola.

10. Nauczyciel obowiązany jest prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie
moşliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
11. Nauczyciel obowiązany jest prowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
(diagnoza przedszkolna) w roku poprzedzającym
rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły
podstawowej.
12. Nauczyciel obowiązany jest informować rodziców dzieci o wynikach obserwacji i analizy gotowości do podjęcia nauki w szkole.
13. Nauczyciel obowiązany jest zapoznać się
z podstawą programową kształcenia ogólnego
w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy
I szkoły podstawowej.

5) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu
tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 12. Zasady organizacji obowiązują w równym
stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników
Przedszkola.
§ 13. Ustala się obowiązek zapoznania z zasadami organizacji Przedszkola na zebraniu z rodzicami.
§ 14. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
118 9
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UCHWAŁA NR XLV/382/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 13 lipca 2010r.
w sprawie włączenia Przedszkola Gminnego w Baczynie do Zespołu Szkół w Baczynie
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.) oraz
art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1 oraz art 62 ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 1 września 2010r. włącza się do Zespołu Szkół w Baczynie, zwanego dalej „Zespołem”
Przedszkole Gminne w Baczynie przy ul. Gorzowskiej 64.

§ 3. Akt Załoşycielski Zespołu otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski

§ 2. Zespół przejmie składniki majątkowe przedszkola, o którym mowa w § 1.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLV/382/2010
Rady Gminy Lubiszyn
z dnia 13 lipca 2010r.
AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ
W BACZYNIE
Na podstawie art. 62 ust. 1, 5 oraz art. 58 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004r. ze zm.) łączy się Przedszkole Gminne w Baczynie i Zespół Szkół
w Baczynie w zespół o nazwie: Zespół Szkół w Baczynie. Akt Załoşycielski otrzymuje następujące brzmienie:
§ 1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przedszkole Gminne w Baczynie, ul. Gorzowska 64
2) Szkoła Podstawowa w Baczynie, ul. Szkolna 1
3) Gimnazjum w Baczynie, ul. Szkolna 1
§ 2. W skład Zespołu Szkół w Baczynie wchodzi Szkoła Podstawowa, której obwód obejmuje miejscowości: Baczyna, Marwice, Lubno oraz Gimnazjum, którego obwód rozszerzony jest o miejscowość Wysoka.
§ 5. Organizację pracy Zespołu określa statut.
1190
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UCHWAŁA NR XLV/383/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 13 lipca 2010r.
w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lubiszyn
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 ze zm.) oraz
art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r.,
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:

szkolnym w Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie
przy ul. Myśliborskiej, natomiast roczne przygotowanie przedszkolne dla dzieci sześcioletnich z obwodu Zespołu Szkól w Baczynie realizowane będzie
w oddziale przedszkolnym w Przedszkolu Gminnym
w Baczynie przy ul. Gorzowskiej 64.

§ 1. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych dla
dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkołach Podstawowych
w następujących miejscowościach:

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/236/2009 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 30 stycznia 2009 roku
w sprawie: sieci publicznych przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lubiszyn.

1. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Stawie.
2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Ściechowie, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół w Ściechowie.
3. Przedszkole Gminne w Lubiszynie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia
z mocą obowiązującą od 1 września 2010r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

4. Przedszkole Gminne w Baczynie.
§ 2. Roczne przygotowanie przedszkolne dla
dzieci sześcioletnich z obwodu Szkoły Podstawowej
w Lubiszynie realizowane będzie w oddziale przed-

Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
119 1
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UCHWAŁA NR XLV/384/2010
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 13 lipca 2010r.
w sprawie podwyższenia minimalnych kwot zasiłku okresowego na rok 2010
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.), w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4,
art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 z póŝn. zm.), Rada Gminy Lubiszyn
uchwala, co następuje:
§ 1. Ze względu na wielodzietność rodzin zamieszkałych na terenie gminy Lubiszyn, które posiadają troje i więcej dzieci podwyşsza się minimalną kwotę zasiłku okresowego w roku 2010 do wysokości 70% róşnicy między kryterium dochodowym
rodziny a dochodem rodziny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/365/2010 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 29 marca 2010r. w sprawie
podwyşszenia minimalnych kwot zasiłku okresowego na rok 2010.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Eugeniusz Leśniewski
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UCHWAŁA NR XXX/250/2010
RADY MIEJSKIEJ W LUBNIEWICACH
z dnia 16 lipca 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób
uprawnionych do udzielania tych ulg
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. 59 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb udzielania ulg w spłacie naleşności
pienięşnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Lubniewice oraz jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub
osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do naleşności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ustawie – oznacza to ustawę z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zm.);
2. naleşnościach – oznacza to naleşności pienięşne
główne wraz z odsetkami za zwłokę i innymi
naleşnościami ubocznymi, mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie Lubniewice lub jej jednostkom podległym;
3. dłuşniku – oznacza to osobę fizyczną, osobę
prawną, a takşe jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
4. Burmistrzu– oznacza Burmistrza Lubniewic;
5. przedsiębiorcy – oznacz to podmiot prowadzący
działalność gospodarczą, bez względu na formę
organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania;
6. działalności gospodarczej – oznacza to działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie
reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VII rozdziału 1 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz.
UE C 83 z dnia 30 marca 2010r.);
7. uprawnionym organie lub osobie – oznacza to
Burmistrza Lubniewic lub kaşdoczesnego kierownika jednostki podległej Gminie Lubniewice

(jednostki budşetowej, samorządowego zakładu budşetowego);
8. uldze – oznacza to umorzenie, odroczenie lub
rozłoşenie na raty spłaty naleşności.
§ 3. 1. Uprawniony organ lub osoba na wniosek
dłuşnika, w przypadkach uzasadnionych waşnym
interesem dłuşnika lub interesem publicznym, moşe:
1) umorzyć naleşność w całości lub w części,
2) odroczyć termin spłaty całości lub części naleşności,
3) rozłoşyć na raty płatność całości lub części naleşności.
2. Umorzenie naleşności głównej powoduje
równieş umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub
w takiej części, w jakiej została umorzona ta naleşność.
3. Jeşeli ulgą ma być objęta część naleşności,
udzielenie ulgi moşe nastąpić dopiero po zapłaceniu
przez dłuşnika pozostałej części tej naleşności.
§ 4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności odroczonej naleşności bądŝ terminu płatności
którejkolwiek z rat, na jakie została rozłoşona naleşność, pozostała do zapłaty naleşność staje się natychmiast wymagalna wraz z naleşnymi odsetkami
liczonymi od dnia następnego po upływie terminu
płatności obowiązującego przed odroczeniem terminu płatności lub rozłoşeniem na raty spłaty naleşności.
§ 5. 1. Naleşności mogą być umarzane 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
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naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
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.
§ 6. 1. W stosunku do dłuşników będących
przedsiębiorcami stosowanie ulg w spłacie naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny
stanowi pomoc de minimis w rozumieniu ustawy
z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r.
Nr 59, poz. 404 ze zm.) z wyjątkiem umorzenia naleşności wynikających z art. 56 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.).
2. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy
de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz
z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym wraz z wnioskiem;
2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy
de minimis, dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących
się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma
być przeznaczona pomoc de minimis zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się
o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
3. Pomoc de minimis moşe być udzielona na
podstawie niniejszej uchwały na wniosek złoşony do
dnia 31 grudnia 2013r.
§ 7. Do stosowania ulg w spłacie naleşności są
uprawnieni:
1. Burmistrz – bez względu na wysokości kwoty naleşności;
2. kierownik jednostki podległej Gminie Lubniewice – w odniesieniu do naleşności przypadających tej jednostce, jeşeli wartość naleşności
głównej nie przekracza kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzedzającym podjęcie decyzji o umorzeniu,
ogłoszonego w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS dla celów naliczenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
§ 8. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.

Poz. 1193

2. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 1,
umorzenie naleşności następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli.
§ 9. 1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1,
powinien zawierać co najmniej wskazanie osoby, od
której pochodzi oraz jej adresu (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedziba albo miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej), a nadto treść şądania
wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do
zastosowania ulgi oraz dowody uzasadniające to
şądanie.
2. Jeşeli wniosek dłuşnika zawiera braki formalne, uprawniony organ lub osoba wzywa dłuşnika do
ich usunięcia w terminie 7 dni z pouczeniem, şe
niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
3. Uprawniony organ lub osoba zawiadamia
dłuşnika w formie pisemnej o pozostawieniu jego
wniosku bez rozpatrzenia.
§ 10. Przed udzieleniem ulgi uprawniony organ
lub osoba przeprowadza postępowanie wyjaśniające w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych, a zwłaszcza ustalenia podstawy do zastosowania ulgi.
§ 11. 1. Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej
Lubniewice :
1) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulgi w roku
budşetowym w kwocie przewyşszającej łącznie
500zł, ze wskazaniem rodzaju zastosowanej ulgi
oraz wysokości umorzonych kwot i przyczyn
umorzenia;
2) wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w ramach pomocy de minimis.
2. Wykazy, o których mowa w ust. 1, sporządzane są według stanu na dzień 31 grudnia kaşdego
roku i przedstawiane Radzie Miejskiej Lubniewice
w rocznym sprawozdaniu z wykonania budşetu
gminy.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXXIII/255/2006 Rady Miejskiej w Lubniewicach z dnia 8 czerwca 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania spłat lub rozkładania na raty naleşności
pienięşnych gminy i jednostek organizacyjnych
gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy
– Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych naleşności.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubniewic.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Langowicz
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXX/250/2010
Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 lipca 2010r.

Wykaz
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
którym udzielono ulg zgodnie Uchwałą w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu
lub osób uprawnionych udzielania tych ulg.

Lp.

Nazwa dłużnika
Umorzenia

Kwota
Odroczenia

Rozłożenia
na raty

Rodzaj pomocy
publicznej

Przyczyna
umorzenia
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UCHWAŁA NR LV/403/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 16 lipca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy nić trzy lata
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9a ustawy z z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz. U. z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172
poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 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, Nr 28, poz. 146) oraz art. 68 ust. 1 pkt 7
i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2782,
z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220,
poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220,
poz. 1412, Dz. U. z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42,
poz. 335, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161,
poz. 1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590, Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 146, Nr 47, poz. 278) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XII/70/07 z dnia 28 czerwca
2007 roku w sprawie określania zasad nabywania

i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierşawiania
lub najmu na okres dłuşszy niş trzy lata (Dz. Urz.
Woj. Lub. Nr 87, poz. 1218) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 po lit. c dodaje się lit. d i e
w brzmieniu:
„d) garaşe"
e) grunty pod garaşami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę”
2) w § 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) wykup lokalu mieszkalnego z bonifikatą moşliwy w przypadku, po spełnieniu nişej wymienionych warunków
a) najem trwa co najmniej 5 lat
b) najemca lokalu nie
mieszkaniowego od 3 lat”;

korzysta

z dodatku

3) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przy zbywaniu nieruchomości na podstawie
art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 ze zmianami) podział geodezyjny wykonuje na koszt nabywcy właściciel, natomiast
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operat szacunkowy wykonuje na własny koszt
nabywca”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.

Poz. 1194, 1195

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź
119 4
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UCHWAŁA NR LIV/370/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 22 lipca 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania należności Gminy Drezdenko 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, a także organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz
art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
uchwala się, co następuje:

3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Drezdenko do składania Burmistrzowi Drezdenka w terminie do dnia 15 następnego miesiąca po zakończeniu danego kwartału, informacji kwartalnych o wysokości umorzonych naleşności oraz udzielonych innych ulgach.

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania naleşności Gminy Drezdenko i jej jednostek
podległych 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,
a takşe organy do tego uprawnione.

4. Zobowiązuje się Burmistrza Drezdenka do
składania Radzie Miejskiej w terminie do 20 następnego miesiąca po zakończeniu danego kwartału,
informacji kwartalnych o wysokości umorzonych
naleşności oraz udzielonych innych ulgach.

§ 2. 1. Do udzielania ulg w spłacie naleşności
uprawnieni są:
1) kierownicy jednostek organizacyjnych, jeşeli
kwota naleşności nie przekracza jednorazowo
1.000zł,
2) Burmistrz Drezdenka, jeşeli kwota naleşności
jest wyşsza niş 1.000zł i nie przekracza kwoty
15.000zł,
3) Burmistrz Drezdenka po uzyskaniu pozytywnej
opinii Rady Miejskiej, jeşeli kwota naleşności
wynosi powyşej 15.000zł.
2. Przez kwotę naleşności, o której mowa
w ust. 1, rozumie się naleşność główną oraz naleşności uboczne tj. odsetki za zwłokę lub kary umowne, przy czym kwoty naleşności tego samego dłuşnika z róşnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 3. 1. Umorzenie części naleşności następuje
z oznaczeniem terminu zapłaty pozostałej części
naleşności.
2. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika głównego
zobowiązane są inne osoby, naleşności o których
mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone tylko wtedy,
gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie naleşności pienięşnych przypadających Gminie Drezdenko 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,
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłuşnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłuşnika będącego osobą
prawną.
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. Okres spłaty naleşności pienięşnych uzaleşniony jest od sytuacji majątkowej dłuşnika oraz
wysokości zadłuşenia. Maksymalny okres spłaty nie
moşe przekroczyć 36 miesięcy.
2. W okresie od dnia złoşenia wniosku do dnia
jego rozpatrzenia, wstrzymuje się bieg naliczania
odsetek.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 86

– 5950 –

3. Od naleşności pienięşnych, których termin zapłaty odroczono lub spłatę rozłoşono na raty nie
pobiera się odsetek za zwłokę od dnia złoşenia
wniosku do dnia, który w porozumieniu został wyznaczony jako ostatni dzień spłaty.
§ 6. Naleşności będące przedmiotem ulgi stają
się natychmiast wymagalne w przypadku jeşeli:
1) dłuşnik nie spłaca w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w porozumieniu,
2) dłuşnik nie spłaci odroczonej naleşności w terminie lub w ustalonej wysokości,
3) dłuşnik nie dotrzyma ustalonego
o którym mowa w § 2 ust. 4,

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. Wraz z wnioskiem o zastosowanie ulg, określonych w § 1, zobowiązuje się przedsiębiorców do
złoşenia Burmistrzowi Drezdenka lub kierownikowi
jednostki organizacyjnej gminy, z w zakresie naleşności określonych § 3, następujących dokumentów:
1) zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym dany podmiot ubiega
się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, w formie określonej rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy
de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
(Dz. U. Nr 53, poz. 354), a w przypadku korekt
przedłoşonych zaświadczeń o pomocy de minimis wynikających ze zmian faktycznych wartości udzielonych pomocy de minimis (względem wartości wskazanych w zaświadczeniach)
podmiot zobowiązany jest w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia tego faktu poinformować
o tym Burmistrza Drezdenka lub kierownika
właściwej jednostki, albo oświadczenia o wiel-

Poz. 1195
kości pomocy de minimis otrzymanej w tym
okresie,

2) oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do
tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis,
3) 3) informacji o kaşdej innej pomocy publicznej,
jaką podmiot otrzymał, dotyczącej tych samych
kosztów kwalifikowanych, na które udzielana
jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały, na
formularzu przewidzianym w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r.
w sprawie informacji o otrzymanej pomocy
publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413),
4) informacji lub dokumentów obrazujących sytuację ekonomiczną przedsiębiorcy, bądŝ oświadczenie przedsiębiorcy, iş nie znajduje się
w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE
C Nr 244 z dnia 01.10.2004r.), a tym samym
o nie
spełnianiu
kryteriów
określonych
w pkt 9 – 11 ww. Wytycznych na formularzu
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XLIX/416/06 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2006 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania,
odraczania i rozkładania na raty naleşności pienięşnych Miasta i Gminy Drezdenko oraz jej jednostek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Jerzy Skrzypczyński
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Poz. 1195
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/370/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 lipca 2010r.

...................................................................
Nazwa (firma) przedsiębiorcy / Imię i nazwisko
...................................................................
Adres zamieszkania / siedziba przedsiębiorcy

...............................................................................
Burmistrz Drezdenka/Kierownik jednostki organizacyjnej Gminy Drezdenko
................................................................................
Adres organu/jednostki
Oświadczenie*
Oświadczam, iş .....................................................................................................................................................
Nazwa (firma) przedsiębiorcy lub imię i nazwisko, NIP, REGON

.......................................................................................................................................................................................
Pełny adres siedziby przedsiębiorcy lub miejsce zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej

jest / nie jest** przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9 – 11
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych
przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 1 paŝdziernika 2004r.).
Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze zm.).

.................................................................
(data i podpis)

* składa wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą
** niewłaściwe skreślić
1195
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1196
119 6

UCHWAŁA NR LIV/373/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 22 lipca 2010r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy
de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy i innych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759;
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;
z 2007r. Dz. U. Nr 48, poz. 327) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613) Rada
Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje:

zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach
pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc
pracy i innych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
119 6

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr LII/355/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 maja 2010 w sprawie
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UCHWAŁA NR LIV/375/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 22 lipca 2010r.
zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Drezdenko
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:
§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów
wyborczych utworzonych na terenie Gminy Drezdenko uchwałą Nr XLIII/354/02 Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 11 czerwca 2002 roku w sprawie
ustalenia okręgów wyborczych w następujący sposób:
1. W opisie granic w okręgu wyborczym Nr 1 dodaje się nazwy ulic: Poprzeczna, Orzeszkowej,
Norwida, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego, Reja, Lipowa, Miodowa, Owocowa,
Wspólna, Wesoła, Jasna, Spokojna, Południowa, Lema.
2. W opisie granic w okręgu wyborczym Nr 2 dodaje się nazwę ulicy: Grunwaldzka.
3. W opisie granic w okręgu wyborczym Nr 3 nazwę sołectwa „Goszczanówek” zastępuję się
nazwą „ Goszczanówko”.

4. W opisie granic w okręgu wyborczym Nr 4 dodaje się nazwę sołectwa: Czartowo.
§ 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 Gorzowie Wlkp.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński
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Poz. 1197, 1198
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/375/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 lipca 2010r.

Wykaz stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Drezdenko

Nr okręgu
wyborczego

Granice okręgu wyborczego
(sołectwa, ulice)

1

Miasto Drezdenko, ulice: Kwiatowa, Piłsudskiego, Malwowa, Armii Krajowej, Konopnickiej, Poznańska, Willowa, Witosa, Kołłątaja, Młyńska,
Okręşna, Piotra Skargi, Słoneczna, Moniuszki, Pierwszej Brygady, Kolejowa, Towarowa, Dąbrowskiej, Kopernika, Mickiewicza, Milicka, 11 Listopada, Leśna, Szpitalna, Pułaskiego, Parkowa, Aleja Piastów, Chełm
Drezdenecki, Kasztelańska, Chrobrego, Zamkowa, Şeromskiego, Słowackiego, Plac Wolności, Cicha, Sienkiewicza, Poprzeczna, Orzeszkowej, Norwida, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego, Reja, Lipowa,
Miodowa, Owocowa, Wspólna, Wesoła, Jasna, Spokojna, Południowa,
Lema.
Miasto Drezdenko, ulice: Niepodległości, Dworcowa, 1 Maja, Długa,
Krótka, Łączna, Piaskowa, Plac Sportowy, Podgórna, Polna, Strzelecka,
Rzemieślnicza, Osiedla Leśnego, Portowa, Zaułek, Poniatowskiego,
Lwowska, Straşacka, Marszałkowska, Nowogrodzka, Plac Wileński,
Warszawska, Kościuszki, Kościelna, Stary Rynek, Reymonta, Szkolna,
Wiejska, Pomorska, Ogrodowa, Plac Kościelny, Łąkowa, Zielona, Boczna, Krakowska, 29 Stycznia, Grunwaldzka.
Gmina Drezdenko, sołectwa: Grotów, Rąpin, Kijów, Goszczanówko,
Goszczanowiec, Goszczanowo, Gościm, Lubiatów, Zielątkowo, Bagniewo, Trzebicz, Trzebicz Nowy, Osów.
Gmina Drezdenko, sołectwa: Zagórze, Górzyska, Klesno, Lubiewo, Modropole, Kosin, Stare Bielice, Drawiny, Przeborowo, Niegosław, Karwin,
Lipno, Marzenin, Czartowo.

2

3

4

Liczba radnych
wybieranych
w okręgu
5

4

3

3

119 7

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

1198
119 8

UCHWAŁA NR LIV/331/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 22 lipca 2010r.
zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański
Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic obwodów
głosowania: utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański uchwałą Nr 13/38/98 Zarządu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
27 sierpnia 1998r. i uchwałą Nr XV/95/2000 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
26 czerwca 2000r. w sprawie utworzenia obwodów
głosowania, poprzez dopisanie nowych nazw ulic
i rozszerzenie numeracji porządkowej budynków,
w następujący sposób:

1) Obwód Nr 1 – o ulice: Gwiaŝdzistą, Lazurową,
Promykową, Tęczową, Unii Europejskiej.
2) Obwód Nr 2 – o ulice: Modrzewiową, Sosnową,
Topolową.
3) Obwód Nr 3 – rozszerzenie numeracji: ul. Winiary od Nr 1 do Nr 11.
§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania
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.
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§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

Poz. 1198
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Henryk Majdański

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu Bobrzańskiego.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/331/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 22 lipca 2010r.
Wykaz
obwodów głosowania, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Nowogród Bobrzański.
Numer
obwodu

4

Granica
obwodu
Nowogród Bobrzański, ulice:
Bogaczowska, Botaniczna, Budowlańców, Działkowa, Fabryczna, Gimnazjalna, Gwiaŝdzista, Jasna, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki, Krótka, Lazurowa, 9 Maja, Majowa,
Młyńska, Ogrodowa, Polna, Porzeczkowa, Promykowa, Reja, Rynek, Składowa, Słoneczna, Słowackiego, Spokojna,
Sportowa, Storczykowa, Świętej Jadwigi, Tęczowa, Unii
Europejskiej, Warsztatowa, Wąska, Wesoła, Wędkarzy,
Wiejska, Witosa, Wodna, Zacisze, Zamkowa, Zdrowa, Zielona, Zielonogórska.
Miejscowości:
Dobroszów Wielki, Klępina, Podgórzyce, Popowice, Turów.
Nowogród Bobrzański, ulice:
Akacjowa, Borówkowa, Bukowa, Cicha, Dąbrowskiego, Dębowa, Dolina Zielona, Gajowa, Generała Waltera, Grabowa,
Grodzka, Grunwaldzka, Jodłowa, Kasztanowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kupiecka, Leśna, Lipowa, Łąkowa,
1 Maja, 3 Maja, Mała, Marcinkowskiego, Mickiewicza, Miła,
Miodowa, Modrzewiowa, Myśliwska, Nadbrzeşna, Nad
Stawami, Nowowiejska, Okręşna, Parkowa, Plac Wolności,
Pocztowa od Nr 1 do Nr 16 i Nr 18, Róşana, Słowicza, Sosnowa, Świerkowa, Świętego Mikołaja, Szkolna, Tama Kolejowa, Topolowa, Warzywna, Wazów, Willowa, Winiary od
Nr 12 do Nr 16, Şarska, Şymierskiego.
Nowogród Bobrzański, ulice:
Białowicka, Dojazdowa, Do Wodociągów, Drzewna, Dworcowa, Energetyków, Osiedle Robotnicze, Piaskowa, Pocztowa Nr 17, Rzemieślnicza, Spacerowa, Winiary od Nr 1 do
Nr 11, Wojska Polskiego.
Miejscowości:
Białowice, Cieszów, Dobroszów Mały, Krzywa.
Miejscowości:
Bogaczów, Krzewiny, Łagoda, Pajęczno, Sterków, Wysoka.

5

Miejscowości:
Drągowina, Przybymierz, Skibice, Sobolice

1

2

3

6
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Miejscowości:
Kaczenice, Kamionka, Kotowice, Niwiska, Pielice, Pierzwin,
Urzuty.

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Urząd Miejski
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Słowackiego 11

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Pocztowa 7

Szkoła Podstawowa
w Nowogrodzie Bobrzańskim
ul. Marcinkowskiego 2

Szkoła Podstawowa
w Bogaczowie
ul. Szkolna 4
Szkoła Podstawowa
w Drągowinie
ul. Lipowa 24
Szkoła Podstawowa
w Niwiskach
ul. Akacjowa 1
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UCHWAŁA NR LIV/332/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 22 lipca 2010r.
w sprawie: zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród
Bobrzański.
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 zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany opisu granic okręgów
wyborczych utworzonych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański uchwałą Nr XXVIII/205/02 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
26 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia okręgów
wyborczych, poprzez dopisanie nowych nazw ulic
i rozszerzenie numeracji porządkowej budynków
oraz wykreślenia z ewidencji ulic, w następujący
sposób:
1) Okręg Nr 1 – o ulice: Gimnazjalna, Gwiaŝdzista,
Lazurowa, Promykowa, Storczykowa, Tęczowa,
Unii Europejskiej, Zdrowa.

4) Okręg Nr 9 – rozszerzenie numeracji ulica Winiary od Nr 1 do Nr 11.
§ 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 Nowogrodu Bobrzańskiego.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.

2) Okręg Nr 2 – o ulice: Działkowa.

Przewodniczący Rady
HeNryk Majdański

3) Okręg Nr 6 – o ulice: Borówkowa, Modrzewiowa, Sosnowa, Świerkowa, Świętego Mikołaja,
Topolowa. W okręgu tym wykreśla się ulice:
Budowlana, Brzozowa wskutek wykreślenia ich
z ewidencji ulic.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIV/332/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 22 lipca 2010r.
Wykaz
okręgów wyborczych, ich granic oraz liczba wybieranych radnych w Gminie Nowogród Bobrzański.
Numer okręgu wyborczego

1

2

3

Granica okręgu wyborczego
Nowogród Bobrzański
ulice: Bogaczowska, Botaniczna, Budowlańców, Fabryczna, Gimnazjalna, Gwiaŝdzista, Jasna, Kolejowa, Krótka,
Lazurowa, Ogrodowa, Porzeczkowa, Promykowa, Składowa, Słoneczna, Sportowa, Storczykowa, Tęczowa, Unii
Europejskiej, Wesoła, Wędkarzy, Zdrowa, Zielona, Zielonogórska.
Nowogród Bobrzański
ulice: Działkowa, Kościelna, 9 Maja Nr 4, Majowa, Młyńska, Polna, Słowackiego, Świętej Jadwigi, Warsztatowa,
Wąska, Witosa, Wodna.
Nowogród Bobrzański
ulice: 9 Maja, Reja, Spokojna, Wiejska.

Liczba mandatów

1

1

1
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4
5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
Razem
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Nowogród Bobrzański
ulice: Kościuszki, Rynek, Zacisze, Zamkowa.
Miejscowości:
Dobroszów Wielki, Klępina, Podgórzyce, Popowice, Turów.
Nowogród Bobrzański
ulice: Akacjowa, Borówkowa, Białowicka, Bukowa, Cicha,
Dąbrowskiego, Dębowa, Energetyków, Gajowa, Generała
Waltera, Grunwaldzka, Jodłowa, Kochanowskiego, Łąkowa, 1 Maja, 3 Maja, Marcinkowskiego, Modrzewiowa,
Nowowiejska, Okręşna, Pocztowa Nr 6 i Nr 8, Plac Wolności, Rzemieślnicza, Słowicza, Sosnowa, Świerkowa,
Świętego Mikołaja, Tama Kolejowa, Topolowa, Warzywna, Wazów, Willowa.
Nowogród Bobrzański
ulice: Dojazdowa, Do Wodociągów, Parkowa, Pocztowa
od Nr 1 do Nr 5, Nr 7, od Nr 9 do Nr 16, Nr 18, Szkolna,
Winiary od Nr 12 do Nr 16.
Nowogród Bobrzański
ulice: Dolina Zielona, Grabowa, Grodzka, Kasztanowa,
Konopnickiej, Kupiecka, Leśna, Lipowa, Mała, Mickiewicza, Miła, Miodowa, Myśliwska, Nadbrzeşna, Nad Stawami, Róşana, Şarska, Şymierskiego.
Nowogród Bobrzański
ulice: Drzewna, Dworcowa, Osiedle Robotnicze, Piaskowa, Pocztowa Nr 17, Spacerowa, Winiary od Nr 1 do Nr
11, Wojska Polskiego.
Miejscowości:
Białowice, Cieszów, Dobroszów Mały, Krzywa, Krzywaniec.
Miejscowości:
Bogaczów, Krzewiny, Łagoda, Pajęczno, Sterków, Wysoka.
Miejscowości:
Drągowina, Przybymierz, Skibice, Sobolice.
Miejscowości:
Kamionka, Pielice, Pierzwin, Urzuty.
Miejscowości:
Kotowice.
Miejscowości:
Kaczenice, Niwiska.

Poz. 1199
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
15
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UCHWAŁA NR XLII/197/2010
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie założenia Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im.
Janusza Korczaka we Wschowie
Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r.
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230)
i art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240 oraz z 2010 Nr 28, poz. 146), art. 5 ust. 2
pkt. 1, ust. 3, 5 i 5 b, art. 5 c pkt. 1, i art. 58 ust. 1, 2a
i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370
i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54,
poz. 320) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zakłada się z dniem 1 września 2010r.
Przedszkole Specjalne z siedzibą we Wschowie,
ul. Tadeusza Kościuszki 25.
2. Przedszkole, o którym mowa w ust. 1, przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lek-

kim z niepełnosprawnościami sprzęşonymi, dla
dzieci z cechami autystycznymi, z takimi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które utrudniają
lub uniemoşliwiają uczęszczanie do przedszkola
ogólnodostępnego.
3. Przedszkole, o którym mowa w ust.
funkcjonować w ramach Specjalnego
Szkolno - Wychowawczego im. Janusza
we Wschowie z siedzibą przy ul. Tadeusza
ki 25 i jest Ośrodkowi przyporządkowane
cyjnie.

1, będzie
Ośrodka
Korczaka
Kościuszorganiza-

4. Akt załoşycielski Przedszkola Specjalnego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Dyrektorem Przedszkola Specjalnego jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie.
§ 2. 1. Przedszkole Specjalne działa na podstawie
statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie.
2. Zobowiązuje się Dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Janusza
Korczaka we Wschowie do dostosowania zapisów
statutu Ośrodka, do zmian wynikających z zapisów
niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Wschowskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 września 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/197/2010
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 30 czerwca 2010r.

Akt założycielski
Przedszkola Specjalnego
Na podstawie art. 12 ust. 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759,
z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) i art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 Nr 28, poz. 146), art. 5 ust. 2
pkt. 1, ust. 3, 5 i 5 b, art. 5 c pkt. 1, i art. 58 ust. 1, 2a i 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,
poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144,
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791,
Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216,
poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241
i Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320) oraz uchwały Nr XLII/…/2010 Rady Powiatu
Wschowskiego z dnia 30 czerwca 2010r.
Zakłada się z dniem 1 września 2010r.
Przedszkole Specjalne we Wschowie
ul. Tadeusza Kościuszki 25
67-400 Wschowa
1. Przedszkole Specjalne przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym i znacznym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z niepełnosprawnościami sprzęşonymi, dla dzieci z cechami autystycznymi, z takimi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,
które utrudniają lub uniemoşliwiają uczęszczanie do przedszkola ogólnodostępnego.
2. Przedszkole Specjalne działa na podstawie Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
im. Janusza Korczaka we Wschowie.
3. Odpowiedzialnym za realizację postanowień Aktu Załoşycielskiego Przedszkola Specjalnego
we Wschowie jest Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka
we Wschowie.
Wschowa, dnia 30 czerwca 2010r.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLII/198/2010
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie
Wschowskim
Na podstawie art. 12 pkt 1, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218,
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,
z 2009r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz

art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572,
Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17,
poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532
i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,
poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180,
poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70,
poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370
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i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219,
poz. 1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54,
poz. 320) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Wschowskim, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała
skiego Nr XXXV/190/2005
2005r. w sprawie ustalenia
szkół ponadgimnazjalnych

Poz. 1201

w Powiecie Wschowskim (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2005r.
Nr 89, poz.1498).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Wschowskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 września 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rady Powiatu Wschowz dnia 19 paŝdziernika
planu sieci publicznych
oraz szkół specjalnych

Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/198/2010
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 30 czerwca 2010r.
Plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Wschowskim
Lp

1.

Szkoła
I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Tomasza Zana
ul. Matejki 1
67 – 400 Wschowa

Typ szkoły

Nazwa szkoły

trzyletnie liceum ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące
z Oddziałami Dwujęzycznymi
we Wschowie
im. Tomasza Zana

trzyletnie liceum ogólnokształcące

2.

I Zespół Szkół
im. Stanisława Staszica
ul. Tadeusza Kościuszki
11
67 – 400 Wschowa

czteroletnie technikum

zasadnicza szkoła zawodowa

trzyletnie gimnazjum

zasadnicza szkoła zawodowa specjalna

3.

Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy
im. Janusza Korczaka
ul. Tadeusza Kościuszki
25
67 – 400 Wschowa

gimnazjum specjalne

szkoła podstawowa specjalna

trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy

przedszkole specjalne

I Zespół Szkół
im. Stanisława Staszica
Liceum Ogólnokształcące
we Wschowie
I Zespół Szkół
im. Stanisława Staszica
Technikum we Wschowie
I Zespół Szkół
im. Stanisława Staszica
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
we Wschowie
I Zespół Szkół
im. Stanisława Staszica
Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych
we Wschowie
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Specjalna
ul. Tadeusza Kościuszki 25
67 – 400 Wschowa
Gimnazjum Specjalne
ul. Tadeusza Kościuszki 25
67 – 400 Wschowa
Szkoła Podstawowa Specjalna
ul. Reymonta 1
67 – 400 Wschowa
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
ul. Reymonta 1
67 – 400 Wschowa
Przedszkole Specjalne
ul. Tadeusza Kościuszki 25
67 – 400 Wschowa
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trzyletnie liceum ogólnokształcące

czteroletnie technikum

zasadnicza szkoła zawodowa
4.

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
Plac Kosynierów 1
67 – 400 Wschowa

dwuletnie uzupełniające liceum
ogólnokształcące

trzyletnie technikum uzupełniające

szkoła policealna

trzyletnie liceum ogólnokształcące

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego
ul. Ogrodowa 1
67 – 410 Sława

czteroletnie technikum

zasadnicza szkoła zawodowa

12 0 1

Poz. 1201
Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych
Plac Kosynierów 1
67 – 400 Wschowa
Technikum dla Dorosłych
Plac Kosynierów 1
67 – 400 Wschowa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
dla Dorosłych
Plac Kosynierów 1
67 – 400 Wschowa
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
dla Dorosłych
Plac Kosynierów 1
67 – 400 Wschowa
Technikum Uzupełniające dla
Dorosłych
Plac Kosynierów 1
67 – 400 Wschowa
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Plac Kosynierów 1
67 – 400 Wschowa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego
Liceum Ogólnokształcące
w Sławie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego
Technikum w Sławie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Dezyderego Chłapowskiego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
w Sławie
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UCHWAŁA NR XLIX/264/10
RADY POWIATU ŻARSKIEGO
z dnia 27 lipca 2010r.
zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Nr XXXIX/258/2006 z dnia 17 stycznia 2006r.w sprawie likwidacji
Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żarach, z siedzibą przy
ul. Pszennej 2.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póŝn. zm.) oraz art. 36,
art. 43 ust 1, art. 53a ust. 2 i art. 60 ust. 4 b ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z póŝn. zm.) uchwala
się co następuje:
§ 1. Wprowadza się zmianę do uchwały Rady
Powiatu Nr XXXIX/258/2006 z dnia 17 stycznia
2006r. w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Şarach, w taki sposób, şe: § 6, pkt 3 otrzymuje
nowe brzmienie:
„Określa się termin zakończenia czynności likwidacyjnych na dzień 31 sierpnia 2010r.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/139/2008
Rady Powiatu z dnia 24 czerwca 2008r. w sprawie
zmiany
uchwały
Rady
Powiatu
Şarskiego
Nr XXXIX/258/2006 z dnia 17 stycznia 2006r.
w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Şarach.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Irena Marciniak
12 02
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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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