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UCHWAŁA NR XXXIV/215/2010
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XVI/144/2000 z dnia 20 września 2000r. w sprawie utworzenia zakładu
budżetowego pn. Gminny Zakład Gospodarczy w Siedlisku z siedzibą w Siedlisku
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.
ze. zm.), art. 14 ustawy z dnia 27 września 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
oraz art. 105 ust 2 ustawy z dnia 24 września 2009r.
przepisy wprowadzające ustawć o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz 1241) uchwala
sić co nastćpuje:

odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energić
elektryczną i cieplną oraz gaz,

§ 1. W Statucie Gminnego Zakładu Gospodarczego w Siedlisku stanowiącym załącznik Nr 1 do
uchwały Nr XVI/144/2000:

utrzymania rożnych gatunków egzotycznych
i krajowych zwierząt, w tym w szczególności
prowadzenia hodowli zwierząt zagrożonych wyginićciem, w celu ich ochrony poza miejscem
naturalnego wystćpowania,

lokalnego transportu zbiorowego,
targowisk i hal targowych,
zieleni gminnej i zadrzewień,
kultury fizycznej i sportu, w tym utrzymania
terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

1. zmienia sić nazwć „Gminny Zakład Gospodarczy” na „Samorządowy Zakład Budżetowy”,
2. w dziale II Zakres działania zakładu § 6 otrzymuje
brzmienie:
„Zadania własne jednostki samorządu terytorialnego w zakresie:
gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi,
dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji
ruchu drogowego,
wodociągów i zaopatrzenia w wodć, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania

cmentarzy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić kierownikowi Gminnego Zakładu Gospodarczego w Siedlisku, oraz Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woj.
Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia
2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Chilicka
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UCHWAŁA NR XXXIX/267/10
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 8 września 2010r.
w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Gozdnica na lata 2010 – 2013”
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)
oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Przyjmuje sić „Gminny Program Opieki nad
Zabytkami Miasta Gozdnica na lata 2010 – 2013”,
bćdący załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Kulczyńska
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Załącznik Nr
do uchwały Nr XXXIX/267/10
Rady Miasta Gozdnica
z dnia 8 września 2010r.
Wstęp
Na dziedzictwo kulturowe, które jest ważnym czynnikiem życia człowieka, składają sić dobra kultury
i dobra natury. Zabytki – dawne materialne i niematerialne dobra kultury są jedną z najważniejszych
czćści składowych tego dziedzictwa. Ich ochrona
została zadeklarowana jako konstytucyjny obowiązek państwa, co zostało zapisane w art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Zabytki są nie tylko śladem przeszłości, ale także
cennym składnikiem kultury współczesnej, który
przyczynia sić do kształtowania przyjaznego człowiekowi środowiska jego życia.
Zachowanie, ochrona i konserwacja zabytków jest
dziełem ważnym w interesie publicznym ze wzglćdu
na ich znaczenie w procesie edukacji, humanizacji
społeczeństwa, jego kulturowej identyfikacji, a także
znaczenie dla sfery ekonomii i gospodarki.
Czas przemian wpływał niesprzyjająco na stan zabytków. Bardzo poważnym problemem stał sić brak
środków finansowych i społecznego zrozumienia dla
tak ważnej idei ochrony naszego dziedzictwa. Przemiany czasu transformacji sprawiły, że zabytki zostały oddane w prywatne rćce ludzi niejednokrotnie
ratujących je przed zagładą, ale także ludzi bardzo
czćsto niedoceniających ich wartości pozamaterialnych, niepotrafiących dobrze sprawować opieki
gwarantującej ich przetrwanie.
Głównym celem programu jest określenie działań
mających na celu wzmocnienie ochrony i opieki nad
zabytkami, która jest istotną czćścią dziedzictwa
kulturowego oraz poprawć stanu zabytków w Gozdnicy.
I. Podstawy prawne i główne cele gminnego programu opieki nad zabytkami wynikające z ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Podstawą prawną sporządzenia gminnego programu opieki nad zabytkami są przepisy ustawy z dnia
23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).
Ustawa wprowadziła obowiązek sporządzania krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami oraz przez samorządy odpowiednio: wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego programu opieki nad zabytkami.
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Program opieki nad zabytkami jest dokumentem
o charakterze uzupełniającym w stosunku do innych
aktów planowania gminnego. Ma on określić stan
do którego należy dążyć w zakresie opieki nad zabytkami: wskazywać konieczne do wykonania zadania i sugerować sposoby ich realizacji.
II. Uwarunkowania prawne ochrony i opieki nad
zabytkami w Polsce.
Podstawą prawną ochrony dziedzictwa kulturowego
w Polsce jest ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 ,
poz. 1568 z późn. zm.) regulująca w sposób całościowy pojćcia zabytku, ochrony i opieki nad zabytkami, form ochrony, kompetencje organów ochrony
zabytków, w tym administracji rządowej i samorządowej, formy finansowania opieki nad zabytkami,
ich ewidencjonowania itp.
Obowiązująca ustawa o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami wprowadziła pojćcia ochrony i opieki
nad zabytkami, które oznaczają:
1) Ochrona zabytków polega na podejmowaniu
przez organy administracji publicznej działań
mających na celu zapewnienie warunków
prawnych, organizacyjnych i finansowych
umożliwiających trwałe zachowanie i utrzymanie, zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości zabytków,
udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków, przeciwdziałania kradzieży, zaginićciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicć, kontrole stanu zachowania
przeznaczenia zabytków, uwzglćdnienie zadań
ochronnych w planowaniu przestrzennym oraz
przy kształtowaniu środowiska.
2) Opieka nad zabytkiem w rozumieniu ustawy
sprawowana jest przez jego właściciela lub posiadacza i polega na zapewnieniu warunków
naukowego badania i dokumentowania zabytku; prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku;
zabezpieczenia i utrzymania zabytku oraz jego
otoczenia w jak najlepszym stanie; korzystania
z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości; popularyzowania
i upowszechniania wiedzy o zabytku oraz jego
znaczeniu dla historii kultury.
Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ochronie podlegają, bez wzglćdu
na stan zachowania:
1) zabytki nieruchome bćdące, w szczególności:

Zgodnie z art. 87 ww. ustawy, burmistrz sporządza
na okres 4 lat gminny program opieki nad zabytkami.

a) krajobrazami kulturowymi,

Gminny program opieki nad zabytkami podlega
przyjćciu przez Radć Gminy, po uzyskaniu opinii
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Program
ogłaszany jest w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

c) dziełami architektury i budownictwa,

b) układami urbanistycznymi, ruralistycznymi
i zespołami budowlanymi,
d) dziełami budownictwa obronnego,
e) obiektami techniki, a zwłaszcza kopalniami,
hutami, elektrowniami i innymi zakładami
przemysłowymi,
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cmentarzami,

g) parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
h) miejscami upamićtniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
2) zabytki ruchome bćdące, w szczególności:
a) dziełami sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej,
b) kolekcjami stanowiącymi zbiory przedmiotów zgromadzonych i uporządkowanych według koncepcji osób, które tworzyły te kolekcje,
c) numizmatami oraz pamiątkami historycznymi, a zwłaszcza militariami, sztandarami, pieczćciami, odznakami, medalami i orderami,
d) wytworami techniki, a zwłaszcza urządzeniami, środkami transportu oraz maszynami
i narzćdziami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych
i nowych form gospodarki, dokumentującymi poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
e) materiałami bibliotecznymi, o których mowa
w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r.
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539,
z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129,
poz. 1440 oraz z 2002r. Nr 113, poz. 984),
f)

instrumentami muzycznymi,

g) wytworami sztuki ludowej i rćkodzieła oraz
innymi obiektami etnograficznymi,
h) przedmiotami upamićtniającymi wydarzenia
historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji;
3) zabytki archeologiczne bćdące, w szczególności:
a) pozostałościami terenowymi pradziejowego
i historycznego osadnictwa,
b) cmentarzyskami,
c) kurhanami,
d) reliktami działalności gospodarczej, religijnej
i artystycznej.
Ochronie mogą podlegać nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.
Ustawodawca wyróżnia nastćpujące formy ochrony
zabytków:
1) wpis do rejestru zabytków, który dla zabytków
znajdujących sić na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków;
2) uznanie za pomnik historii zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru lub parku kulturowego o szczególnej wartości dla kultury przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
3) utworzenie parku kulturowego w celu ochrony
krajobrazu kulturowego oraz zachowania wy-
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różniających sić krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla
miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej;
park kulturowy może utworzyć na podstawie
uchwały rada gminy,

4) ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony
zabytków jest ustawowym zadaniem samorządów.
W art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) zostały określone zadania
własne gminy: „zaspokajanie zbiorowych potrzeb
wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy
(...) kultury, w tym (…) ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami”.
Uregulowania prawne dotyczące ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami znajdują sić także w innych
ustawach, m.in.:
1) ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);
2) ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.);
3) ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150
z późn. zm.);
4) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220
z późn. zm.);
5) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zm.);
6) ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.).
III. Uwarunkowania zewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego.
Strategiczne cele polityki państwa w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami
Art. 84 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami nakłada na ministra właściwego do
spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
obowiązek sporządzenia krajowego programu
ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Celem
krajowego programu jest stworzenie warunków
niezbćdnych do sprawowania ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami. W krajowym programie powinny zostać określone cele i kierunki działań oraz
zadania w zakresie ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami, warunki i sposoby finansowania planowanych działań oraz harmonogram ich realizacji.
W tezach do Krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami określono siedem podstawowych zasad konserwatorskich:
primum non nocere (z łac. - po pierwsze
nie szkodzić);
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maksymalnego poszanowania oryginalnej
substancji zabytku i wszystkich jego wartości (materialnych i niematerialnych);

Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami
z dokumentami wykonanymi na poziomie województwa i powiatu.

minimalnej niezbćdnej ingerencji (powstrzymanie sić od działań niekoniecznych);

Uchwałą Nr XXXI/287/2008 Sejmiku Województwa
Lubuskiego z dnia 22 grudnia 2008 roku przyjćto
wojewódzki program opieki nad zabytkami pod nazwą „Program opieki nad zabytkami województwa
lubuskiego na lata 2009-2012”.

usuwania tylko tego, co na oryginał działa
niszcząco;
czytelności i odróżnialności ingerencji;
odwracalności metody i materiałów;
wykonywania wszelkich prac zgodnie
z najlepszą wiedzą i na najwyższym poziomie.
Zasady te powinny być uwzglćdniane podczas prowadzenia wszelkich prac przy zabytkach przez
wszystkie osoby działające w sferze opieki nad zabytkami, w tym przez: pracowników urzćdów, konserwatorów dzieł sztuki, architektów, urbanistów,
pracowników budowlanych, archeologów, badaczy,
właścicieli, użytkowników i innych.
Narodowy Program Kultury „Ochrona zabytków
i dziedzictwa kulturowego na lata 2004 –2013” jest
elementem opracowanej w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Narodowej Strategii
Rozwoju Kultury na lata 2004 – 2013. Określa on
politykć rządu wobec zabytków i dziedzictwa kulturowego do 2013r.
Celem strategicznym programu jest intensyfikacja
ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, w tym szczególnie kompleksowa poprawa stanu
zabytków nieruchomych.
Celami cząstkowymi programu są:
poprawa warunków instytucjonalnych,
prawnych i organizacyjnych w sferze dokumentacji i ochrony zabytków;
kompleksowa rewaloryzacja zabytków i ich
adaptacja na cele kulturalne, turystyczne,
edukacyjne, rekreacyjne i inne cele społeczne;
zwićkszenie roli zabytków w rozwoju turystyki i przedsićbiorczości przez tworzenie
zintegrowanych narodowych produktów
turystycznych;
promocja polskiego dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą w szczególności za pomocą narzćdzi społeczeństwa informacyjnego;
rozwój zasobów ludzkich oraz podnoszenie świadomości społecznej w sferze
ochrony dziedzictwa kulturowego;
tworzenie warunków do rozwoju i ochrony
dziedzictwa kultury ludowej;
zabezpieczenie zabytków przed nielegalnym wywozem.

Program stworzony został, by służyć ochronie, aktywnej rewaloryzacji i lepszemu wykorzystaniu regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego.
Realizacja postawionych w Programie celów wymagać bćdzie głćbokich zmian w świadomości ludności regionu, a także odpowiedzialności jednostek
samorządu terytorialnego za stan zabytków oraz
wszelkich sfer ich funkcjonowania. Wynikiem działań powinno być przejście z pasywnych i biernych
działań konserwatorskich do zintegrowanego zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego. Za istotną uznać należy bieżącą współpracć Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z samorządami terenowymi w zakresie realizacji zapisów, dotyczących dziedzictwa kulturowego, ujćtych w Strategii rozwoju
województwa lubuskiego oraz innych dokumentach
wojewódzkich i miejscowych. Do bardzo ważnych
należy sprawa stanu zabytków znajdujących sić
w posiadaniu prywatnym. Wobec tych właścicieli
zabytków, którzy rażąco zaniedbują ciążące na nich
ustawowo obowiązki, należy stosować wszelkie
przewidziane prawem środki dyscyplinujące.
Z założeń Programu wynika, że niezbćdne jest:
wspieranie i kreowanie różnorodnych
form i metod umożliwiających ochronć
zabytków i opiekć nad nimi;
stymulowanie zasad partnerstwa oraz odpowiedzialności właścicieli obiektów zabytkowych za ich utrzymywanie w należytym stanie;
podnoszenie walorów zabytkowych i wykorzystanie ich w promocji rozwoju turystyki w regionie;
umożliwienie kreowania oraz realizowania
regionalnych i lokalnych projektów związanych z kompleksowymi pracami konserwatorskimi i restauratorskimi oraz
chroniącymi krajobraz kulturowy;
kreowanie modelu odpowiedzialności za
zasoby dziedzictwa kulturowego w regionie wśród mieszkańców i władz samorządowych;
wspieranie aktywności lokalnej w działaniach mających na celu poszanowanie materialnego dziedzictwa kulturowego;
tworzenie warunków do niwelowania różnic w zakresie stanu zachowania podstawowej substancji dziedzictwa kulturowego
w regionie;
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działania zmierzające do przywracania ładu przestrzennego w zdegradowanych obszarach urbanistycznych i ruralistycznych;
wspieranie działań zmierzających do tworzenia regionalnych placówek muzealnych;
włączenie kultury i dziedzictwa kulturowego w obszar interwencji i wsparcia zgodnie z zasadami planowania i wdrażania
programów prorozwojowych, adekwatnie
do oczekiwań mieszkańców województwa
lubuskiego;
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nistycznego, ekspozycji i stanowisk archeologicznych oraz zasady ochrony. Wykazane zostały także
obiekty objćte wojewódzką ewidencją konserwatorską. Obiekty te oraz strefy są uwzglćdnione także
w Planie Odnowy Miejscowości Gozdnica na lata
2009 – 2016.
Charakterystyka zasobów oraz analiza stanu dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy.

wspieranie inicjatyw związanych z kreowaniem i wdrażaniem nowych form
opieki nad zabytkami;

Rozwój osadnictwa w okolicach był związany z trzebieżą lasów. Początkowo powstała osada drwali.
Jako miasto Gozdnica wymieniona jest w kronikach
z 1346r. Prawa miejskie potwierdza zachowana ksićga miejska pochodząca z lat 1554 – 1624. Przez stulecia Gozdnica znana była z wyrobów ceramicznych.
W drugiej połowie XVIII w. funkcjonowała tu najwićksza w Europie manufaktura kamionkowa. Zasadniczy rozwój miejscowości nastćpuje na początku XIX w. i związany jest z rozbudową na dużą skalć
istniejącego zakładu. Pod koniec XIX w. powstaje
drugi wićkszy zakład ceramiczny specjalizujący sić
w produkcji kamionki. W 1939r. poza tymi dwoma
zakładami istniał cały szereg mniejszych zakładów
ceramicznych. Urządzenia komunalne takie jak wodociąg, kanalizacja, gazownia powstają na początku
XX wieku.

kształtowanie świadomości społecznej
o znaczeniu dziedzictwa kulturowego dla
ekonomicznego rozwoju regionu.

Dokonując analizy zasobów wyodrćbniono zabytkowe elementy i układy, świadczące o tożsamości
gminy i miasta takie jak:

współpraca transgraniczna i mićdzynarodowa wynikająca z umów mićdzypaństwowych, a w wielu aspektach z ustawy
z 9 czerwca 2000 roku o zasadach przystćpowania jednostek samorządu terytorialnego do mićdzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych;
utrzymanie zróżnicowania krajobrazu kulturowego i przyrodniczego regionu;

Obiekty, zespoły i założenia urbanistyczne wpisane
do rejestru zabytków objćte są rygorami ochrony
konserwatorskiej wynikającymi z ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Rygory te obowiązują niezależnie od położenia obiektu w poszczególnych strefach ochrony konserwatorskiej lub poza
strefami. Wszelkie prace remontowe, zmiany własności, funkcji przeznaczenia obiektu wymagają
pisemnego pozwolenia Wojewódzkiego Urzćdu
Ochrony Zabytków w Zielonej Górze.

obiekty sakralne,

Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Miasta
Gozdnica na lata 2010 – 2013 jest spójny z Programem Opieki Nad Zabytkami Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2012.

zabytki archeologiczne.

Realizacja zadań wyznaczonych w Gminnym Programie Opieki Nad Zabytkami Miasta Gozdnica na
lata 2010 – 2013 przyczyni sić do realizacji zadań
wyznaczonych w Programie Opieki Nad Zabytkami
Województwa Lubuskiego na lata 2009 – 2012.
IV. Uwarunkowania wewnętrzne ochrony dziedzictwa kulturowego
Relacje gminnego programu opieki nad zabytkami
z dokumentami wykonanymi na poziomie gminy
(analiza dokumentów programowych gminy)
W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy opisano m.in. uwarunkowania środowiska kulturowego. Wymienione
zostały zasoby środowiska kulturowego wraz z ich
oceną. Określone zostały zadania prowadzące do
realizacji celów związanych z ochroną wartości kulturowych i ochroną przestrzeni.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego zostały wyznaczone strefy układu urba-

obiekty i założenia rezydencjonalne,
zabudowa usługowa i mieszkalna,
obiekty i urządzenia techniczne i przemysłowe,
cmentarze,
miejsca pamićci narodowej,

Załącznik Nr 1 do niniejszego programu przedstawia
aktualny wykaz obiektów objćtych gminną ewidencja zabytków.
W centrum miasta zachowała sić charakterystyczna,
luźna zabudowa, typowa dla małych miast tj. domy
parterowe i pićtrowe, z dachami o kalenicach równoległych do ulicy. Stany techniczne obiektów
w wićkszości są średnie i dobre, wszystkie są murowane z cegły, pokryte dachówką, przykryte są
przeważnie dwuspadowymi dachami, są otynkowane czćściowo z opaskami wokół otworów okiennych
i drzwiowych. Budynki w centrum miasta czćsto
posiadają wysokość dwóch kondygnacji z użytkowym poddaszem i eklektycznym wystrojem elewacji.
Obiekty produkcyjne i techniczne o wartości kulturowej reprezentowane są przez obiekty fabryk ceramicznych. Stan techniczny obiektów jest zły lub
średni.
W Gozdnicy jest jedno założenie cmentarne przy
ul. Wojska Polskiego które powstało w XVIII wieku.
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Cmentarz znajduje sić przy kościele i użytkowany
jest w dalszym ciągu.
Na obszarze miasta znajduje sić jedno miejsce pamićci narodowej. Pomnik postawiono w drugiej
połowie XX wieku.
Rozpoznane obszary stanowisk archeologicznych
wystćpują głównie w południowej czćści miasta.
Załącznik Nr 2 do niniejszego programu przedstawia
wykaz stanowisk archeologicznych objćtych gminną
ewidencja zabytków.

Rosnąca chćć mieszkańców do identyfikowania sić z dziedzictwem kulturowym
miasta.
Duże zainteresowanie dzieci i młodzieży historią,
pasja w odsłanianiu dotąd nieznanych tajemnic
z dziejów miasta.
Słabe strony
Słabe zrozumienie społeczne czćści mieszkańców dla problematyki ochrony zabytków zwłaszcza w odniesieniu do obiektów
mieszkalnych połączone z chćcią nieskrćpowanego inwestowania w sposób przypadkowy bez poszanowania substancji zabytkowej i ładu przestrzennego.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ustalono nastćpujące strefy ochrony:
Strefa B ochrony konserwatorskiej obejmuje obszar
miasta wzdłuż ulicy Świerczewskiego, obszar w rejonie Świerczewskiego, Kolejowej i Fabrycznej i obszar w rejonie Placu Wolności;

Zły stan techniczny budynków mieszkalnych, zdegradowana architektura poprzemysłowa.

Strefa E ochrony ekspozycji obejmuje tereny z których widać ciekawe panoramy. Dotyczy to głównie:

Właściciele prywatni, zamieszkujący zabytkowe budynki bez środków na renowacjć i konserwacjć budynków.

strefy ekspozycji panoramy miasta z ulicy
Żagańskiej, ulicy Zgorzeleckiej i ulicy Dćbowej,

Brak mechanizmów kontroli i zarządzania
zabytkowymi budynkami mieszkalnymi
z uwzglćdnieniem szczególnych uwarunkowań związanych z koniecznością ochrony ich wartości.

punktów widokowych na skarpach otaczających miasto od strony wschodniej i południowej, gdzie nie należy lokalizować
zabudowy wyższej niż istniejąca (ulica
Wzniesienie, ulica Wąska, ulica Partyzantów i górka na zapleczu ulicy Kombatantów);

Brak poczucia odpowiedzialności i kompetencji w zakresie ochrony zabytków ze
strony właścicieli obiektów zabytkowych.

Strefa K ochrony krajobrazu obejmuje tereny otwarte z lasami jako tło. Główne kierunki ochrony widokowej to:

Tolerowanie samowoli i odstćpstw od
prawa przestrzennego i budowlanego oraz
słabe mechanizmy do przeciwdziałaniu
temu.

rejon ulicy Kościuszki, ulicy Wąskiej i ulicy
Partyzantów,

Brak popularyzacji wiedzy o wartości
chronionych obiektów oraz idei ochrony
zabytków.

rejon ulicy Wzniesienie, rejon ulicy Dćbowej;
Strefa W ochrony stanowisk archeologicznych
obejmuje siedem stanowisk w granicach określonych w czćści graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gozdnicy,
których wykaz stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego
programu.
V. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy.
Analiza szans i zagrożeń.
Mocne strony
Obiekty objćte ochroną konserwatorską
posiadają ustalony stan własnościowy.
Praktycznie ukończona Gminna Ewidencja
Zabytków.
Niezwykle atrakcyjne położenie miasta silnie powiązanego z krajobrazem naturalnym obfitującym w liczne tereny leśne.
Jakość środowiska naturalnego nie wpływająca niekorzystnie na stan techniczny
obiektów zabytkowych.
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Szanse
Możliwość wsparcia finansowego z różnych źródeł: mićdzynarodowych, państwowych, regionalnych, prywatnych.
Rozwój i wzrost skuteczności działań edukacyjnych przybliżających coraz lepiej poznawane dzieje miasta oraz działań
w kierunku poszanowania zabytków.
Wzrost świadomości w widzeniu obiektu
zabytkowego jako doskonałego produktu
turystycznego.
Kreowanie nowych obszarów i produktów
turystycznych w oparciu o atrakcyjny sposób zagospodarowania obiektów zabytkowych.
Korzystanie z doświadczeń mićdzynarodowych, rozszerzenie współpracy mićdzyregionalnej.
Rozwój inicjatyw lokalnych i organizacji
pozarządowych.
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Zagrożenia
Degradacja mieszkalnych obiektów zabytkowych przez przypadkowe działania inwestycyjne, w których interes indywidualny inwestora jest przedkładany nad dobro
społeczne tj. dobro zabytku.
Wprowadzanie elementów obcych – np.
nieprzemyślanej, niezgodnej z historyczną
kolorystyki, współczesnych materiałów,
technik i technologii, agresywnych nośników reklamowych, uproszczeń adaptacyjnych niszczących elementy oryginalnego
wyposażenia architektonicznego obiektów
i powodujących degradacjć walorów zabytkowych.
Klćski i zdarzenia losowe.
Brak skutecznej egzekucji prawa.
Niezrozumienie zasad funkcjonowania
funduszy europejskich, nieumiejćtność
dostosowania sić do ich wymogów.
Niestabilność przepisów finansowych.
VI. Założenia programowe.
Gminny Program Opieki Nad Zabytkami Miasta
Gozdnica na lata 2010 – 2013 stanowi podstawć dla
działań związanych z ochroną dóbr kultury w okresie
czterech lat od podjćcia uchwały przez Radć Gminy
w sprawie przyjćcia niniejszego programu.
Podstawą merytoryczną zadania jest określenie
przedmiotu działania, czyli gminna ewidencja zabytków i obiektów objćtych ochroną konserwatorską.
Pierwszym podjćtym przez gminć działaniem w strategii ochrony zabytków jest opracowanie aktualnej
i zweryfikowanej gminnej ewidencji zabytków
i obiektów objćtych ochroną konserwatorską, która
stanowić bćdzie bazć dla wszelkich dalszych działań
w tym zakresie.
Właściwe określenie zasobów zabytkowych, wskazanie obiektów o unikalnych cechach stylistycznych,
wysokich wartościach architektonicznych i historycznych, a także świadczących o specyfice regionalnego budownictwa i lokalnej tożsamości kulturowej, (których zachowanie leży w interesie spo-
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łecznym) jest warunkiem koniecznym i niezbćdnym
w formułowaniu priorytetów w zakresie ochrony
dóbr kultury.
Gminny program opieki nad zabytkami winien kreować tć sferć działań prorozwojowych, która ma na
celu poprawć funkcjonowania materialnego dziedzictwa kulturowego decydującego w znacznym
stopniu o zasobach i walorach gminy. Wykorzystanie zarówno zasobów środowiska przyrodniczego
jak i środowiska kulturowego powinno stanowić
jedną z polityk gminy.
Celem programu opieki nad zabytkami w gminie
Gozdnica jest wzmocnienie ochrony i opieki nad
zabytkami oraz poprawa ich stanu zachowania poprzez opracowanie systemowych rozwiązań realizowanych przez władze gminy.
Służą temu:
1. Włączenie problemów ochrony zabytków do
systemu zadań strategicznych, wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania
gminy.
2. Zahamowanie procesów degradacji zabytków
i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania.
3. Wyeksponowanie zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego.
4. Wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi
środków finansowych na opiekć nad zabytkami.
5. Opracowanie warunków współpracy z właścicielami zabytków eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków.
6. Powszechna edukacja w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.
7. Współdziałanie z właścicielami i dysponentami
obiektów zabytkowych w celu wykorzystania
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
w opiece nad zabytkami.

SZCZEGÓŁOWE KIERUNKI DZIAŁAŃ DLA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI
Priorytety gminnego
programu
1.
1. Włączenie problemów
ochrony zabytków do
systemu zadań strategicznych, wynikających
z koncepcji przestrzennego zagospodarowania
gminy.

Cele strategiczne

Cel operacyjny

Spodziewane efekty

2.

3.
1. Zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych umożliwiających trwałe zachowanie
zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie.

4.
1. Powstrzymanie degradacji obszarów
o najwyższych wartościach kulturowych, historycznych, środowiskowych i przestrzennych na terenie miasta
Gozdnicy.

1. Tworzenie gminnego
systemu ochrony dziedzictwa kulturowego

2. Zapobieganie zagrożeniom mogącym spo-

2. Zachowanie zróżnico-
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wodować uszczerbek dla
wartości zabytków.

wania krajobrazu kulturowego.

3. Monitorowanie stanu
zachowania i wykorzystania zabytków.

3. Gromadzenie i aktualizowanie zasobów bazy
danych o stanie zachowania i użytkowania
obiektów zabytkowych.

4.Uwzglćdnianie w dokumentach planistycznych i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
kształtowaniu środowiska zasad ochrony i
opieki konserwatorskiej.

2. Zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do
poprawy stanu ich zachowania

1. Prowadzenie systemowych działań gospodarki zasobem budynków zabytkowych
o funkcji mieszkalnej
i usługowej.
2. Szersze zaangażowanie sektora prywatnego
w ochronć dziedzictwa
kulturowego.

1. Współpraca władz
Miasta z właścicielami
i użytkownikami budynków mieszkalnych
i obiektów sakralnych
mająca na celu poprawć
stanu ich zachowania
i utrzymania.
2. Stała współpraca
z Wojewódzkim Urzćdem Ochrony Zabytków
oraz nadzorem budowlanym.
3. Systematyczna weryfikacja i aktualizacja
gminnej ewidencji zabytków Miasta Gozdnica

1. Promocja dobrych
wzorów działań.

3. Wyeksponowanie
zabytków oraz walorów
krajobrazu kulturowego.

1. Rewaloryzacja i rewitalizacja miasta.

2. Sukcesywna wymiana
lub dostosowanie wyglądu obiektów, stanowiących dysharmonić na
obszarze historycznej
zabudowy, do wymogów historycznej przestrzeni.
3. Prowadzenie działań
rewaloryzacyjnych
w obrćbie miasta.

4. Wspieranie inicjatyw
sprzyjających wzrostowi
środków finansowych na
opiekć nad zabytkami.

Poz. 1324

1. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do
pozyskania środków
zewnćtrznych na prowadzenie prac remonto-

4. Stała współpraca
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz
nadzorem budowlanym
w opiece nad zabytkami
skutkująca poprawą stanu ich utrzymania.

1. Zdecydowana poprawa stanu zabytkowej
substancji na obszarze
miasta.
2. Ożywienie i poprawa
atrakcyjności centrum
miejskiego.
3. Poprawa stanu technicznego nieruchomości
oraz zapobieganie niszczeniu i niewłaściwemu
wykorzystaniu zabytków.

1. Kompleksowa rewitalizacja obiektów i przestrzeni zabytkowych
w mieście.
2. Zwićkszenie atrakcyjności miejsca zamieszkania i wypoczynku.
3. Popularyzowanie
pozytywnych działań
wzglćdem obiektów zabytkowych.
4. Zwićkszenie atrakcyjności poszczególnych
miejsc w przestrzeni
publicznej i w konsekwencji zwićkszona ilość
turystów.
1. Zachćcanie właścicieli
obiektów zabytkowych
do podejmowania prac
remontowych i konserwatorskich oraz do po-
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wych, konserwatorskich
i rewitalizacje obiektów
zabytkowych.

5. Opracowanie warunków współpracy z właścicielami zabytków eliminujących sytuacje
konfliktowe związane
z wykorzystaniem tych
zabytków

6. Powszechna edukacja
w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

7. Współdziałanie z właścicielami i dysponentami obiektów zabytkowych w celu wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
w opiece nad zabytkami.

1. Wypracowanie metod
i strategii zarządzania
dziedzictwem kulturowym w mieście.

1. Wypracowanie zasad
ułatwiających współdziałanie przy ochronie
dziedzictwa kulturowego.

zyskiwania środków na
ten cel.
1. Wypracowanie zasad
partnerstwa i odpowiedzialności wszystkich
podmiotów zainteresowanych użytkowaniem
i ochroną obiektów
i przestrzeni zabytkowych.
2. Wspieranie aktywności lokalnej dla ochrony
dziedzictwa kulturowego.

1. Wprowadzanie
i wzmocnienie zagadnień ochrony dziedzictwa kulturowego do systemu edukacji szkolnej
i przedszkolnej.

1. Opracowanie programu nauczania o zagadnieniach ochrony dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego na każdym etapie edukacji.

2. Upowszechnianie
wiedzy o Gozdnicy i zasobach jej dziedzictwa
kulturowego.
1. Wypracowanie mechanizmów wspomagania finansowego działań
na rzecz dziedzictwa
kulturowego z wykorzystaniem programów
celowych Unii.

2. Utworzenie i udostćpnienie elektronicznej
bazy danych o dziedzictwie kulturowym miasta.

2. Współpraca z samorządem województwa
w tworzeniu warunków
partnerstwa w strukturach unijnych wyspecjalizowanych w ochronie
środowiska kulturowego.

1. Współpraca placówek
edukacyjnych z instytucjami i organizacjami
zajmującymi sić ochroną
i opieką nad zabytkami.
2. Zachowanie i upowszechnianie wiedzy
o dziedzictwie kulturowym.

1. Podniesienie poziomu
absorpcji środków finansowych z UE.
2. Znacząca poprawa
stanu zachowania zabytków

VII. Instrumentarium realizacji gminnego programu
opieki nad zabytkami.

sowe dla właścicieli i posiadaczy obiektów
zabytkowych;

Zadania określone w Gminnym Programie Opieki
Nad Zabytkami bćdą wykonywane za pomocą nastćpujących instrumentów:

koordynacji – współpraca z organizacjami
wyznaniowymi w zakresie ochrony i opieki
nad zabytkami, realizacja projektów i programów dotyczących ochrony dziedzictwa
kulturowego zapisanych w wojewódzkich,
powiatowych i gminnych strategiach, planach rozwoju lokalnego itp.

prawnych – wynikających m.in. z ustawy
o ochronie zabytków np. wnioskowanie
o wpis do rejestru zabytków obiektów bćdących własnością gminy, współpraca
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
finansowych – korzystanie z programów
uwzglćdniających finansowanie z funduszy europejskich oraz dotacje, subwencje,
dofinansowania, nagrody, zachćty finan-

społecznych – m.in. poprzez działania edukacyjne promocyjne, współdziałanie z organizacjami społecznymi,
kontrolnych – m.in. aktualizacja gminnej
ewidencji zabytków, monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego oraz stanu zachowania dziedzictwa kulturowego.
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VIII. Zasady oceny realizacji gminnego programu
opieki nad zabytkami.

Narodowy Program Kultury „Wspieranie
Debiutów i Rozwój Szkół Artystycznych”,

Obowiązek monitorowania realizacji Gminnego
Programu Opieki nad Zabytkami wynika z art. 87
ust. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z ustawowymi zapisami, po dwuletnim okresie funkcjonowania programu, Burmistrz
Miasta i Gminy przedłoży Radzie Miejskiej sprawozdanie z jego realizacji. Proces monitorowania bćdzie
polegał na obserwowaniu zmian, jakie zachodzą
w wyniku realizacji celów i zadań programu oraz
analizie zebranych danych i opracowaniu raportów.

Narodowy Program Kultury „Ochrona Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego”,
- Narodowy Program Kultury „Rozwój Innowacji Artystycznych”,
Narodowy Program Kultury „Znaki Czasu”,
Krajowe środki publiczne: budżetu państwa, (w tym środki: Kontraktu Wojewódzkiego, Agencji i Funduszy Celowych, Programów Sektorowych i Horyzontalnych),
budżetu województwa oraz budżetów jednostek samorządów terytorialnych szczebla
podstawowego
–
powiatowego
i gminnego.

Ocenć sporządzi komórka organizacyjna urzćdu,
koordynująca realizacjć programu, a nastćpnie
przedstawi ją Burmistrzowi Miasta i Gminy. Po akceptacji ocena zostanie przedłożona Radzie Miejskiej, bćdzie ona jednocześnie stanowić punkt wyjścia do wprowadzania uzasadnionych zmian
i usprawniania programu.

Krajowe środki spoza sektora finansów
publicznych: środki prywatne, środki
w ramach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego, organizacji pozarządowych –
stowarzyszeń, fundacji – kościelnych, prywatnych itp.

IX. Źródła finansowania gminnego programu opieki
nad zabytkami.
Zadania opieki nad zabytkami w Polsce finansowane
mogą być m.in. ze źródeł:
Lubuski Regionalny Program Operacyjny
(2007-2013),
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007 – 2013,
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia (2007 – 2013),
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,
Programy wspólnotowe: 7. Program Ramowy, Program Kultura (2007-2013).

X. Realizacja i finansowanie przez gminę zadań
z zakresu ochrony zabytków.
Zakłada sie, że zadania określone w Programie bćdą
realizowane w wyniku działań władz samorządowych (działań: prawnych, finansowych, programowych) wspólnie z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz z właścicielami i posiadaczami obiektów, diecezjami, organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami regionalnymi, ośrodkami naukowymi. Jednak główny obowiązek dbania
o stan obiektów zabytkowych, a tym ponoszenia
kosztów związanych z pracami konserwatorskimi,
spoczywa na właścicielach i dysponentach obiektów
zabytkowych. Gmina w miarć swoich możliwości
finansowych bćdzie wspomagać właścicieli obiektów zabytkowych.

XI. Załącznik Nr 1
Wykaz obiektów objętych gminną ewidencją zabytków
Lp.

Adres

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
ul. Kościelna
ul. Wojska Polskiego
ul. Kombatantów
ul. Kościelna
ul. Kościelna 1
ul. Wojska Polskiego 5
ul. Wojska Polskiego 6
ul. Wojska Polskiego 7
ul. Wojska Polskiego 10
ul. Wojska Polskiego 14

Nazwa obiektu/obecna funkcja
3
Kościół p.w. Św. Wawrzyńca
Kościół Polsko-Katolicki
Kaplica p.w. Św. Wawrzyńca
Kaplica Ewangelicka
budynek mieszkalny
wieża Remizy Strażackiej
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

Czas
powstania/przebudowy
4
1925 r.
XVIII w
XIX w
XIX w
przed 1939r.
przed 1939r.
przed 1939r.
przed 1939r.
przed 1939r.

Uwagi
5
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11
12

ul. Wojska Polskiego 16
ul. Wojska Polskiego 19

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

przed 1939r.
przed 1939r.

13

ul. Górna 5

budynek mieszkalny

przed 1939r.

14

ul. Górna 7

budynek mieszkalny

przed 1939r.

15

ul. Konopnickiej 2

budynek mieszkalny

przed 1939r.

16

ul. Konopnickiej 8-10

budynek mieszkalny

przed 1939r.

17

ul. Konopnickiej 12-14

budynek mieszkalny

przed 1939r.

18

ul. Młyńska 4

budynek mieszkalny

przed 1939r.

19

ul. 1 Maja 1

budynek mieszkalny

przed 1939r.

20

ul. 1 Maja 7

budynek mieszkalny

przed 1939r.

21

ul. 1 Maja 6/8

budynek mieszkalny

przed 1939r.

22

ul. 1 Maja 14

budynek mieszkalny

przed 1939r.

23

ul. 3 Maja 7-9

budynek mieszkalny

przed 1939r.

24

ul. Świerczewskiego 1

budynek mieszkalny

przed 1939r.

25

ul. Świerczewskiego 4

budynek mieszkalny

przed 1939r.

26

ul. Świerczewskiego 10

budynek Poczty Polskiej

przed 1939r.

27

ul. Świerczewskiego 13

budynek mieszkalny

przed 1939r.

28

ul. Świerczewskiego 12-14

budynek mieszkalny

przed 1939r.

29

ul. Świerczewskiego 15

budynek mieszkalny

przed 1939r.

30

ul. Świerczewskiego 16

budynek mieszkalny

przed 1939r.

31

ul. Świerczewskiego 17

budynek mieszkalny

przed 1939r.

32

ul. Świerczewskiego 19

budynek mieszkalny

przed 1939r.

33

ul. Świerczewskiego 21-23

budynek mieszkalny

przed 1939r.

34

ul. Świerczewskiego 22

budynek mieszkalny

przed 1939r.

35

ul. Świerczewskiego 24

budynek mieszkalny

przed 1939r.

36

ul. Świerczewskiego 26

budynek mieszkalny

przed 1939r.

37

ul. Świerczewskiego 28

budynek mieszkalny

przed 1939r.

38

ul. Świerczewskiego 35

39

ul. Traugutta 14

dom z założeniami rezydencjonalnymi i parkiem – obecnie
budynek biurowy
budynek mieszkalny

40

ul. Traugutta 22

budynek mieszkalny

przed 1939r.

41

ul. Traugutta 30

budynek mieszkalny

przed 1939r.

42

Pl. Wolności 1

budynek mieszkalny

przed 1939r.

43

Pl. Wolności 3

budynek mieszkalny

przed 1939r.

44

Pl. Wolności 4

budynek mieszkalny

przed 1939r.

45

Pl. Wolności 5

budynek mieszkalny

przed 1939r.

46

Pl. Wolności 7

budynek mieszkalny

przed 1939r.

47

Pl. Wolności 8

budynek mieszkalny

przed 1939r.

48

Pl. Wolności 9

budynek mieszkalny

przed 1939r.

przed 1935r.
przed 1939r.
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49

Pl. Wolności 10

budynek mieszkalny

przed 1939r.

50

ul. Żagańska 4

budynek mieszkalny

przed 1939r.

51

ul. Żagańska 12

budynek mieszkalny

przed 1939r.

52

ul. Żagańska 24

budynek mieszkalny

przed 1939r.

53

ul. Żeromskiego 6-8

budynek mieszkalny

przed 1939r.

54

ul. Witosa 1

budynek mieszkalny

przed 1939r.

55

ul. Witosa 2

budynek mieszkalny

przed 1939r.

XII. Załącznik Nr 2
Wykaz stanowisk archeologicznych objętych gminną ewidencją zabytków
Lp.
1

Oznaczenie w MPZP
2

Opis
3

1

W1

znalezisko luźne neolitu (toporek kamienny)

2

W2

skarb kultury Łużyckiej z epoki brązu (naczynie z różnymi wyrobami)

3

W3

osada kultury łużyckiej z epoki brązu (fragmenty naczyń),

4

W4

dwa obozowiska z epoki mezolitu

5

W5

ślad osadnictwa kulturowego z epoki kamienia

6

W6

dwa ślady osadnictwa średniowiecznego

7

W7

ślad osadnictwa pradziejowego

Uwagi
4
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UCHWAŁA NR XXXIX/273/10
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 8 września 2010r.
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy w celu przekształcenia
go w jednostkę budżetową
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11,
art. 16 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), art. 87 ust. 1 pkt 2 i art. 88 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawć o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 3
i ust. 2 pkt 3, art. 26 ust. 4, art. 45 ust. 1 ustawy
z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 79
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) uchwala sić, co nastćpuje:

§ 1. 1. Z dniem wejścia w życie uchwały stawia
sić w stan likwidacji zakład budżetowy – Przedszkole
Miejskie w Gozdnicy w celu przekształcenia go
w jednostkć budżetową.
2. Na likwidatora zakładu budżetowego wyznacza sić dyrektora przedszkola.
3. Czynności likwidacyjne obejmują w szczególności:
1) przeprowadzenie inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów zgodnie z przepisami ustawy
rachunkowości, ustalenie stanu środków obrotowych i majątku trwałego znajdującego sić
w użytkowaniu zakładu budżetowego;
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2) zamknićcie rachunków bankowych i ksiąg rachunkowych zakładu budżetowego, zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości;
3) sporządzenie sprawozdań i bilansu zamknićcia
zakładu budżetowego.
4. Za dzień likwidacji zakładu budżetowego uznaje sić 31 grudnia 2010r.
§ 2. 1. Z dniem 1 stycznia 2011r. tworzy sić jednostkć budżetową – przedszkole publiczne, pod nazwą Przedszkole Miejskie w Gozdnicy.
2. Nowo utworzona jednostka budżetowa kontynuuje zadania zlikwidowanego zakładu budżetowego.
3. Z dniem 1 stycznia 2011r. mienie zlikwidowanego zakładu budżetowego staje sić mieniem jednostki budżetowej.
4. Z dniem 1 stycznia 2011r. należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego,
według stanu na dzień zakończenia likwidacji przejmuje nowo utworzona jednostka budżetowa.

Poz. 1325, 1326

7. Przedszkole publiczne jako jednostka budżetowa prowadzona przez gminć Gozdnica prowadzi
gospodarkć finansową według zasad określonych
w ustawie o finansach publicznych.
8. Zakres działania oraz zasady funkcjonowania
nowo utworzonej jednostki budżetowej – przedszkola publicznego prowadzonego przez gminć Gozdnica określa jej statut.
9. Zobowiązuje sić Radć Pedagogiczną Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy do dostosowania
statutu przedszkola do postanowień niniejszej
uchwały w terminie do 31 stycznia 2011r.
10. Pracownicy zlikwidowanego zakładu budżetowego stają sić pracownikami nowo utworzonej
jednostki budżetowej, zachowując dotychczasowe
warunki pracy i płacy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Gozdnica
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

5. Przejćcie nastćpuje na podstawie protokołu
zdawczo-odbiorczego.

Przewodnicząca Rady
Anna Kulczyńska
132 5

6. Bilans zamknićcia zlikwidowanego zakładu
budżetowego jest bilansem otwarcia nowo utworzonej jednostki budżetowej.
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UCHWAŁA NR XXXIX/274/10
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 8 września 2010r.
w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu Miejskim
w Gozdnicy oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia przekraczające ten czas
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekć w Przedszkolu Miejskim w Gozdnicy realizuje sić
przez 5 godzin dziennie.
2. Pobiera sić opłatć za świadczenia udzielane
przez Przedszkole Miejskie w Gozdnicy tylko w czasie pierwszej godziny przekraczającej wymiar,
o którym mowa w ust. 1, w wysokości 3zł.
3. Świadczenia, o których mowa w ust. 2, są
świadczeniami polegającymi na opiece nad dzieckiem, w ramach której wchodzą zajćcia i gry tematyczne wspomagające rozwój ruchowo-umysłowy
dziecka a także zajćcia rozwijające je artystycznie.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXX/210/09 Rady
Miasta Gozdnica z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń Przedszkola Miejskiego w Gozdnicy w zakresie przekraczającym podstawć programową wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 142,
poz. 2082).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Gozdnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Kulczyńska
132 6
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UCHWAŁA NR XXXIX/275/10
RADY MIASTA GOZDNICA
z dnia 8 września 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala
sić, co nastćpuje:
§ 1. Prawo do konsultowania projektów aktów
prawa miejscowego w gminie Gozdnica przysługuje
organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mającym siedzibć lub prowadzącym działalność pożytku publicznego na jej terenie.
§ 2. 1. Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej organizacji określonych w § 1 zarządza
Burmistrz.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
wraz z dołączonym projektem lub projektami aktów
prawa miejscowego zamieszcza sić w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzćdu Miejskiego w Gozdnicy.
§ 3. 1. W zarządzeniu o przeprowadzeniu konsultacji Burmistrz wyznacza miejsce, datć i czas spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

nica wraz z projektami aktów poddanych konsultacjom.
§ 5. 1. Organizacje pozarządowe mogą również
składać swoje uwagi dotyczące projektów aktów
prawa miejscowego w formie pisemnej w sekretariacie Urzćdu Miejskiego w Gozdnicy do dnia wyznaczonego spotkania w sprawie konsultacji, przy
czym decyduje data wpływu.
2. Uwagi wniesione po terminie nie bćdą brane
pod uwagć.
§ 6. 1. Konsultacje uważa sić za ważne, bez
wzglćdu na liczbć przedstawicieli organizacji pozarządowych biorących w nich udział.
2. Konsultacje uznaje sić za przeprowadzone bez
wniesienia uwag w przypadku, gdy w wyznaczonym
terminie żaden z przedstawicieli organizacji pozarządowych nie wziął udziału w spotkaniu jak również
nie wpłynćły uwagi w sposób określony w § 5.
3. Sytuacja określona w ust. 2 oznacza rezygnacjć przez organizacje pozarządowe z prawa do wyrażenia opinii.
§ 7. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla Rady
Miasta Gozdnica.

2. W spotkaniu konsultacyjnym bierze udział
Burmistrz lub wyznaczony przez niego pracownik.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

3. Ze spotkania sporządza sić protokół, w którym
odnotowuje sić uwagi organizacji pozarządowych
co do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Anna Kulczyńska

4. Do protokołu dołącza sić listć obecności.
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§ 4. Kopić protokołu z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz przedstawia Radzie Miasta Gozd-
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UCHWAŁA NR XL/310/2010
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 9 września 2010r.
w sprawie określenia przypadków, w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć
można obniżyć tygodniowy, obowiązkowy wymiar godzin oraz warunków i trybu tego obniżenia
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 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 175,
poz. 1457; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241) oraz art. 42a ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220,
poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542,
Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176,
poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821,
z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r.
Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458 i Nr 97, poz. 800) Rada
Miejska w Trzcielu uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym
wymiarze zajćć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminć Trzciel można obniżyć tygodniowy, obowiązkowy wymiar zajćć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w przypadku, gdy:
1. podjął doskonalenie zawodowe lub prowadzi
badania naukowe;
2. wykonuje pracć związaną z pozyskiwaniem dla
potrzeb szkoły lub przedszkola środków pozabudżetowych, w tym unijnych;
3. wykonuje na polecenie (porozumienie) organu
prowadzącego inne, ważne zadania związane
z jego pracą oświatową na rzecz placówki lub
gminy.
§ 2. Obniżka godzin zajćć z przyczyn określonych
w § 1 pkt 1 nie może przekroczyć:

1. 1/6 wymiaru z tytułu doskonalenia zawodowego;
2. 1/3 wymiaru z tytułu prowadzenia badań naukowych.
§ 3. 1. Obniżka godzin zajćć z przyczyn określonych w § 1 pkt 2 i 3, nie może przekroczyć 1/3 tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin.
2. Obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin
zajćć nauczyciela, wymienionego w ust. 1, dokonuje
właściwy Dyrektor, po pisemnym uzgodnieniu
z Burmistrzem, określając jednocześnie wysokość
obniżki i czas, na który jej udzielono.
3. Nauczyciela, któremu obniżono obowiązkowy
wymiar zajćć, zwalania sić z realizacji godzin,
o których mowa w art. 42 ust 2 pkt. 2a Karta Nauczyciela.
§ 4. Nauczycielowi można obniżyć wymiar godzin tylko z jednego tytułu. W przypadku zbiegu
tytułów przysługuje mu obniżka godzin z korzystniejszego dla niego tytułu.
§ 5. Obniżka godzin, o której mowa w § 1, może
być cofnićta w każdym czasie, jeżeli ustaną przyczyny jej przyznania – bez potrzeby uprzedniego wypowiedzenia.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Trzciela.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek
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UCHWAŁA NR XXIX/236/2010
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 14 września 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego, wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy Wymiarki organizacje i podmioty, o których mowa w § 1 mające
wpisaną w działalności statutowej daną dziedzinć,
w której podejmowane są konsultacje.
2. Konsultacje przeprowadza sić w celu poznania
opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w § 1, o sprawie poddanej konsultacji.
3. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów gminy.
§ 3. 1. Konsultacje mogą być wyrażone w nastćpujących trybach:

3. O wyborze formy i trybu konsultacji oraz terminie ich przeprowadzenia decyduje Wójt Gminy
Wymiarki, z tym, że termin ten nie może być krótszy
niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach na stronie internetowej Gminy Wymiarki.
4. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w informacji o konsultacjach oznacza rezygnacjć z prawa do jej wyrażenia.
§ 4. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji, na stronie internetowej Urzćdu Gminy Wymiarki
publikowana jest informacja o rozpoczćciu konsultacji, w której wskazane są, przedmiot konsultacji,
termin rozpoczćcia i zakończenia konsultacji, forma
i tryb konsultacji.
2. Publikacja na stronie internetowej Urzćdu
Gminy Wymiarki nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach.
§ 5. 1. Analizy zebranych danych po przeprowadzonych konsultacjach dokonuje Wójt Gminy Wymiarki.
2. Z analizy sporządza sić protokół zawierający
temat konsultacji, przebieg dyskusji( w przypadku
otwartych spotkań) oraz podjćte ustalenia i opinie.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 umieszcza
sić:
1) na stronie internetowej Urzćdu Gminy Wymiarki

1) wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie
bćdącej przedmiotem konsultacji,
2) udzielenie odpowiedzi na postawione pytania,
3) wybór jednego z zaproponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje mogą mieć formć:
1) zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzćdu Gminy Wymiarki oraz na tablicy ogłoszeń Urzćdu Gminy
Wymiarki,
2) ankiet skierowanych do organizacji pozarządowych i podmiotów , wymienionych w § 1,
3) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów, wymienionych w § 1.

2) na tablicy ogłoszeń Urzćdu Gminy Wymiarki.
§ 6. Konsultacje są ważne bez wzglćdu na liczbć
osób i podmiotów, biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób
zgodny z uchwałą.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Wymiarki.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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UCHWAŁA NR XXIX/238/2010
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 14 września 2010r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.) oraz
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010r. Dz. U.
Nr 95, poz. 613) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Określa sić wzór deklaracji na podatek od
nieruchomości (DN-1), stanowiący załącznik Nr 1 do
uchwały.
§ 2. Określa sić wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IPN-1), stanowiący
załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Wymiarkach Nr II/8/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. sprawie

wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz
wzoru informacji o nieruchomości.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/238/2010
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 14 września 2010r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjć

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Wymiarki
Nr XXIX/238/2010 z dnia 14 września 2010r.

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

DN – 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613).
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami
wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność
Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami
z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie,
bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Organ wykonawczy Wójt Gminy Wymiarki właściwy ze wzglćdu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy Wymiarki ......................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklaracjć niebćdącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklaracjć bćdącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklaracjć (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik
wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz  8. współposiadacz
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y ksićgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna * / Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia**
9. Nazwa skrócona* / imić ojca, imić matki**
10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. deklaracja roczna  2. korekta deklaracji rocznej
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Wyszczególnienie

Podstawa
opodatkowania

1

2

Stawka podatku
wg Uchwały Rady
Gminy (ogłoszonej
w Dz. Urz. Województwa w roku poprzedzającym dany rok podatkowy)

w zł,gr
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglćdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych

(zaokrąglić
do pełnych
dziesiątek
groszy)

3

4

21.

22.

23.

.............. m2

...............,............

..........,......

24.

25.

26.

.............. ha

...............,............

1

3. pozostałe grunty

Kwota podatku
w zł,gr

2

...........,......

3

4

27.

28.

.............. m2

....................,............ ..........,......

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĆŚCI (*)
30.
1. mieszkalnych - ogółem
.............. m2

29.

31.

32.

...............,............

...........,......

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

33.

34.

35.

.............. m2

...............,............

...........,......

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

.............. m2

...............,............

...........,......

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego czćści należy zaliczyć powierzchnić mierzoną, po wewnćtrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacjć uważa sić również garaże
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
36.
37.
38.
2. związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od czćści budynków mieszkalnych zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem,

.............. m2

...............,............

..........,.......

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

.............. m2

...............,............

..........,.......

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

.............. m2

...............,............

..........,.......

39.

40.

41.

.............. m2

...............,............

…......,.......

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

.............. m2

...............,............

..........,.......

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

.............. m2

...............,............

.........,.......

42.

43.

44.

.............. m2

...............,............

..........,.......

.............. m2

...............,............

..........,.......

.............. m2

...............,............

..........,.......

45.

46.

47.

............... m2

.............,............

.........,.......

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

.............. m2

..............,............

.........,.......

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

.............. m2

..............,............

..........,.......

3. zajćte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,

4. zajćte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych
ogółem,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

5. pozostałych ogółem
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D.3 BUDOWLE
1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

Poz. 1330

48.

49.

50.

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

.................,............

..........,.......

E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych)

51.

..........,.......

F. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnić, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)

G. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
52. Imić
53. Nazwisko
54. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

55. Podpis (pieczćć) składającego / osoby reprezentującej składającego

H. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
56. Uwagi organu podatkowego

57. Identyfikator przyjmującego formularz

58. Data i podpis przyjmującego formularz

Zgodnie z art. 3a ustawy z 17 czerwca 1966r. o postćpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r.
Nr 229, poz. 1954) niniejsza deklaracja stanowi podstawć do wystawienia tytułu wykonawczego.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/238/2010
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 14 września 2010r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjć

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Wymiarki
Nr XXIX/238/2010 z dnia 14 września 2010r.

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

IPN – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bćdących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości
lub ich czćści albo obiektów budowlanych lub ich czćści, stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnićcie obowiązku podatkowego
lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Organ wykonawczy Wójt Gminy Wymiarki właściwy ze wzglćdu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy Wymiarki ......................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny
wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz  8. współposiadacz

 5. użytkownik

5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek
6. Numer/y ksićgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
7. Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia
8. Imić ojca, imić matki
9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok

 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW
20.
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglćdu na sposób zakwalifikowania w
........................................................... m2
ewidencji gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
3. pozostałe grunty

21.

........................................................... ha
22.

........................................................... m2
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D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĆŚCI (*)
1

2

1. mieszkalnych - ogółem

23.

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

24.

........................................................... m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

........................................................... m2
........................................................... m2

* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego czćści należy zaliczyć powierzchnić mierzoną, po wewnćtrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnacjć uważa sić również garaże
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
1

2

25.
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od czćści budynków mieszkalnych zajć........................................................... m2
tych na prowadzenie działalności gospodarczej
ogółem,

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

........................................................... m2
........................................................... m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

3. zajćte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym ogółem

26.

........................................................... m2

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

........................................................... m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

........................................................... m2

4. zajćte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie świadczenia usług medycznych ogółem

27.

........................................................... m2

w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

........................................................... m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

........................................................... m2

5.1. pozostałych ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% powierzchni)

28.

........................................................... m2
........................................................... m2

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

D.3 BUDOWLE
1. budowle
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

29.

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

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnić, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)
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F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
30. Imić
31. Nazwisko
32. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

33. Podpis (pieczćć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
34. Uwagi organu podatkowego

35. Identyfikator przyjmującego formularz

36. Data i podpis przyjmującego formularz
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UCHWAŁA NR XXIX/239/2010
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 14 września 2010r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmian.)
oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r.
o podatku rolnym (t.j. z 2006r. Dz. U. Nr 136,
poz. 969 ze zmian.) uchwala sić co nastćpuje.
§ 1. Określa sić wzór deklaracji na podatek rolny
(DR-1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa sić wzór informacji o gruntach (IPR1), stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Wymiarkach Nr II/9/2002 z dnia 10 grudnia 2002r.w sprawie

wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011r.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/239/2010
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 14 września 2010r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjć

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Wymiarki
Nr XXIX /239 / 2010 z dnia 14 września 2010r.

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

DR – 1

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnićcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Organ wykonawczy Wójt Gminy Wymiarki właściwy ze wzglćdu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy Wymiarki......................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklaracjć niebćdącego osobą fizyczną

** - dotyczy składającego deklaracjć bćdącego osobą fizyczną

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklaracjć (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik
wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz  8. współposiadacz
6. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

7. Numer/y ksićgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia**
9. Nazwa skrócona* / imić ojca, imić matki**
10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Numer domu / Numer lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. deklaracja roczna  2. korekta deklaracji rocznej
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych
Stawka z 1
Klasy użytków
Liczba
ha
wynikające
Nie podlegająPodlegające
hektarów (przeliczez ewidencji
ce przeliczeniu
przeliczeniu
przelicze- niowego lub
Ogółem
gruntów
na hektary
na hektary
niowych fizycznego)
i budynków
przeliczeniowe przeliczeniowe
w zł,gr
1

Grunty orne
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz

Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz

Użytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VIz

Grunty rolne
zabudowane
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VIz

2

3

4

5

6

Wymiar
podatku
rolnego
w zł,gr
7
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Grunty pod
stawami
a) zarybionymi
łososiem, trocią,
głowacicą, palią
i pstrągiem
b) zarybionymi
innymi gatunkami ryb niż w poz.
a)
c) pod stawami
niezarybionymi

Rowy
Grunty zadrzewione
i zakrzaczone
położone
na UR
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz

Razem
(bez zwolnień)

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasć i powierzchnić gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)

F. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub objćcia w zagospodarowanie gruntów
2. inwestycyjne
3. górskie
4. inne
Razem
G. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku
Różnica kwot z D – F (należy zaokrąglić do pełnych złotych )

H. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
21. Imić
22. Nazwisko
23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczćć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego
26. Identyfikator przyjmującego formularz

27. Data i podpis przyjmującego formularz

Zgodnie z art. 3a ustawy z 17 czerwca 1966r. o postćpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r.
Nr 229, poz. 1954) niniejsza deklaracja stanowi podstawć do wystawienia tytułu wykonawczego.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/239/2010
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 14 września 2010r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informacjć

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Wymiarki
Nr XXIX/239/2010 z dnia 14 września 2010r.

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

IPR – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bćdących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów,
użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia
zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Organ wykonawczy Wójt Gminy Wymiarki właściwy ze wzglćdu na miejsce położenia gruntów.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy Wymiarki ......................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny
wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz  8. współposiadacz
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz numer/y działek

 5. użytkownik

6. Numer/y ksićgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów
7. Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia
8. Imić ojca, imić matki
9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Numer domu / Numer lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. informacja składana po raz pierwszy na dany rok

 2. korekta uprzednio złożonej informacji
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Klasy użytków wynikające
Powierzchnia gruntu
z ewidencji gruntów i budynków
w hektarach fizycznych
1

Grunty orne
I
II
IIIa
IIIb

2
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IVa
IVb
V
VI
VIz
1

Sady
I
II
IIIa
IIIb
IVa
IVb
V
VI
VIz

Użytki zielone
I
II
III
IV
V
VI
VIz

Grunty rolne zabudowane
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
IVb
V
VI
VIz

Grunty pod stawami
a) zarybionymi łososiem, trocią,
głowacicą, palią i pstrągiem
b) zarybionymi innymi gatunkami
ryb
niż w poz. a)
c) pod stawami niezarybionymi

Rowy

2

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 92

– 6293 –

Poz. 1331, 1332

Grunty zadrzewione
i zakrzaczone
położone na UR
I
II
IIIa
III
IIIb
IVa
IV
V
VI
VIz

Razem
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać rodzaj, klasć i powierzchnić gruntów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
20. Imić
21. Nazwisko
22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczćć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26. Data i podpis przyjmującego formularz
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UCHWAŁA NR XXIX/240/2010
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 14 września 2010r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października
2002r. o podatku leśnym (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 ze zmian.) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Określa sić wzór deklaracji na podatek leśny
(DL-1), stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Określa sić wzór informacji o lasach (IPL-1),
stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Wymiarkach Nr II/10/2002 z dnia 10 grudnia 2002r. w spra-

wie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru
informacji o lasach.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/240/2010
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 14 września 2010r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklaracjć

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Wymiarki
Nr XXIX/240/2010 z dnia 14 września 2010r.

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

DL – 1

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu
Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami
prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej.
Termin składania: Do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ
na powstanie, bądź wygaśnićcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Organ wykonawczy Wójt Gminy Wymiarki właściwy ze wzglćdu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy Wymiarki ......................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ (niepotrzebne skreślić)
* - dotyczy składającego deklaracjć nie bćdącego osobą fizyczną
fizyczną

** - dotyczy składającego deklaracjć bćdącego osobą

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklaracjć (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna  4. spółka nie mająca osobowości prawnej
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny 4. współposiadacz samoistny 5. użytkownik
wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz  8. współposiadacz
6. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

7. Numer/y ksićgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

8. Nazwa pełna* / Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia**
9. Nazwa skrócona* /Imić ojca, imić matki**
10. Identyfikator REGON* / Numer PESEL**

B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj

12. Województwo

13. Powiat

14. Gmina

15. Ulica

16. Nr domu/Nr lokalu

17. Miejscowość

18. Kod pocztowy

19. Poczta
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C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. deklaracja roczna  2. korekta deklaracji rocznej

D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Wyszczególnienie

Powierzchnia
w hektarach
fizycznych

Stawka podatku

Podatek w zł, gr

(0,220 m3 drewna
x cena drewna)

zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy

w zł, gr

(rubr. 2 x rubr.3)
1

2

3

4

1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione w poz. 1
i 2)
4. Razem (poz. 1 - 3)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnić zwolnionego lasu oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
21. Imić
22. Nazwisko
23. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

24. Podpis (pieczćć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
25. Uwagi organu podatkowego

26. Identyfikator przyjmującego formularz

27. Data i podpis przyjmującego formularz

Zgodnie z art. 3a ustawy z 17 czerwca 1966r. o postćpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229,
poz. 1954) niniejsza deklaracja stanowi podstawć do wystawienia tytułu wykonawczego.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/240/2010
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 14 września 2010r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informacjć

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Wymiarki
Nr XXIX/240/2010 z dnia 14 września 2010r.

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

IPL – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.)
Składający:
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych bćdących właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów,
użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnićcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Organ wykonawczy Wójt Gminy .Wymiarki właściwy ze wzglćdu na miejsce położenia lasu.

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy Wymiarki ......................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................................................................

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania ( zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. właściciel  2. współwłaściciel  3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz  8. współposiadacz
5. Miejsce/a (adres/y) położenia lasu oraz numer/y działek

6. Numer/y ksićgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów

7. Nazwisko, pierwsze imić, data urodzenia
8. Imić ojca, imić matki
9. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
10. Kraj

11. Województwo

12. Powiat

13. Gmina

14. Ulica

15. Nr domu/Nr lokalu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
19. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkć)
 1. Informacja składana po raz pierwszy na dany rok

 2. korekta złożonej uprzednio informacji
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA
D.1 Z WYJĄTKIEM ZWOLNIONYCH
Wyszczególnienie
1
1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów
przyrody i parków narodowych
3. Lasy pozostałe (nie wymienione w poz. 1 i
2)
4. Razem (poz. 1 - 3)
E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

Poz. 1332, 1333

Powierzchnia w hektarach fizycznych
2

(podać powierzchnić lasu zwolnionego oraz przepis prawa - z jakiego tytułu wystćpuje zwolnienie)

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
20. Imić
21. Nazwisko
22. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

23. Podpis (pieczćć) składającego / osoby reprezentującej składającego

G. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
24. Uwagi organu podatkowego

25. Identyfikator przyjmującego formularz

26.Data i podpis przyjmującego formularz
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UCHWAŁA NR XXIX/241/2010
RADY GMINY WYMIARKI
z dnia 14 września 2010r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witoszynie
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 (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Uchwala sić Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witoszynie w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W uchwale Nr XVI/113/91 z dnia 20 grudnia
1991r. Rady Gminy w Wymiarkach w sprawie utwo-

rzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wymiarkach ze zmianami: uchwałą Nr XVII/127/92 Rady
Gminy w Wymiarkach z dnia 7 lutego 1992r.
w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wymiarkach, uchwałą Nr XXI/165/2001
Rady Gminy w Wymiarkach z dnia 29 listopada
2001r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wymiarkach,
uchwałą Nr XVI/139/2008 Rady Gminy Wymiarki
z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały
o utworzeniu Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Witoszynie oraz uchwałą Nr XXVIII/232/2010 Rady
Gminy Wymiarki z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie
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zmiany uchwały o utworzeniu Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Witoszynie, uchyla sić § 2.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Wymiarki i Dyrektorowi Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Witoszynie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Hrynowicki
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/241/2010
Rady Gminy Wymiarki
z dnia 14 września 2010r.
STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W WITOSZYNIE

Poz. 1333

§ 2. 1. Zakład jest samorządowym zakładem budżetowym Gminy Wymiarki;
2. Zakład nie posiada osobowości prawnej;
3. Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje
Wójt Gminy Wymiarki;
4. Zakresem terytorialnego działania Zakładu jest
Gmina Wymiarki. Zakład może prowadzić działalność na terenie innych gmin w przypadku zawarcia
porozumienia z daną gminą na obsługć urządzeń
użyteczności publicznej;
5. Zakład ma prawo świadczenia usług indywidualnych o charakterze użyteczności publicznej;
6. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Witoszyn,
ul. II Armii WP 34;
7. Zakład używa pieczćci podłużnej, zawierającej
pełna nazwć, siedzibć, NIP i Regon Zakładu;
8. Zakład używa skrótu „ZGK”.
Rozdział II

Rozdział I
Podstawa prawna działania
Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej powołany został uchwałą Nr XVI/113/91 Rady Gminy
w Wymiarkach z dnia 20 grudnia 1991r. w sprawie
utworzenia
Zakładu
Gospodarki
Komunalnej
w Wymiarkach.

Cel i zadania Zakładu
§ 3. Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest zaspokojenie potrzeb wspólnoty samorządowej Gminy Wymiarki w zakresie:

§ 1. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej, zwany dalej Zakładem, działa na podstawie:

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodć, eksploatacji
i modernizacji sieci wodociągowych oraz remonty urządzeń zbiorowego zaopatrzenia
w wodć;

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wykonawczych do niej;

2) zbiorowe odprowadzanie ścieków, eksploatacja, modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków oraz remonty urządzeń kanalizacyjnych;

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

3) sprawowanie zarządu nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi przekazanymi Zakładowi.

3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami);

4) utrzymania czystości i porządku, konserwacji
terenów zieleni na nieruchomościach gminnych;

4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,
poz. 1458);

5) utrzymania i prawidłowej gospodarki obiektów
gminnych powierzonych Zakładowi w tym,
w szczególności:

5) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115 z późniejszymi zmianami);
6) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152,
poz. 1223 z późniejszymi zmianami);
7) uchwały Nr XVI/113/91 Rady Gminy w Wymiarkach z dnia 20 grudnia 1991r. w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wymiarkach, z późniejszymi zmianami;

a) cmentarza komunalnego;
b) stadionu sportowego;
c) przystanków autobusowych;
d) tablic ogłoszeń;
e) miejsc targowych;
f)

rekultywowanego składowiska odpadów.

§ 4. Zakład jako zarząd dróg gminnych wykonuje
w szczególności nastćpujące zadania:

8) niniejszego statutu;

1) pełnienie funkcji inwestora;

9) innych aktów prawnych dotyczących działalności Zakładu.

2) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń za-
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bezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
3) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
4) koordynacja robót w pasie drogowym;
5) wydawanie zezwoleń na zajćcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar
pienićżnych;
6) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych i przepustów oraz udostćpnianie ich na
żądanie uprawnionym organom;
7) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
8) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
9) wykonywanie zadań zarządcy dróg innych niż
wymienione, a wynikających z ustawy o drogach publicznych.
§ 5. Zakład może prowadzić inną działalność nie
wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej na zasadach odrćbnych umów
i kalkulacji cenowych.
Rozdział III
Organizacja zakładu
§ 6. 1. Na czele Zakładu stoi Dyrektor, który kieruje pracą Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz;
2. Dyrektor Zakładu jest zatrudniany przez Wójta
Gminy Wymiarki;
3. Dyrektor Zakładu działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Statutem Zakładu i prawem
miejscowym;
4. Dyrektor Zakładu podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność;
5. W razie nieobecności Dyrektora Zakładu jego
obowiązki wykonuje osoba upoważniona przez Dyrektora;
6. Dyrektor Zakładu zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu;
7. Dyrektor Zakładu prowadzi politykć zatrudnienia zapewniającą efektywne wykonywanie zadań
Zakładu;
8. Dyrektor Zakładu jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Zakładu.
§ 7. 1. Szczegółowy zakres upoważnień Dyrektora Zakładu określony jest w pełnomocnictwie udzielonym przez Wójta.
2. Zakres pełnomocnictwa obejmuje wszystkie
czynności prawne związane z działalnością Zakładu
nie zastrzeżone z mocy przepisów prawnych na
rzecz organów gminy.
§ 8. Szczegółową strukturć wewnćtrzną Zakładu
i podział czynności mićdzy stanowiska pracy określa

Poz. 1333

Dyrektor Zakładu w Regulaminie Organizacyjnym
Zakładu.
Rozdział IV
Gospodarka finansowa
§ 9. 1. Samorządowy Zakład budżetowy odpłatnie wykonuje zadania, pokrywając koszty swej działalności z przychodów własnych, do których należą:
a) wpłaty z czynszów najmu administrowanych
budynków i lokali;
b) opłaty za zużycie wody;
c) opłaty za odprowadzenie ścieków;
d) opłata cmentarna;
e) inne ustalone
przepisów.

w ramach

obowiązujących

2. Samorządowy Zakład budżetowy otrzymuje
z budżetu Gminy dotacje przedmiotowe, dotacje
celowe na zadania bieżące oraz dotacje celowe na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji.
§ 10. Zakład prowadzi gospodarkć finansową na
podstawie rocznego planu finansowego obejmującego przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki
samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia,
stan środków obrotowych i innych zgodnie z uchwałą budżetową Rady Gminy oraz z zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązujących,
głównie w ustawie o finansach publicznych.
§ 11. 1. Zakład prowadzi pełną rachunkowość
budżetową oraz sporządza sprawozdania z realizacji
planu, o którym mowa w § 10 niniejszego Statutu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Okresem rozliczeniowym z budżetem Gminy
jest rok kalendarzowy.
§ 12. 1. Zakład wyposażony jest w mienie Gminy
Wymiarki w zakresie niezbćdnym do prowadzenia
działalności statutowej.
2. Dyrektor gospodaruje i zarządza mieniem pozostającym w dyspozycji Zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.
§ 13. Zakład posiada odrćbny rachunek bankowy, z którego dokonuje wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.
§ 14. Kontrolć prawidłowości rozliczeń z budżetem przeprowadza Skarbnik Gminy.
Rozdział V
System kontroli wewnętrznej
§ 15. 1. Dyrektor Zakładu organizuje i zabezpiecza prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli
wewnćtrznej. Szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania kontroli wewnćtrznej określi zarządzenie Dyrektora.
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2. Dyrektor Zakładu sprawuje ogólny nadzór nad
skutecznością działania Zakładu i prawidłowością
realizacji wniosków z kontroli wewnćtrznej oraz napływających spoza Zakładu danych o nieprawidłowościach, a w szczególności od usługobiorców
i organów kontrolnych.

Poz. 1333, 1334

2. Zmiana zakresu działania lub likwidacji Zakładu może nastąpić uchwałą Rady Gminy Wymiarki.
3. W sprawach związanych z funkcjonowaniem
Zakładu a nie uregulowanych niniejszym Statutem,
stosuje sić przepisy powszechnie obowiązujące,
dotyczące zakładów budżetowych.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 16. 1. Dyrektor Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu.
13 33
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UCHWAŁA NR XLVII/243/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 31 maja 2010r.
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1 "Elektryk" im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Lubuskiego
Kuratora Oświaty, uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010r. likwiduje sić
Technikum Uzupełniające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza
Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25, zwane
dalej „szkołą”.
§ 2. Likwidacja szkoły z powodu braku naboru od
początku jej utworzenia nie powoduje konieczności
zapewnienia uczniom kontynuacji nauki.
§ 3. Nauczyciele szkoły wymienionej w § 1 są
nadal nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli, ul. Witosa 25.
§ 4. Pracownicy administracji i obsługi pozostają
pracownikami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego
w Nowej Soli, ul. Witosa 25.

§ 5. Należności i zobowiązania likwidowanej
szkoły przejmuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego
w Nowej Soli, ul. Witosa 25.
§ 6. Majątek likwidowanej szkoły jest majątkiem
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk”
im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli,
ul. Witosa 25.
§ 7. Dokumentacja likwidowanej szkoły pozostaje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 „Elektryk” im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli,
ul. Witosa 25, natomiast z powodu nie rozpoczćcia
procesu dydaktycznego szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
13 34
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UCHWAŁA NR XLIX/278/2010
RADY POWIATU NOWOSOLSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowosolskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym, (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W Statucie Powiatu Nowosolskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/51/99 Rady
Powiatu Nowosolskiego z dnia 27 sierpnia 1999r.
w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowosolskiego (Dz. Urz. Woj. Lub z 1999r. Nr 38, poz. 419 ze
zm.) wprowadza sić nastćpującą zmianć:
1) w załączniku Nr 3 „JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU” Statutu Powiatu Nowosolskiego
w pozycji 12 zmienia sić nazwć jednostki „Cen-

trum Kształcenia Praktycznego w Nowej Soli”
na nazwć „Powiatowe Centrum Edukacji
w Nowej Soli”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Powiatu Nowosolskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Ziarek
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UCHWAŁA NR L/279/10
RADY POWIATU SŁUBICKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2010r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz
art. 212 ust. 1 pkt 1 – 4, art. 214 pkt 1, art. 235 ust. 1,
art. 236 ust. 1 i ust. 3 pkt 2 i 4, art. 237 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz
art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawć
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241
z późn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Zmienia sić dochody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Łączna kwota
planowanych dochodów po zmianie wynosi
57.195.218,00zł w tym:
1. dochody bieżące 35.815.657,00zł.
2. dochody majątkowe 21.379.561,00zł.
§ 2. Zmienia sić wydatki budżetu zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Łączna
kwota planowanych wydatków po zmianach wynosi
64.479.154,00zł w tym:
1. wydatki bieżące 41.770.465,00zł w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy związane z realizacją
zadań powiatu zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały,
2. wydatki majątkowe 22.708.689,00zł w tym:
wydatki na programy finansowane z udziałem środków ,o których mowa w art. 5
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy związane z realizacją
zadań powiatu zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do uchwały.
§ 3. W uchwale Nr XLIV/240/10 Powiatu Słubickiego z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 rok wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Różnica mićdzy dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie
7.283.936,00zł, który zostanie sfinansowany
przychodami pochodzącymi z :
1)
zaciąganych
4 000 000,00zł,

kredytów

w

kwocie

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków
pienićżnych na rachunku bieżącym budżetu wy-
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nikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych
– w kwocie 3.283.936,00zł”.
2) załącznik Nr 3 – Przychody budżetu Powiatu
Słubickiego w 2010r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
3) załącznik Nr 10 – Wydatki związane z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie umów
i porozumień mićdzy jednostkami samorządu
terytorialnego w 2010r. otrzymuje brzmienie jak
w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
4) załącznik Nr 11 – Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla sektora finansów publicznych i spoza
sektora finansów publicznych w 2010r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
5) załącznik Nr 12 – Limity wydatków budżetowych na Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Poz. 1336
Powiatu Słubickiego na lata 2010 – 2012 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

6) załącznik Nr 13 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi
Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjćcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Kazimiera Jakubowska
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/279/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/279/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Wydatki budżetu Powiatu Słubickiego na 2010 r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/279/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Przychody budżetu Powiatu Słubickiego w 2010 r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/279/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr L/279/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Zestawienie dotacji podmiotowych i celowych z budżetu Powiatu Słubickiego dla sektora finansów
publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2010 r.
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Załącznik Nr 6
do uchwały Nr L/279/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 31 sierpnia 2010r.

LIMITY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE POWIATU
SŁUBICKIEGO na lata 2010-2012

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 92

– 6314 –

Poz. 1336

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 92

– 6315 –

Poz. 1336
Załącznik Nr 7
do uchwały Nr L/279/10
Rady Powiatu Słubickiego
z dnia 31 sierpnia 2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności
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UCHWAŁA NR LV/568/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 września 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz 873 z późn. zm.) Sejmik Województwa Lubuskiego uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Niniejsza uchwała określa szczegółowy sposób konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich
działalności statutowej.
§ 2. Konsultowanie projektów aktów prawa
miejscowego Samorządu Województwa Lubuskiego
zgodnie z unormowaniami niniejszej uchwały jest
obligatoryjne.
§ 3. Wszelkie zadania związane z przygotowaniem projektów aktów prawa miejscowego i przeprowadzaniem poszczególnych etapów procesu
konsultacji wykonuje właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzćdu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego.
§ 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy
a ich wyniki nie są wiążące dla Zarządu Województwa Lubuskiego.
§ 5. 1. Informacjć o przeprowadzeniu konsultacji
zamieszcza sić na stronach internetowych Urzćdu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Informacja powinna zawierać:
1) przedmiot konsultacji;
2) termin konsultacji;
3) formy konsultacji;
4) adresy stron internetowych, na których zamieszczono projekt dokumentu;
5) komórkć odpowiedzialną za przeprowadzenie
konsultacji;
6) inne informacje, o ile wymaga tego forma konsultacji.
2. Publikacja na stronach internetowych nie wyklucza innych sposobów informowania o konsultacjach.
3. Termin prowadzenia konsultacji trwa co najmniej 7 dni i rozpoczyna sić w terminie określonym
w podanej informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 6. 1. Konsultacje uznaje sić za ważne bez
wzglćdu na liczbć podmiotów biorących w nich
udział, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób
przewidziany w uchwale.
2. Nieprzedłożenie stanowiska przez podmioty,
o jakich mowa w § 1 w terminie wskazanym zgodnie
z § 5 ust 1 pkt 2, oznacza rezygnacjć z prawa do wyrażenia stanowiska w konsultowanej sprawie.
§ 7. Konsultacje mogą być prowadzone co najmniej w jednej z podanych form:
1) konsultacje pisemne;
2) konferencje;
3) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych;
4) korespondencyjne informowanie o możliwości
składania opinii;
5) przyjmowanie uwag i wniosków w siedzibie
Urzćdu lub w jego delegaturze;
6) przyjmowanie uwag i wniosków za pośrednictwem poczty elektronicznej;
7) powołanie zespołu opiniodawczo – konsultacyjnego;
8) konsultacje z powołaną Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
§ 8. 1. Uczestnicy konsultacji zobligowani są do
przekazywania wraz ze zgłoszoną opinią, uwagą,
wnioskiem swojej nazwy, imienia i nazwiska,
w przypadku opinii grupowej – określenie reprezentowanej grupy, a także adres, telefon, e-mail lub
inną formć kontaktu zwrotnego.
2. Opinie anonimowe lub nie zawierające informacji o uczestnikach, o których mowa w ust. 1 nie
bćdą rozpatrywane.
§ 9. Po zakończeniu konsultacji właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Urzćdu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ustosunkowuje sie do zgłoszonych przez podmioty wymienione
w § 1 – opinii, uwag i wniosków.
§ 10. Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzyga o ostatecznej treści projektu aktu prawa miejscowego na podstawie przedstawionego uzasadnienia przygotowanego przez właściwą merytorycznie komórkć organizacyjną Urzćdu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, obejmującego informacjć o zgłoszonych opiniach, uwagach i wnioskach. Przyjćty projekt wraz z ww. uzasadnieniem
zostaje przekazany na posiedzenie właściwej Komi-
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sji Sejmiku Województwa Lubuskiego, a w dalszej
kolejności pod obrady Sejmiku.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza sić Zarządowi Województwa Lubuskiego.

§ 11. Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji pokrywane są z budżetu
Województwa Lubuskiego.

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

§ 12. Traci moc uchwała Nr XI/85/2003 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 15 października
2003 roku w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania rocznych programów
współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
13 3 7
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INFORMACJA NR OSZ-4110-18(7)/2010/465/WK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 15 września 2010r.
o decyzjach Nr WCC/123-ZTOB/465/U/OSZ/2010/WK i Nr PCC/129-ZTOA/465/U/OSZ/2010/WK
W dniu 15 września 2010r., działając z urzćdu Prezes
Urzćdu Regulacji Energetyki postanowił stwierdzić
wygaśniecie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz
przesyłanie i dystrybucjć ciepła udzielonych przedsićbiorcy: Przedsićbiorstwo Energetyki Cieplnej
w Strzelcach Krajeńskich Sp. z o.o. z siedzibą
w Strzelcach Krajeńskich.
UZASADNIENIE
Decyzjami z dnia 30 września 1998r. Nr WCC/123/
465/U/2/98/PK (ze zmianami) oraz Nr PCC/129/
465/U/2/98/PK (ze zmianami) udzielono przedsićbiorcy: Przedsićbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich koncesji
na wytwarzanie oraz na przesyłanie i dystrybucjć
ciepła na okres do dnia 15 października 2025r.
Przedsićbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Strzelcach Krajeńskich zostało połączone, jako
spółka przejmowana, ze spółką Przedsićbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, jako spółką przejmującą, w trybie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek
handlowych. Zgodnie z art. 618 Kodeksu spółek
handlowych nie mógł znaleźć zastosowania art. 494
§ tej ustawy i Przedsićbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich musiało
uzyskać odrćbne koncesje na wytwarzanie ciepła
oraz przesyłanie i dystrybucjć ciepła.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 9 kwietnia 2009r. Przedsićbiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich zostało wykreślone z Krajowego Rejestru

Sądowego. Bezprzedmiotowość decyzji o udzieleniu
koncesji dla Przedsićbiorstwa Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich wynika z faktu
wykreślenia tego przedsićbiorcy z właściwego rejestru, co jest zdarzeniem prawnym powodującym
skutek materialnoprawny w postaci wygaśnićcia
koncesji, czyli stosunku administracyjnego powstałego na podstawie decyzji administracyjnej.
Wobec powyższego, Prezes Urzćdu Regulacji Energetyki, działając na podstawie art. 42 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) oraz na podstawie
art. 162 § 1 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postćpowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), postanowił stwierdzić wygaśniecie swoich decyzji z dnia 30 września
1998r. w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie ciepła Nr WCC/123/465/U/2/98/PK oraz w sprawie
udzielenia koncesji na przesyłanie i dystrybucjć ciepła Nr PCC/129/465/U/2/98/PK przedsićbiorcy: Przedsićbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą
w Strzelcach Krajeńskich.
z upoważnienia
Prezesa
Urzćdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno - Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
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DECYZJA NR OSZ-4210-32(8)/2010/14725/I/JG
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 14 września 2010r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postćpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49,
poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 169, poz. 1387, z 2003r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692,
z 2005r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181,
poz. 1524, z 2008r. Nr 229, poz. 1539, z 2009r.
Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010r.
Nr 40, poz. 230), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45
i 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217,
z 2007r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180,
poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 3, poz. 11
i Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215,
poz. 1664 oraz z 2010r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81,
poz. 530), po rozpatrzeniu wniosku przedsićbiorstwa
energetycznego Szprotawski Zarząd Nieruchomości
"Chrobry" Sp. z o.o. z siedzibą w Szprotawie zwanego w dalszej czćści decyzji „Przedsićbiorstwem
energetycznym” zawartego w piśmie z dnia 12 lipca
2010r. w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki
z dnia 2 marca 2010r. Nr OSZ-4210-52(13)/2009/
2010/14725/I/JG

Należy zaznaczyć, iż zmiana obowiązującej taryfy
gwarantuje dotychczasowym odbiorcom ciepła stały
poziom cen i stawek opłat za ciepło w tym okresie.

postanawiam

W powyższej sprawie uznałem, że zostały spełnione
przesłanki określone w w art. 155 kpa, umożliwiające zmianć decyzji.

zatwierdzić dokonaną przez Przedsićbiorstwo energetyczne zmianć taryfy dla ciepła, która to zmiana
stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 2 marca 2010r. Nr OSZ-4210-52(13)/
2009/2010/14725/I/JG Prezes Urzćdu Regulacji Energetyki (zwany w dalszej czćści decyzji „Prezesem
URE”) zatwierdził taryfć dla ciepła ustaloną przez
Przedsićbiorstwo energetyczne, które posiada koncesjć na wytwarzanie ciepła udzieloną przez Prezesa
URE w dniu 21 października 2009r. Nr WCC/1199/
14725/W/2009/BO (z późn. zmianami) oraz z dnia
21 października 2009 r. na przesyłanie i dystrybucjć
ciepła Nr PCC/1170/14725/W/OSZ/2009/BO.
Pismem z dnia 12 lipca 2010r. Przedsićbiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianć obowiązującej taryfy
dla ciepła. Przedsićbiorstwo swoje wystąpienie
o zmianć taryfy dla ciepła uzasadniło, rozpoczćciem
eksploatacji kotłowni mieszczących sić w Wiechlicach przy ul. Nowej 2, 3, 4, 5, 6. Przedsićbiorstwo
pismem z dnia 12 lipca 2010r. przedstawiło planowane koszty i przychody dla ww. kotłowni jak również kalkulacje stawek opłat.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postćpowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy, której
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za
zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, lub przez
organ wyższego stopnia, jeżeli przepisy szczegółowe
nie sprzeciwiają sić uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub
słuszny interes strony.
W toku postćpowania administracyjnego Przedsićbiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa
URE do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień
oraz dokonania zmiany treści taryfy pismami z dnia
28 lipca 2010r. i 20 sierpnia 2010r. Odpowiedzi
Przedsićbiorstwa energetycznego wpłynćły do Oddziału Terenowego URE w dniach 5 sierpnia 2010r.
i 27 sierpnia 2010r. Pismem z dnia 30 sierpnia 2010r.
zawiadomiono
Przedsićbiorstwo
energetyczne
o zakończeniu postćpowania i możliwości zapoznania sić z materiałem dowodowym w terminie 7 dni
od daty otrzymania pisma. Przedsićbiorstwo energetyczne nie skorzystało z przysługującego mu prawa w wyznaczonym terminie.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsićbiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu
Okrćgowego w Warszawie – Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej dorćczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
– Prawo energetyczne, w związku z art. 47946
pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postćpowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwićzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek
o uchylenie albo zmianć decyzji – w całości lub
czćści (art. 47949 Kodeksu postćpowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
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Urzćdu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsićbiorstwa
energetycznego w Dzienniku Urzćdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo
energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni
i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji
w Dzienniku Urzćdowym Województwa Zachodniopomorskiego.
z upoważnienia
Prezesa
Urzćdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno-Zachodniego
Oddziału Terenowego
Witold Kćpa
Załącznik Nr 1
do decyzji Nr OSZ-4210-32(8)/2010/14725/I/JG
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 14 września 2010r.
ZMIANA TARYFA DLA CIEPŁA
W Taryfie dla ciepła ustalonej przez Szprotawski
Zarząd Nieruchomościami „CHROBRY” Sp. z o. o
w Szprotawie, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki z dnia 02.03.2010r.
Nr OSZ-4210-52(13)/2009/2010/14725/I/JG, wprowadza sić nastćpujące zmiany:
W czćści III „Podział odbiorców na grupy taryfowe”
po symbolu D źródła ciepła dodaje sić:
E – Kotłownie przy ul. Nowej 2, 3, 4, 5, 6
w Wiechlicach.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Symbol grupy taryfowej

Charakterystyka grupy taryfowej

A.1.

Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Konopnickiej, siecią
ciepłowniczą o parametrach 150/800C, bćdącą własnością sprzedawcy
ciepła. Miejscem dostarczania ciepła są grupowe wćzły cieplne
stanowiące własność odbiorcy.

A.2.

Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Konopnickiej, siecią
ciepłowniczą o parametrach 150/800C, bćdącą własnością sprzedawcy
ciepła. Miejscem dostarczania ciepła są grupowe wćzły cieplne
stanowiące własność sprzedawcy.

A.3.

Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Konopnickiej, siecią
ciepłowniczą o parametrach 150/800C, bćdącą własnością sprzedawcy
ciepła. Miejscem dostarczania ciepła są indywidualne wćzły cieplne
stanowiące własność sprzedawcy.

A.4.

Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Konopnickiej, siecią
ciepłowniczą o parametrach 95/700C, bćdącą własnością sprzedawcy
ciepła. Miejscem dostarczania ciepła są rozdzielacze w budynkach
odbiorców.

B

Odbiorcy zasilani w ciepło z kotłowni przy ul. Lipowej 1 w Lesznie
Górnym, siecią ciepłowniczą o parametrach 95/700C, bćdącą własnością
sprzedawcy. Miejscem dostarczenia ciepła są rozdzielacze w budynkach
odbiorców.
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Lp.

Symbol grupy taryfowej

Charakterystyka grupy taryfowej

6.

C

Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych opalanych paliwem stałym –
rozliczani wg stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia
taryfowego.

7

D

Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych opalanych gazem – rozliczani wg
stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

8

E

Odbiorcy zasilani z kotłowni lokalnych opalanych gazem – rozliczani wg
stawek opłat, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego.

W czćści IV „Rodzaje oraz wysokości cen i stawek
opłat” dodaje sić:

Grypć taryfową E

Grupa taryfowa E

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostka miary

Stawki opłat

1.

Stawka opłaty miesićcznej za zamówioną
moc cieplną

zł/MW/m-c

10.349,50

2.

Stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

32,13

Ustalone stawki opłat w grupie taryfowej E nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
Podatek VAT nalicza sić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Pozostała czćść taryfy pozostaje bez zmian.
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OGŁOSZENIE NR PCPR-III-07183/8/10
STAROSTY GORZOWSKIEGO
z dnia 16 września 2010r.
w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych zwanej
dalej „Powiatową Radą”
Stosownie do art. 44c ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych
(tj. Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 ze zm.) oraz § 9
ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) ogłaszam:

Do zadań członka Powiatowej Społecznej Rady do
spraw Osób Niepełnosprawnych należeć bćdzie:
1) inspirowanie przedsićwzićć zmierzających do:
realizacja praw osób niepełnosprawnych
integracji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych,
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

o możliwości zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w celu uzupełnienia składu Powiatowej Rady.
W związku z odwołaniem jednego członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz w celu uzupełnienia składu Powiatowej Rady informujć, że prawo zgłaszania kandydata na członka Powiatowej Rady mają organizacje
pozarządowe, fundacje działające na terenie powiatu gorzowskiego na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat
gorzowski i gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa,
Kostrzyn nad Odrą, Lubiszyn, Santok i Witnica).

3) ocena realizacji programów,
4) opiniowanie projektów uchwał i programów
przyjmowanych przez Radć Powiatu pod kątem
ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Pisemne zgłoszenia kandydata podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentowania podmiotów przyjmowane bćdą w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5 – 7,
pokój 119, w terminie do 31.10.2010r.
Wicestarosta
Grzegorz Tomczak
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POROZUMIENIE NR ES.3052/2/10
z dnia 29 sierpnia 2010r.
w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży z terenu powiatu
zielonogórskiego: niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz autystycznych,
a także ich rodziców i nauczycieli
Zawarte pomićdzy
Powiatem Zielonogórskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
Starosta - Edwin Łazicki,
Wicestarosta - Ryszard Górnicki,
przy udziale Skarbnika – Edyty Dwojak – udzielającego kontrasygnaty, zwanym dalej Powiatem,
a
Miastem Zielona Góra, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra – Janusza Kubickiego,
przy udziale Skarbnika – Emilii Wojtuściszyn – udzielającego kontrasygnaty, zwanym dalej Miastem.

Na podstawie art. 5 ust. 2, w związku z art. 92 ust. 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września
2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych
przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U.
Nr 173, poz. 1072), § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia
2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz. U. z 2003r. Nr 5, poz. 46) ustala sić, co nastćpuje:
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§ 1. 1. Powiat przekazuje, a Miasto przyjmuje do
realizacji zadanie polegające na objćciu pomocą
psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży
z terenu powiatu zielonogórskiego: niewidomych
i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących
oraz autystycznych, a także ich rodziców i nauczycieli.
2. Do zakresu zadania, o którym mowa w ust. 1,
należą w szczególności:
1) wydawanie orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie,
wymagającej stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy,
2) wydawanie orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których
stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczćszczanie do szkoły,
3) wydawanie orzeczeń o potrzebie zajćć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu głćbokim,
zwanych dalej "orzeczeniami",
4) wydawanie opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjćcia nauki
w szkole, zwanych dalej "opiniami",
5) diagnozowanie,
6) zajćcia terapeutyczne.
3. Zadanie określone w ust. 1 bćdzie realizowane
w oparciu o:
1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz. U. Nr 173,
poz. 1072),
2) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U.
z 2003r. Nr 5, poz. 46).
§ 2. 1. Zadanie określone w § 1 ust. 1 realizować
bćdą specjaliści Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Zielonej Górze, zwanej dalej Poradnią, dla
której Miasto jest organem prowadzącym.
2. Miasto zapewni realizacjć zadań we właściwych warunkach oraz z udziałem specjalistów posiadających właściwe kwalifikacje do wykonywania
zadania, o którym mowa w ust. 1.
§ 3. 1. Powiat zobowiązuje sić do przekazania
Miastu dotacji celowej na realizacjć zadania określonego w § 1 ust. 1 w wysokości równej iloczynowi
sumy godzin pracy poszczególnych specjalistów
wykonywanej na rzecz dzieci oraz stawki za 1 godzinć przeliczeniową nauczyciela dyplomowanego,
wyliczonej zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005r.
w sprawie wysokości minimalnych stawek wyna-
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grodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracć w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181, z późn.
zm.) i zwićkszonej o 25% dodatek za pracć w warunkach trudnych. Wysokość dodatku za pracć w warunkach trudnych jest określona w uchwale
Nr LX/761/10 Rady Miasta Zielona Góra z dnia
29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
2. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 zostanie zwićkszona o koszty dojazdów pracowników
Poradni do miejsca zamieszkania dziecka, jeżeli stan
jego zdrowia uniemożliwia dojazd do siedziby Poradni. W takim przypadku koszty dojazdów bćdą
obliczane jako iloczyn przejechanych kilometrów
przez stawkć za jeden kilometr przebiegu, ustaloną
przez Poradnić – zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków
ustalania należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990,
z późn. zm.).
3. Dotacja celowa, o której mowa w ust. 1 zostanie zwićkszona ponadto o koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pomieszczeń w budynku Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonej Górze
w wysokości proporcjonalnej, przypadającej na czas
przebywania dzieci i młodzieży z terenu powiatu
zielonogórskiego w pomieszczeniach Poradni.
4. Strony ustaliły, że koszt, o którym mowa
w ust. 3 stanowi iloczyn sumy godzin pracy poszczególnych specjalistów wykonywanej na rzecz
dzieci w pomieszczeniach Poradni oraz przyjćtej
stawki za 1 godzinć, która wynosi 3zł.
§ 4. 1. Planowana wysokość dotacji celowej,
o której mowa w § 3, bćdzie określana i zabezpieczana corocznie w uchwale budżetowej Powiatu.
2. Termin wykorzystania dotacji celowej, o której
mowa w ust. 1, ustala sić na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego.
3. W roku 2010 na realizacjć zadania, o którym
mowa w ust. 1, planowana wysokość dotacji celowej wynosi 4.500zł (cztery tysiące piććset złotych).
4. Klasyfikacja budżetowa dotacji celowej: dział
854; rozdział 85406; § 2320.
§ 5. 1. Powiat przekaże Miastu dotacjć celową
w dwóch transzach, w terminach 14 dni od dat
otrzymania przez Powiat „Informacji o zadaniach
zrealizowanych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu
powiatu zielonogórskiego”, o której mowa w ust. 2,
przelewem bankowym na rachunek Miasta w PKO
BP I Oddział w Zielonej Górze Nr 98 1020 5402 0000
0702 0027 6634.
2. Wysokość każdej transzy dotacji, zostanie
ustalona w „Informacji o zadaniach zrealizowanych
na rzecz dzieci i młodzieży z terenu powiatu zielonogórskiego”, którą przygotuje Poradnia, zgodnie
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z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia, w dwóch terminach każdego roku:

§ 8. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas
nieokreślony.

1) do 30 czerwca – za okres od 1 stycznia do
30 czerwca,

2. Wszelkie zmiany postanowień objćtych porozumieniem wymagają formy pisemnej (aneksu), pod
rygorem nieważności.

2) do 15 grudnia– za okres od 1 lipca do 31 grudnia.

3. Porozumienie może zostać rozwiązane przez
każdą ze stron za 3 miesićcznym okresem wypowiedzenia.

§ 6. 1. Dotacja celowa, o której mowa w § 3 nie
może zostać wykorzystana na inny cel niż wskazany
w § 1 ust. 1.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Udzielona dotacja wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi w trybie
przewidzianym ustawą o finansach publicznych,
w terminie do dnia 31 stycznia nastćpnego roku
budżetowego, na rachunek bankowy Powiatu
w BZ WBK I Oddział w Zielonej Górze Nr 16 1090
1535 0000 0001 0999 6480.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla
każdej ze stron.
§ 11. Powiat przekaże jeden egzemplarz porozumienia do ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.

§ 7. Miasto zobowiązuje sić do przedłożenia Powiatowi rozliczenia otrzymanej dotacji celowej, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia, w terminie do dnia 15 stycznia
nastćpnego roku.

§ 12. Porozumienie wchodzi w życie z dniem
podpisania.

Załącznik Nr 1
do porozumienia Nr ES.3052/2/10
Starosty Zielonogórskiego
z dnia 29 sierpnia 2010r.
Informacja o zadaniach zrealizowanych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Zielonogórskiego, za
okres ………………………………………………...
1. Wykaz zrealizowanych zadań (§ 3 ust. 1 Porozumienia):
Lp.

Imię i nazwisko
dziecka

Opis zrealizowanych zadań na rzecz
dziecka

Liczba godzin na realizację poszczególnych zadań

1.
2.
3.
4.
Suma godzin:
Koszt 1 godziny
Koszt zrealizowanych zadań
2. Dojazdy pracowników Poradni (§ 3 ust. 2 Porozumienia):
Lp.

Imię i nazwisko
dziecka

Miejsca zamieszkania
dziecka

Ilość kilometrów

Stawka za
1 km

1.
2.
Koszty dojazdów

Koszty wyjazdu służbowego
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3 Koszty bieżącej eksploatacji pomieszczeń (§ 3 ust. 3 i 4 Porozumienia):
Suma godzin pracy poszczególnych specjalistów

Lp.

Stawka za 1 godzinę
w zł

Koszty eksploatacji pomieszczeń

1.
4. Kwota dotacji, o której mowa w § 5 ust. 2 Porozumienia:
Lp.

Zestawienie kosztów

1.

Koszt zrealizowanych zadań

2.

Koszty dojazdów

3.

Koszty eksploatacji pomieszczeń

Kwota dotacji

Ko s ztyc a łko wite zre a lizo wa ne go za d an ia ró wn e kwo c ie d o tac jid o p r ze ka za n ia M ia s tu p rze z P o wia t

………………………..
(miejscowość, data)

………………………………………..
(podpis dyrektora Poradni)

Załącznik Nr 2
do porozumienia Nr ES.3052/2/10
Starosty Zielonogórskiego
z dnia 29 sierpnia 2010r.
Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej w roku …………..
przez Miasto Zielona Góra od Powiatu Zielonogórskiego na udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z terenu powiatu zielonogórskiego, na podstawie zawartego porozumienia
Nr ES.3052/2/10 z dnia 30 sierpnia 2010r.

Lp.

Dotacja celowa

Kwota dotacji celowej

1.

Dotacja przekazana miastu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca

2.

Dotacja przekazana miastu za okres od 1 lipca do 31 grudnia

3.

Razem dotacja przekazana Miastu przez Powiat w roku ……….. (poz. 1 + 2)

4.

Dotacja wykorzystana przez Miasto w roku …………..

5.

Dotacja niewykorzystana przez Miasto (do zwrotu: poz. 3 – 4)

Szczegółowe rozliczenie dotacji celowej przekazanej Miastu przez Powiat w roku ………… zawarte jest w :
1) Informacji o zadaniach zrealizowanych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Zielonogórskiego, za
okres od dnia 1 stycznia do 30 czerwca, przekazanej Powiatowi w dniu ………………………………
2) Informacji o zadaniach zrealizowanych na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Zielonogórskiego za
okres od dnia 1 lipca do 31 grudnia, przekazanej Powiatowi w dniu ………………………………
Kserokopie wyżej wymienionych Informacji, Miasto załącza do niniejszego Rozliczenia.
……………………………….

…………………..………………………….

(miejscowość, data)

(podpis Prezydenta Miasta i Skarbnika)

13 4 1
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13 42

WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 406/10
z dnia 29 czerwca 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie nastćpującym:
Przewodniczący

Sćdzia WSA Jacek Jaśkiewicz

Sćdziowie

Sćdzia WSA Maria Bohdanowicz (spr.)
Sćdzia WSA Joanna Brzezińska

Protokolant

referent Adam Janas

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca
2010r. sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego
w Świebodzinie na uchwałć Rady Miejskiej
w Świebodzinie z dnia 30 października 2009r.,
Nr XXXVI/470/09 w przedmiocie opłaty za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych
przez Gminć Świebodzin
I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały,

II. stwierdza, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.
UZASADNIENIE
Dnia 30 października 2009r. Rada Miejska w Świebodzinie uchwaliła uchwałć Nr XXXVI/470/09
w sprawie opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminć Świebodzin. Uchwałć podjćto na podstawie art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2577) i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591). Uchwała
została opublikowana w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2009r. Nr 139, poz. 1982
i zaczćła obowiązywać z dniem 1 stycznia 2010r.
W § 1 powyższej uchwały Rada ustaliła opłaty
w publicznych przedszkolach prowadzonych przez
Gminć Świebodzin za zajćcia świadczone przez
przedszkola ponad podstawć programową, dotyczące zajćć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych:
1) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój
psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
2) zabawy aktywizujące oraz badawczo-rozwijające
zainteresowania otaczającym światem;
3) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze
i inne rozwijające zdolności dzieci oraz zaspokajające ich potrzebć aktywności i zainteresowania;

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój
fizyczny dziecka
– w wysokości o,16% minimalnego wynagrodzenia za pracć, ustalonego zgodnie z ustawą z dnia
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracć (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zm.) za każdą rozpoczćtą godzinć.
Z kolei w § 2 Rada określiła, iż miesićczna wysokość
odpłatności za świadczenia wymienione w § 1
uchwały, ustalona zostanie na podstawie stawki
godzinowej opłaty, o której mowa w § 1 oraz wskazanej przez rodziców lub prawnych opiekunów
dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu
ponad czas przeznaczony na realizacjć podstawy
programowej.
Na przedmiotową uchwałć skargć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w czćści obejmującej
§ 1 i § 2 tego aktu, wniósł Prokurator Rejonowy
w Świebodzinie.
Uchwale zarzucił istotne naruszenie art. 14 ust. 5
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
poprzez ustalenie § 1, iż opłata w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminć Świebodzin za
zajćcia świadczone przez przedszkola ponad podstawć programową, dotycząca zajćć opiekuńczo –
wychowawczych i dydaktycznych, ustalona została
w wysokości 0,16% minimalnego wynagrodzenia za
pracć ustalonego zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracć, za każdą rozpoczćtą godzinć oraz w § 2 tej
uchwały, że miesićczna wysokość odpłatności za
świadczenia, o których mowa w § 1 uchwały, ustalona zostanie na podstawie stawki godzinowej opłaty, o której mowa w § 1 oraz wskazanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizacjć podstawy programowej pomimo, że brak jest po stronie rady gminy kompetencji
do ustalania opłat za korzystanie z przedszkola
o charakterze stałym, nakładanych na rodziców
i opiekunów prawnych dzieci korzystających
z przedszkoli publicznych niezależnie od czasu korzystania i charakteru dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych oferowanych przez dane
przedszkole oraz rozmiaru korzystania z tych świadczeń przez poszczególne dzieci.
Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w czćści obejmującej § 1 i § 2
tego aktu.
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W uzasadnieniu skargi podniósł że zgodnie z art. 14
ust. 5 ustawy o systemie oświaty ustawodawca
upoważnił radć gminy do ustalania opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminć przedszkolach
publicznych z uwzglćdnieniem art. 6 ust. 1 tej ustawy.
W świetle tych przepisów kompetencja rady gminy
sprowadza sić do ustanowienia opłat za świadczenia
w prowadzonych przez gminć przedszkolach publicznych, przy czym opłaty te mogą być ustalone
tylko za świadczenia przekraczające minimum programowe, gdyż mieszczące sić w tym zakresie
świadczenia są bezpłatne.
Dlatego też rada nie może ustalać odpłatności za
świadczenia które mieściłyby sić w podstawie programowej wychowania przedszkolnego gdyż są one
bezpłatne, a także nie może obciążać opłatami rodziców dziecka korzystającego wyłącznie z pićciogodzinnej opieki przedszkolnej.
W orzecznictwie sądów administracyjnych wielokrotnie podkreślano, iż uchwalona na mocy art. 14
ust. 5 opłata nie może mieć charakteru stałego, wynika z niej bowiem wówczas obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku uczćszczania przez
dziecko do przedszkola bez uwzglćdnienia przy tym
rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu trwania.
W tej mierze Prokurator powołał sić na treść wyroku
NSA z dnia 3 marca 2009r. I OSK 1189/08, a nadto
przytoczył sygnatury i daty wydania wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w tym
przedmiocie.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatć za usługi przedszkolne jest
zatem wykazanie, iż wysokość obowiązku pienićżnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowaną mu usługą.
Przy ustalaniu omawianej opłaty należy szczegółowo wykazać, za jakiego rodzaju świadczenie opłata
jest żądana i co sić na opłacane świadczenia składa.
Uchwała zatem powinna precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawć
programową oferowane przez przedszkole publiczne, a także co składa sić na każde z tych świadczeń.
Organ samorządu ustanawiając opłatć powinien
określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna, a sposób ustalenia odpłatności powinien być
przekonywujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej,
a argumentacja za nim przemawiająca racjonalna
i stosownie uzasadniona. Brak czytelności co do
dodatkowych świadczeń opiekuńczo – wychowawczych i odpowiadającej im opłaty pozbawia rodziców dzieci przy podejmowaniu decyzji w kwestii
korzystania z usług przedszkola możliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie.
Takie ogólnikowe ujćcie przedmiotowej opłaty, jak
ma to miejsce w zaskarżonej uchwale, powoduje
w istocie przyjćcie tylko jednej, a przy tym sztywnej
opłaty, która w istocie nakłada na rodziców dzieci
obowiązek jej ponoszenia w każdym przypadku korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolne-
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go, niezależnie od rozmiaru i rodzaju tych dodatkowych świadczeń. Wychowanie i nauczanie w ramach podstawy programowej jest bezpłatne, a zatem niezbćdne jest określenie świadczeń które są
odpłatne.
Prokurator wskazał, iż określone przez zaskarżoną
uchwałć zajćcia świadczone ponad podstawć programową w rzeczywistości są zajćciami wchodzącymi w skład podstawy programowej, której zakres
wynika z załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej 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).
Dlatego też zdaniem Prokuratora Rada Miejska
w Świebodzinie, podejmując uchwałć w wyżej określonym brzmieniu, dokonała istotnego naruszenia
prawa polegającego na braku wykazania rodzajowego i czasowego zajćć, z których korzystałyby
dzieci w ramach programu wychowania przedszkolnego wykraczającego poza jego podstawy programowe oraz nie wskazanie w sposób precyzyjny
opłat za poszczególne zajćcia. Nadto jako zajćcia
wykraczające poza podstawć programową wskazano zajćcia, które realizują zakres tej podstawy a co
za tym idzie, są bezpłatne.
W odpowiedzi na skargć na skargć Rada Miejska
w Świebodzinie wniosła o jej oddalenie. W tej mierze załączyła swoją uchwałć Nr XLIV/566/10 z dnia
27 maja 2010 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na
skargć. W § 1 tej uchwały uznała skargć Prokuratora
za bezzasadną.
Na rozprawie Prokurator rozszerzył żądanie skargi
wnosząc o stwierdzenie nieważności uchwały
w całości z uwagi na istotne naruszenie prawa.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co nastćpuje.
Skarga okazała sić zasadna.
Stosownie do art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r.
Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U.
Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości mićdzy innymi
poprzez kontrolć działalności administracji publicznej. Kontrola taka sprawowana jest pod wzglćdem
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią
inaczej (art. 1 § 2 tej ustawy). Zakres kontroli administracji publicznej obejmuje także orzekanie
w sprawach skarg na akty prawa miejscowego oraz
inne akty organów jednostek samorządu terytorialnego (art. 3 § 1 w związku z § 2 pkt 5 i 6 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postćpowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r.
Nr 153, poz. 1270 ze zm.) – dalej w skrócie p.p.s.a.
W świetle art. 147 § 1 p.p.s.a., Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzglćdniając skargć na uchwałć lub
akt stwierdza nieważność tej uchwały lub aktu
w całości lub w czćści albo stwierdza, że zostały
wydane z naruszeniem prawa, jeżeli przepis szczególny wyłącza stwierdzenie ich nieważności.
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Wprowadzając sankcjć nieważności jako nastćpstwo
naruszenia prawa, ustawodawca nie określił rodzaju
naruszenia prawa, które prowadziłoby do zastosowania tej sankcji. Zasadnym jest zatem sićgnićcie
do przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), dalej w skrócie u.s.g, gdzie przewidziano dwa rodzaje naruszeń prawa, które mogą
być wywołane przez ustanowienie aktów uchwalanych przez organy gminy. Mogą być to naruszenia
istotne lub nieistotne (art. 91 u.s.g). Jednak i tu brak
ustawowego zdefiniowania obu naruszeń, co stwarza konieczność sićgnićcia do stanowiska wypracowanego w tym zakresie w doktrynie i w orzecznictwie.
Za „istotne” naruszenie prawa uznaje sić uchybienie
prowadzące do skutków, które nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do
nich zalicza sić mićdzy innymi naruszenie przepisów
prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty nadzoru
nad działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny, Samorząd Terytorialny 2001, z. 1 – 2, s. 101 – 102). W judykaturze za istotne naruszenie prawa uznaje sić
takiego rodzaju naruszenia prawa jak: podjćcie
uchwały przez organ niewłaściwy, brak podstawy do
podjćcia uchwały określonej treści, niewłaściwe
zastosowanie przepisu prawnego bćdącego podstawą podjćcia uchwały, naruszenie procedury podjćcia uchwały (wyroki NSA z dnia 11 lutego 1998r.,
sygn. akt II SA/Wr 1459/97; z dnia 8 lutego 1996r.,
sygn. akt SA/Gd 327/95; wyrok WSA w Gorzowie
Wlkp. z dnia 12 marca 2009r., sygn. akt II SA/Go
844/08). Natomiast nieistotne naruszenia prawa,
które nie stanowią przesłanki do stwierdzenia nieważności uchwały lub zarządzenia, ale są przesłanką
do wskazania, że akt został wydany z naruszeniem
prawa to takie naruszenia, które są mniej doniosłe
w porównaniu z innymi przypadkami wadliwości,
czyli np. nieodpowiednie oznaczenie uchwały, powołanie wadliwej podstawy prawnej, oczywista
omyłka pisarska lub rachunkowa. Są to takie naruszenia, które nie mają wpływu na treść uchwały lub
zarządzenia.
Przechodząc do merytorycznego rozpoznania sprawy, z uwzglćdnieniem przytoczonych zasad oceny
obowiązujących w postćpowaniu sądowoadministracyjnym stwierdzić należy, że zarzuty zawarte
w skardze są zasadne.
Uchwała bćdąca przedmiotem kontroli Sądu w niniejszym postćpowaniu została podjćta na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) dalej w skrócie u.s.o. Bezspornym
jest, iż zaskarżona uchwała Rady Miejskiej w Świebodzinie jest powszechnie obowiązującym aktem
prawa miejscowego. W orzecznictwie administracyjnym i doktrynie ugruntował sić pogląd, że aktem
prawa miejscowego jest akt skierowany do szerokiego krćgu podmiotów, którzy mogą być jednak
w jakiś sposób określeni oraz został wydany na
podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego
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(wyroki NSA z dnia 5 kwietnia 2002r. sygn. akt
l SA 2160/2001, LEX 81765; z 3 października 2006r.
sygn. akt l OSK 908/06, niepublik.; z 22 listopada
2005r. sygn. akt l OSK 971/2005, LEX Nr 196727). Nie
może być zatem wątpliwości, że uchwała podejmowana na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o jest aktem
normatywnym o charakterze aktu prawa miejscowego. Pogląd taki wyraził również Naczelny Sąd
Administracyjny w wyroku z dnia 22 listopada
2005r. sygn. akt l OSK 971/05. Za takim charakterem
uchwały podejmowanej na podstawie upoważnienia
wynikającego z art. 14 ust. 5 u.s.o przemawia przede
wszystkim to, że jest ona wydawana na podstawie
upoważnienia ustawowego i zawiera normy prawne, które adresowane są do każdego, w określonym
w normie stanie hipotetycznym. Adresatem norm
zawartych w takiej uchwale bćdzie bliżej nieokreślona grupa rodziców lub opiekunów prawnych dzieci
objćtych wychowaniem przedszkolnym.
Zgodnie z art. 5 ust. 5 u.s.o. zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym z oddziałami
integracyjnymi oraz przedszkoli specjalnych, szkół
podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami
integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych
specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
należy do zadań własnych gmin. Stosownie zaś do
art. 14 ust. 5 u.s.o, opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminć przedszkoli publicznych ustala
rada gminy. W myśl art. 6 ust. 1 u.s.o, przedszkolem
publicznym jest przedszkole, które: 1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 2) przeprowadza rekrutacjć dzieci
w oparciu o zasadć powszechnej dostćpności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
określone w odrćbnych przepisach. Dla oceny regulacji zawartych w zaskarżonej uchwale istotne znaczenie ma przepis art. 14 ust. 5 u.s.o, w którym
ustawodawca upoważnił radć gminy do ustalania
opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminć
przedszkolach publicznych z uwzglćdnieniem art. 6
pkt 1 tej ustawy. Z przywołanego wyżej przepisu
wynika, że zakres udzielonego radzie upoważnienia
sprowadza sić do ustalenia opłaty za świadczenia
wykraczające poza podstawć programową wychowania przedszkolnego.
Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają ustawowej definicji pojćcia „opłata”. Podstawą rozróżnienia danin publicznych (podatków i opłat) jest
koncepcja ekwiwalentności. Opłaty stanowią wynagrodzenie za związane z kosztami działania władzy.
Nakładanie opłat jest dopuszczalne w trzech sytuacjach: jeśli obywatel korzysta z obiektów i urządzeń
należących do państwa (np. opłaty za przyłączenie
do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), jeśli jego
udziałem staje sić jakiś przywilej ze strony państwa
(opłaty koncesyjne), a także jeśli organ państwa
musi zajmować sić sprawami obywatela (m.in. wydawanie zaświadczeń, zezwoleń itd.). Opłatć można
zatem zdefiniować jako przymusową odpłatność,
nakładaną przez władze publiczne za oferowane
świadczenie na rzecz obywatela. Istnieje wićc charakterystyczny dla opłat związek przyczynowy mić-
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dzy świadczeniem pienićżnym dłużnika (opłatą),
a świadczeniem wzajemnym administracji publicznej. Opłata stanowi wićc instytucjć prawnofinansową, której istotną cechą jest ekwiwalentność. Pobiera sić ją w związku z wyraźnie wskazanymi usługami
i czynnościami organów państwowych lub samorządowych, dokonywanych w interesie konkretnych
podmiotów. Opłata stanowi zatem swoistą zapłatć
za uzyskanie zindywidualizowanego świadczenia
oferowanego przez podmiot prawa publicznego.
Zdaniem Sądu, taki właśnie charakter ma opłata
ustalona na podstawie art. 14 ust. 5 u.s.o.
W świetle dotychczasowego orzecznictwa sądów
administracyjnych nie budzi wątpliwości że uchwalona na mocy art. 14 ust. 5 u.s.o opłata nie może
mieć charakteru stałego, bowiem obowiązek jej ponoszenia istniałby w każdym przypadku uczćszczania przez dziecko do przedszkola, bez uwzglćdnienia
przy tym rodzaju świadczeń, ich jakości czy czasu
trwania.
Przedszkole publiczne prowadzi bezpłatne nauczanie
i wychowanie co do zasady w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4,
poz. 17). Działalność przedszkoli w pozostałym zakresie, w szczególności obejmującym zajćcia ponadprogramowe jest odpłatna. Gmina zatem nie jest
uprawniona do pobierania od rodziców (opiekunów)
dzieci korzystających z przedszkoli publicznych opłat
za zajćcia, które mieszczą sić w ramach określonych
w załączniku Nr 1 do wspomnianego wyżej rozporządzenia. Opłaty mogą dotyczyć wyłącznie świadczeń w załączniku tym nie wymienionych. Wskazany
akt wykonawczy określając zajćcia mieszczące sić
w granicach podstawy programowej kieruje sić
głównie celem, jaki poprzez te zajćcia należy osiągnąć w zakresie rozwoju dziecka. Taka konstrukcja
przepisów prawa może powodować trudności
w zdefiniowaniu przez organ uchwałodawczy gminy
tych zajćć, które tą podstawć programową przekraczają i mogą być realizowane przez przedszkole za
opłatą. Tym niemniej nie zwalnia to organu z tego
obowiązku. Organ uchwałodawczy musi w taki sposób oznaczyć zakres oferowanych przez przedszkole
odpłatnych usług, aby dały sić one w sposób bezpośredni i jednoznaczny odróżnić od zajćć zdefiniowanych w ramach podstawy programowej określonej powyższym rozporządzeniem.
Obowiązkiem organu samorządu terytorialnego
uchwalającego opłatć za usługi przedszkolne jest
również wykazanie, iż wysokość obowiązku pienićżnego nałożonego na rodzica dziecka korzystającego
z usług przedszkola publicznego pozostaje w związku przyczynowym z oferowanym mu świadczeniem.
Uchwała powinna precyzyjnie określać poszczególne świadczenia przekraczające podstawć programową, oferowane przez przedszkole publiczne,
a także co składa sić na każde z tych świadczeń. Or-
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gan samorządu terytorialnego, ustanawiając opłatć
powinien określić jej wysokość za każde ze świadczeń z osobna. Sposób ustalenia odpłatności powinien być przekonujący, oparty na kalkulacji ekonomicznej i zasadzie ekwiwalentności, a argumentacja
za nim przemawiająca racjonalna i stosownie uzasadniona. Brak czytelności co do zakresu dodatkowych świadczeń opiekuńczo-wychowawczych i odpowiadającej im opłaty, pozbawia rodziców dzieci,
przy podejmowaniu decyzji w kwestii korzystania
z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej
oceny w tym zakresie. Powyższe musi wynikać
z treści uchwały.
Zdaniem Sądu zaskarżona uchwała powyższych
wymogów nie spełnia. Ogólnikowe i zbiorcze wskazanie w § 1 omawianego aktu jedynie rodzajów
świadczeń podlegających opłacie należy uznać za
niewystarczające. Ujćcie świadczeń podlegających
opłacie jako całość nie zapewnia czytelności co do
zakresu świadczeń i sprawia, że poza kontrolą pozostaje, czy w opłacanych zajćciach mieszczą sić wyłącznie świadczenia przekraczające podstawy programowe wychowania przedszkolnego, czy też
mieszczą sić również świadczenia zaliczone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej do podstawy programowej. Równocześnie pozbawia rodziców dzieci, przy podejmowaniu decyzji w kwestii
korzystania z usług przedszkola, możliwości dokonania rzetelnej oceny w tym zakresie. Taka konstrukcja opłaty nie spełnia nadto wymogu ekwiwalentności, z uwagi na niemożliwość określenia konkretnych zajćć, za które opłata ma być pobierana.
Nadto Sąd podziela ocenć strony skarżącej, iż zajćcia wskazane w § 1 omawianej uchwały jako wykraczające poza podstawć programową, w zdecydowanej wićkszości wchodzą w skład podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej
w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. Świadczy o tym
porównanie treści § 1 zaskarżonej uchwały oraz załącznika rozporządzenia.
Nie wykazanie przez organ uchwałodawczy w zaskarżonej uchwale, że przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie ponad wymagane minimum programowe, czego konsekwencją jest ustalona w zaskarżonej uchwale opłata, jest istotnym naruszeniem prawa (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia
30 maja 2007r., sygn. akt IV SA/Wr 122/07, LEX
Nr 322173).
Realizacja wskazań zawartych w niniejszym uzasadnieniu pozwoli natomiast po pierwsze na kontrolć,
czy opłatą nie są objćte świadczenia bezpłatne według art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy oświatowej, a po drugie sprawi, że zakres oferowanych świadczeń ponadprogramowych oraz odpowiadający im taryfikator staną sić czytelne, co bćdzie miało istotne znaczenie dla rodziców (opiekunów) dziecka przy wyborze poszczególnych odpłatnych świadczeń dodatkowych, odpowiadających potrzebom dziecka oraz ich
możliwościom zarobkowym i majątkowym.
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Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności,
a także fakt, iż zakwestionowane w skardze przepisy
uchwały stanowią zasadniczą czćść tego aktu, Sąd
na podstawie art. 147 § 1 p.p.s.a. w związku z art. 94
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ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym,
stwierdził
nieważność
zaskarżonej
uchwały w całości.
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT I SA/GO 472/10
z dnia 30 czerwca 2010r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie nastćpującym:
Przewodniczący

Sćdzia WSA Barbara Rennert

Sćdziowie

Sćdzia WSA Anna Juszczyk Wiśniewska
Sćdzia WSA Stefan Kowalczyk (spr.)

Protokolant

Starszy specjalista
Bronowicki

Damian

po rozpoznaniu w dniu 30 czerwca 2010r. na rozprawie sprawy ze skargi Prokuratora Okrćgowego
w Gorzowie Wielkopolskim na uchwałć Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 26 listopada 2009r.
Nr XXXI/211/09 w sprawie określenie wysokości
stawek podatku od środków transportowych oraz
zwolnień od podatku
stwierdza nieważność § 2 pkt 1 zaskarżonej
uchwały.
UZASADNIENIE
Skarżący, Prokurator Okrćgowy w Gorzowie Wlkp.
złożył skargć na uchwałć Rady Miejskiej w Torzymiu
z dnia 26.11.2009 roku, Nr XXXI/211/2009 roku,
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych oraz zwolnień od podatku
wnosząc o stwierdzenie nieważności § 2 pkt. 1
w/w uchwały.
Z akt sprawy wynika że :
Rada Miejska w Torzymiu, w dniu 26.11.2009 roku
podjćła uchwałć Nr XXXI/211/09, w przedmiocie
określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych oraz zwolnień od podatku.
W treści tej uchwały, w § 2 ust. 1 Rada zwolniła
z podatku od środków transportowych, środki
transportowe stanowiące mienie komunalne wykorzystywane na potrzeby działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, oświaty, zaopatrzenia
w wodć i odprowadzania ścieków.
Powyższa uchwała, została zaskarżona przez Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze, który wniósł
o stwierdzenie jej nieważności w czćści odnoszącej
sić do § 2 pkt. 1.

Zdaniem skarżącego § 2 pkt. 1 uchwały narusza rażąca przepisy art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych, rada gminy może wprowadzić
inne zwolnienia przedmiotowe niż określone
w ust. 1, z wyjątkiem zwolnień dotyczących pojazdów o których mowa w art. 8 pkt. 2, 4, 6. Tak wićc,
nie ma ona uprawnień do wprowadzania zwolnień
od podatków o charakterze podmiotowym.
Zwolnienie od podatku od środków transportowych
mienia komunalnego wykorzystywanego na potrzeby działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej
i sportu, oświaty, zaopatrzenia w wodć i odprowadzania ścieków jest zwolnieniem o charakterze
podmiotowo - przedmiotowym, a wićc zwolnieniem
w którym fakt zwolnienia powiązany jest, nie tylko
z cechami przedmiotu opodatkowania, lecz również
z podatnikiem. Zwolnienie to ma charakter podmiotowo - przedmiotowy, bowiem uchwałodawca określił również w uchwale podmiot, do którego jest
adresowane zwolnienie. Wskazał bowiem iż zwolnienie ma dotyczyć mienia komunalnego, co sprowadza sić do zniesienia obowiązku podatkowego
w stosunku do gminy, a to stanowi o określeniu
podmiotu zwolnionego z podatku.
Ponieważ art. 217 stanowi, iż zwolnienia podmiotowe mogą być tylko stanowione w drodze ustawy,
a w/w zwolnienie podmiotowe zostało ustanowione
w drodze uchwały Rady Gminy Świdnica należy
uznać, iż postanowienie § 2 w/w uchwały jest rażącym i oczywistym naruszeniem prawa.
Na poparcie twierdzeń zawartych skarżący w skardze przywołał wyrok NSA z dnia 6.02.2001 roku
SA/Rz 1070/00 w którym Sąd wskazał, iż uprawnienia rad gminy o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych należy interpretować tak aby nie naruszać
treści art. 217 Konstytucji RP.
Nadto wskazał, iż stanowisko o niedopuszczalności
stanowienia przez rady gmin zwolnień o charakterze
podmiotowo- przedmiotowym zostało wyrażone
w orzeczeniach sądów administracyjnych w tym
zakresie m.in. w wyroku NSA z dnia 14.08.2007 roku
II FSK 910/06, wyroku WSA w W-wie z dnia
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23.04.2008 roku III SA/Wa 441/08, wyroku z dnia
13.09.2007 roku WSA w Olsztynie l SA/Ol 313/07.
W odpowiedzi na skargć, Rada Miejska w Torzymiu
wniosła o oddalenie skargi.
W uzasadnieniu wskazała że ustawa z dnia
12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
zawiera katalog zwolnień ustawowych o charakterze
ogólnym, ale niezależnie od tego ustawa upoważnia
rady gmin do wprowadzania na swoim terenie bez
ograniczeń zwolnień innych niż określone w ustawie, wskazując na art. 7 ust. 3 w/w ustawy.
Zwolnienia te bowiem, udzielane są na zasadach
identycznych jak w podatku od nieruchomości i muszą być adresowane do nieokreślonego krćgu osób.
W przypadku, gdy rada gminy nie podejmie uchwały zwalniającej określone rodzaje środków transportowych czy też kategorie podmiotów od obowiązku
podatkowego, obowiązują wyłącznie zwolnienia
wymienione w ustawie.
Tak wićc z zgodnie z przywołanym art. 7 ust. 3
w/w ustawy odpowiednio rada gminy w drodze
uchwały może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 ustawy oraz
w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2.10.2003 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
i niektórych ustaw.
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aktu, czyli ocenia jego zgodność z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa, według stanu
prawnego i faktycznego sprawy z daty jego podjćcia, nie bćdąc przy tym związanym zarzutami
i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8.03.1990
roku (Dz. U. t.j. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z zm.)
o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości
rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych
w ustawach.
Konstytucja RP w art. 217 stanowi, że nakładanie
podatków i innych danin publicznych, określanie
podmiotów i przedmiotów opodatkowania, oraz
stawek podatkowych, a także określanie zasad przyznawania ulg i umorzeń, oraz kategorii podmiotów
zwolnionych od podatków nastćpuje w drodze
ustawy, (wyrok WSA w Rzeszowie z 21.06.2005r.
o sygn. SA/Rz 69/05, Fin. Kom. 2005/10/76).
Artykuł 168 Konstytucji RP stanowi, że jednostki
samorządu terytorialnego mają prawo ustalania
wysokości podatków i opłat lokalnych w zakresie
określonym w ustawie.

Zdaniem rady gminy uchwała może zawierać szczegółowe opisanie przedmiotu opodatkowania przez
wskazanie dodatkowych cech tego przedmiotu np.
przez określenie dodatkowym opisem, co nie stanowi wbrew twierdzeniom skarżącego formy wprowadzenia zwolnienia podmiotowego.

Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. t.j. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z zm.), przy
określaniu stawek tam wskazanych, rada gminy
uwzglćdnia m.in. rodzaj środka transportowego
i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masć całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu,
nacisk na siodło ciągnika albo liczbć miejsc do siedzenia.

Drugorzćdne, zdaniem Rady określenie przedmiotu
cechami pomocniczymi „stanowiące mienie komunalne" nie przesądza o istnieniu zwolnienia podmiotowego danego przedmiotu opodatkowania.

Rada gminy może różnicować wićc wysokość stawek co do środków transportowych, w stosunku do
przedmiotu opodatkowania, a nie w odniesieniu do
podmiotu (podatnika).

Takie określenie przedmiotu zwolnionego z opodatkowania nie pozbawia go cech zwolnienia przedmiotowego.

Wnosząc z powyższego, określenie podmiotów
zwolnionych od podatku może nastąpić tylko
w ustawie, a rada gminy nie ma uprawnień do ustanawiania zwolnień podatkowych określonych podmiotów, może tylko ustanawiać zwolnienia, dla
określonych środków transportowych.

Rada dodała również, że stwierdzenie nieważności
uchwały spowoduje zmiany zasad opodatkowania
na niekorzyść podatnika w trakcie roku podatkowego. Podważy to zaufanie do mieszkańców gminy
i stanowi naruszenie zasady „lex retro non agit".
Nadto zakwestionowanie regulacji zawartych
w uchwale stanowiłoby naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego ze wzglćdu na zaskakiwanie podatnika zmianą w ciągu roku podatkowego i braku okresu vacatio legis.
Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co nastćpuje :
Skarga okazała sić uzasadniona.
Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002r. Prawo
o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269 ze zm.) i art. 134 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002r. Prawo o postćpowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze
zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości przez kontrolć legalności zaskarżonego

Nie jest możliwe wićc, ustanawianie zwolnień od
w/w podatku podmiotów, w posiadaniu których
środki transportowe sić znajdują.
W zaskarżonej uchwale natomiast Rada ustanowiła
zwolnienie o charakterze przedmiotowo- podmiotowym, bowiem od podatku od środków transportowych zwolnione zostały środki transportowe stanowiące mienie komunalne.
Należy podkreślić iż kategoryczny sposób sformułowania zakazu stosowania zwolnień podmiotowych
uniemożliwia przyznanie radom gmin uprawnień do
wprowadzania również zwolnień przedmiotowopodmiotowych, bowiem gmina może podejmować
uchwały w zakresie podatków i opłat tylko w ramach
ustaw (wyrok NSA w Rzeszowie z 25.06.2003 roku,
SA/Rz 235/03, OSP 2004/2/16).
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Brak jest podstaw do uznania twierdzenia Rady iż
może wprowadzać na swoim terenie bez ograniczeń
zwolnienia inne niż określone w zamknićtym katalogu w/w ustawie. W uzasadnieniu odpowiedzi na
skargć Rada nie wskazała podstawy do takiego
twierdzenia, a w ustawie takiego upoważnienia brak.
Niezasadnym jest powoływanie sić na art. 7 ust. 3
w/w ustawy, bowiem regulacja tam zawarta odnosi
sić upoważnienia rady gminy do wprowadzenia
innych zwolnień przedmiotowych w podatku od
nieruchomości. Należy zauważyć jednakże, iż zwolnienia te mogą odnosić sić tylko do przedmiotu
opodatkowania, tak jak w przypadku zwolnień odnoszących sić do środków transportowych.
Nadto wbrew twierdzeniom Rady określenie § 2
ust. 1 zaskarżonej uchwały zawierając w swojej treści sformułowanie „mienie komunalne wykorzystywane" wskazuje na podmiot opodatkowania. Rada
wskazując na mienie komunalne wskazała bowiem
na podmiot opodatkowania jakim jest gmina. Nie
może bowiem ulegać wątpliwości iż posiadaczem
mienia komunalnego jest określony podmiot - gmina.
Nie jest to typowe wskazanie podmiotu i z tego
wzglćdu zwolnienie to ma charakter zwolnienia
podmiotowo - przedmiotowego. Jednakże również
tak określone zwolnienie, jak wskazano wyżej, nie
jest dopuszczalne.
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powinien nawiązywać do podmiotu w którego posiadaniu są te środki, a winien je opisywać np. od
strony funkcjonalnej.
Nie zasadne są również argumenty odnoszące sić
do utraty zaufania mieszkańców gminy do organów
gminy czy też naruszenia zasady lex retro non agit,
jak również naruszenia zasady demokratycznego
państwa prawa ze wzglćdu na zaskakiwanie podatników zmianami w ciągu roku podatkowego.
Zdaniem Sądu utrata zaufania do organów gminy
nastćpuje na skutek uchwalenia prawa miejscowego
z naruszeniem prawa i utrwalania tego stanu rzeczy,
a nie na skutek wprowadzenia ładu i porządku
w systemie prawa miejscowego.
Co do zasady lex retro non agit wskazuje ona, iż
prawo nie może działać wstecz. Oznacza to iż ustawodawca nie może stanowić prawa, które wiązałoby
skutki prawne z zdarzeniami prawnymi mającymi
miejsce w przeszłości.
W niniejszym przypadku stwierdzając nieważność
uchwały sąd nie tworzy prawa, lecz dokonuje kontroli legalności zaskarżonej uchwały.
Wobec powyższego, na podstawie art. 147 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku, Prawo o postćpowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153,
poz. 1270 z późn. zm.), Sąd orzekł jak w sentencji.

Zgodzić sić należy, iż przedmiot opodatkowania
może być dodatkowo opisany, jednakże opis ten nie
13 43
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Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzćdowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do
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Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Naczelny Redaktor: Anna Zacharia Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-585, e-mail – anna.zacharia@uwoj.gorzow.pl; justyna.strelau@uwoj.gorzow.pl
Skład druk i rozpowszechnianie: Skład, druk i kolportaż: Biuro Gospodarcze Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-210, e-mail – biurogospodarcze@uwoj.gorzow.pl

Rozpowszechnianie – Administracja i stały punkt sprzedaży: Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, tel. (0-95) 7115-210
Tłoczono z polecenia Wojewody Lubuskiego w Lubuskim Urzćdzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. – Biuro Gospodarcze

Nakład 70 egz.

ISSN

Cena

zł

