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UCHWAŁA NR XLVII/533/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 10 września 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicom w Gubinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Ulicy bez nazwy, opisanej na planie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały jako
działka Nr 28/74 obręb 3 miasta Gubin, oznaczonej
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Miodowa” jako KD – tereny publicznych dróg dojazdowych, nadaje sie nazwę: Krajobrazowa.
2. Ulicom bez nazwy, oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„Miodowa” jako „KDW” – tereny publicznych dróg
dojazdowych wewnętrznych i opisanych na planie
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały jako:

2) działka Nr 28/82 obręb 3 miasta Gubin, nadaje
się nazwę: Wrzosowa,
3) działka Nr 28/85 obręb 3 miasta Gubin, nadaje
sie nazwę: Polna,
4) działka Nr 28/76 obręb 3 miasta Gubin, nadaje
się nazwę: Kwiatowa.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta Gubina.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
13 44

1) działka Nr 28/87 obręb 3 miasta Gubin, nadaje
sie nazwę: Akacjowa,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLVII/538/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 10 września 2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 2 pkt 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 4 ust. 11 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia
29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania w prawo własności nieruchomości (Dz. U.
Nr 175, poz. 1459 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na udzielanie osobom fizycznym bonifikaty w wysokości 90% od opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej budynkiem oddanym do użytku na cele wyłącznie mieszkaniowe.
§ 2. W przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nieruchomości, bonifikatę określoną w § 1

stosuje sie proporcjonalnie do części nieruchomości
zajętej wyłącznie na cele mieszkaniowe.
§ 3. Bonifikat określonych w § 1 i § 2 udziela się,
gdy użytkownik wieczysty nie posiada zaległości
pieniężnych wobec Gminy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
13 45
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UCHWAŁA NR XLVII/539/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 10 września 2010r.
w sprawie zaliczenia ulicy do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
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. 7
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Krośnieńskiego uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii drogi gminnej ulicę
II Armii Wojska Polskiego w Gubinie, stanowiącą
działki Nr 157 i 160/1 w obrębie 5 m. Gubina, o łącznej powierzchni 3910m2 i ustala się jej przebieg

zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwo Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
13 46
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UCHWAŁA NR XXXV/214/2010
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 14 września 2010r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki
Łużyckie
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2576 z późn. zm.) w związku art.18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki Łużyckie,
zwane dalej „przedszkolem”, w zakresie realizacji
programu wychowania przedszkolnego, obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin
dziennie, na zasadach określonych w statucie przedszkola.
§ 2. 1. Świadczenia przedszkola, wykraczające
poza realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, są odpłatne. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo-wychowawczych udzielanych przez przedszkole, w czasie przekraczającym
5 godzin, przeznaczonym na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, realizowana jest opieka i zajęcia wspierające prawidłowy
rozwój dziecka, zawierająca w szczególności elementy :
1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas
zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem:
a) przygotowywanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka;
b) nadzór nauczyciela i pracownika obsługi nad
wypoczywającym dzieckiem;
c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie
jego samodzielnych, indywidualnych zabaw
na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw;
2) zajęć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych;
3) zajęć umożliwiających realizację programów
autorskich i innowacji poszerzających podstawę programową;

4) gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka.
2. Za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ust. 1 ,
udzielonych w czasie godzin pracy przedszkola,
ustala się opłatę w wysokości 1,00 PLN .
3. Opłatę, o której mowa w ust. 2, wnosi się
z góry do dnia 15 każdego miesiąca w którym udzielane są świadczenia.
§ 3. 1. Rodzice (opiekunowie prawni) w karcie
zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną
liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym
przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, o których w § 2 ust. 1.
2. Szczegółowy zakres, warunki realizacji i wysokości odpłatności za świadczenia, o których mowa
w § 2 ust. 1, określa umowa cywilnoprawna, zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem
(opiekunem prawnym) dziecka – przed lub z chwilą
rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.
§ 4. 1. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 2, nie
obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć
dodatkowych, prowadzonych na życzenie rodziców
przez inne niż przedszkole podmioty.
2. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia
w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy o systemie oświaty.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
Gminy.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XVII/85/96 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 23 stycznia 1996 roku
w sprawie uchwalenia opłaty za świadczenia
w Przedszkolu w Lipinkach Łużyckich.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Czaplicki
13 4 7

Dziennik Urzędowy
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UCHWAŁA NR XXXV/215/2010
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 14 września 2010r.
w sprawie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Na podstawie art. 96 ust. 4 w związku z art. 48 ust. 4,
5 i art. 96 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r
o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2
i art. 6 ust. 2 i art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r
o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005r
Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) postanawia się, co
następuje:
§ 1. Posiłki w naturze dzieciom i uczniom
w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i w innych szkołach do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej przygotowują kuchnie i stołówki placówek, w których posiłki będą wydawane
i spożywane. Koszt posiłku ustalają Dyrektorzy tych
placówek. O każdorazowych zmianach odpłatności
za posiłek Dyrektorzy informują pisemnie Ośrodek
Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich.
§ 2. W przypadku braku możliwości zapewnienia
posiłku w naturze lub gdy przyznanie pomocy
w formie posiłku w naturze byłoby niecelowe

z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną, może być
przyznana pomoc :
1) w formie świadczenia pieniężnego na zakup
posiłku lub żywności, lub
2) w formie świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych, lub
3) w formie bonu żywnościowego na zakup produktów żywnościowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lipinki Łużyckie oraz Kierownikowi Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich .
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Czaplicki
13 48
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UCHWAŁA NR VII/45/10
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 15 września 2010r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr XI/72/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie
regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Świdnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 f
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 281, poz. 2781 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XI/72/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
Świdnica wprowadza się następujące zmiany:
1. Paragraf 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
składa się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ulicy Długiej 25 w terminach:

1) do 15 września danego roku szkolnego dla
uczniów,
2) do 15 października danego roku szkolnego dla
słuchaczy kolegiów,
3) w uzasadnionym przypadku w innym terminie
niż określony w ust. 2 pkt. 1 i 2 § 6.”
2. W paragrafie 7 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Postępowanie w sprawach udzielania pomocy materialnej dla uczniów z wyłączeniem wydania decyzji administracyjnych prowadzi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
5. Obsługę biurową Komisji Stypendialnej zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.”
3. W paragrafie 12 dotychczasową treść oznacza
się jako pkt 1 i dodaje się pkt 2 o brzmieniu:

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 93

– 6342 –

Poz. 1349, 1350, 1351

„Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy załatwia indywidualne sprawy z zakresu pomocy materialnej o charakterze
socjalnym”.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2010 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Świdnica.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski
13 49

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LXIV/394/10
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 16 września 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości
w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku
o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:
§ 1. W § 1 pkt 17 uchwały Nr XXIV/181/08 Rady
Miejskiej w Kożuchowie z dnia 28 sierpnia 2008 roku
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego,
leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wyso-

kości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Nr 91, poz.1387; z 2009 roku Nr 125,
poz. 1621) otrzymuje brzmienie:
„17) w sołectwie Solniki Piotra Skwierczyńskiego
zamieszkałego w Solnikach".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
135 0
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UCHWAŁA NR XXXVIII/195/2010
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 23 września 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek i zasad poboru podatku od nieruchomości i opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późn zm.), art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7, art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7
ust. 3, art. 19 pkt 1 litera b i f i pkt 2 – 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach

lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 121,
poz. 844 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się następujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Bytnica
na rok 2011.
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Od gruntów
1) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków od 1m2 powierzchni
2) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne od 1ha powierzchni
3) od gruntów letniskowych, od 1m2 powierzchni
4) od gruntów pozostałych, od 1m 2 powierzchni w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
Od budynków
5) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m 2 powierzchni
użytkowej
6) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od
1m2 powierzchni użytkowej
7) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
8) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej
9) od budynków pozostałych lub ich części od 1m 2 powierzchni
użytkowej w tym:
a) od letniskowych
b) od garaży
c) od pozostałych nie wymienionych pod literą a i b, w tym
budynków zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku
publicznego
Od budowli
10) od budowli: określone na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3
– 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Poz. 1351

0,80zł
4,15zł
0,41zł
0,32zł

0,67zł

21,05zł

9,82zł
4,27zł

7,06zł
6,78zł
4,42zł

2% ich wartości

2. Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części, budowle:

3. lokale socjalne znajdujące się w komunalnym
zasobie mieszkalnym,

1. stanowiące mienie komunalne, wykorzystywane do statutowej działalności w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania
ścieków,

4. będące mieniem komunalnym, za wyjątkiem
wydzierżawionych, oddanych w wieczyste
użytkowanie lub posiadanie zależne.
§ 2. 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej na terenie gminy Bytnica.

2. wykorzystywane na potrzeby statutowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
Od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę
w miejscowościach na terenie Gminy Bytnica w celach turystycznych, wypoczynkowych, szkoleniowych – za dzień pobytu
w wysokości

1,99zł

2. Opłatę uiszcza się w recepcjach ośrodków
wypoczynkowych, kolonijnych, pensjonatów i pól
namiotowych oraz pozostałych baz noclegowych.

4 Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso
opłaty miejscowej w wysokości 6% zainkasowanych
kwot.

3. Inkasenci wymienionych w § 2 pkt 2 jednostek
rozliczają się z pobranych opłat w urzędzie gminy
w terminie do 5 – ego każdego miesiąca.

§ 3. Do wymiaru poboru i egzekucji podatku
wprowadzonego niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
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– Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8,
poz. 60 z późn. zm.).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje w roku
2011.

Poz. 1351,1352

2 Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach
ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie gminy
Bytnica.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła
135 1
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UCHWAŁA NR XXXVIII/196/2010
RADY GMINY BYTNICA
z dnia 23 września 2010r.
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania
niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 roku z późn zm.), art. 6 ust. 13
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), art. 6a ust. 11 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn.
zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z 30 października 2002 roku
o podatku leśnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wzór formularza informacji na
podatek od nieruchomości, rolnego i leśnego dla
podatników określonych w 6 ust 6 w/w ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych, w 6a ust. 8
w/w ustawy o podatku rolnym, w 6 ust. 2
w/w ustawy o podatku leśnym, stanowiący załącznik
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2 Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy dla podatników
określonych w 6 ust 9 oraz ust 11 w/w ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
3 Ustala się wzór deklaracji na podatek rolny na
dany rok podatkowy dla podatników określonych
w 6a ust. 8 pkt 1 oraz ust. 10 w/w ustawy o podatku

rolnym, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej
uchwały.
4 Ustala się wzór deklaracji na podatek leśny na
dany rok podatkowy dla podatników określonych
w 6 ust. 5 pkt 1 oraz ust. 7 w/w ustawy o podatku
leśnym, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/143/2005 Rady
Gminy w Bytnicy z dnia 8 grudnia 2005 roku
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego.
§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje w roku
2011.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach
ogłoszeń w miejscach publicznych na terenie gminy
Bytnica.
Przewodniczący Rady
Marian Pakuła
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/196/2010
Rady Gminy Bytnica
z dnia 23 września 2010r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację

Numer Identyfikacji Podatkowej współmałżonka (współwłaściciela)

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

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

INRL – 1
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1
2. Rok

na

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

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z roku 2006 Nr 121, poz 844
z późn. zm.), Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z roku 2006 . Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), Ustawa
z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych 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.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Bytnica

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy Bytnica
Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 52

B. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ

B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. właściciel
 2. współwłaściciel
 3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik
wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)
 9. opłacający podatek  10. współopłacający podatek
5. Miejsce/a (adres/y) położenia przedmiotów opodatkowania oraz identyfikator/y działek, budynków, lokali ( Uwaga! Wykazuje
się odrębnie dla każdej nieruchomości )

 załącznik nr 1
6. Numer/y księgi wieczystej lub zbioru/ów dokumentów oraz nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta lub
zbiór dokumentów (Uwaga! Wykazuje się odrębnie dla każdej nieruchomości)

 załącznik nr 1
7. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

8. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię współmałżonka
(współwłaściciela)

9. Imię ojca, imię matki, data urodzenia

10. Imię ojca, imię matki, data urodzenia współmałżonka
(współwłaściciela)

11. Numer PESEL/REGON

12. Numer PESEL/REGON współmałżonka (współwłaściciela)

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
13. Kraj

14. Województwo

15. Powiat

16. Gmina

17. Ulica

18. Numer domu / Numer lokalu

19. Miejscowość

20. Kod pocztowy

21. Poczta
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ADRES ZAMIESZKANIA WSPÓŁMAŁŻONKA (Współwłaściciela)
13a. Kraj

14a. Województwo

15a. Powiat

16a. Gmina

17a. Ulica

18a. Numer domu/numer lokalu

19a. Miejscowość

20a. Kod pocztowy

21a. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą informacji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty – art.81 ustawy Ordynacja
podatkowa
22. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. informacja składana po raz pierwszy
 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)

I. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko- ..........................................................................m2
wania w ewidencji gruntów i budynków
2. pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych
...........................................................................ha
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
..........................................................................m2
4. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu.........................................................................m2
blicznego przez organizacje pożytku publicznego
5. Grunty letniskowe
…………………………………………………...m2
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
*Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości od 1,40 do
2,20m zalicza się w 50% powierzchni, a mniejszą niż 1,40 m pomija się.

1. mieszkalnych
..........................................................................m2
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkal......................................................................... m2
nych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
..........................................................................m2
siewnym
4. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
..........................................................................m2
5. przeznaczone na garaże
..........................................................................m2
6. letniskowe
…………………………………………….……….m2
7. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku ..........................................................................m2
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
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D.3 BUDOWLE
1. budowle
(wartość, o której mowa w ustawie o podatkach i opłatach
lokalnych)

....................................................................,...... zł

E. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

Podstawa prawna zwolnienia:…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Grunty w m²
Budynki w m²
Budowle w złotych

II. PODATEK ROLNY
F. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (włącznie ze zwolnionymi)
Powierzchnia gruntu w hektarach fizycznych (wykazujemy z dokładnością do 1m²)
Klasy użytków
wynikające
Grunty zaUżytki zieloGrunty rolne
Ogółem
z ewidencji
Grunty orne
Sady
drzewione
ne
zabudowane
ha
gruntów
i zakrzaczone
I
II
III
x
x
IIIa
X
IVb
X
IV
IVa
x
IVb
x
V
VI
VIz
Razem
Grunty pod stawami:
- zarybione (czym)
- nie zarybione
Rowy
Razem
G. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W PODATKU ROLNYM
(podać rodzaj, klasę i powierzchnię gruntów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje
zwolnienie)

H. ULGI W PODATKU ROLNYM OD GRUNTÓW
1. z tytułu nabycia lub przyjęcia w gospodarstwie gruntów
2. inwestycyjne
3. inne
Razem
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III. PODATEK LEŚNY
I. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Powierzchnia lasu
w hektarach fizycznych (wykazujemy
z dokładnością do
1m²)

Rodzaj lasu
1. Lasy ochronne
2. Lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody parków narodowych

3. Lasy pozostałe (nie wymienione w w.1 i 2)
4. Razem
J. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię lasu zwolnionego oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

K. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
23. Imię

24. Nazwisko

25. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

26. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

L. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
27. Uwagi organu podatkowego

28. Identyfikator przyjmującego formularz

1

niepotrzebne skreśli

29. Data i podpis przyjmującego formularz
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Załącznik Nr 1
do informacji/deklaracji w sprawie
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

Numer Identyfikacji Podatkowej
składającego informację/deklarację

Lp.

1

Miejsce/a (adresy) położenia przedmiotów opodatkowania

Nazwa pełna*/Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię**

Numer/y
działek

Identyfikator/y
działek, budynków, lokali 1)

Numer/y
księgi wieczystej lub
zbioru/ów
dokumentów

Nazwa sądu,
który prowadzi księgę
wieczystą lub zbiór
dokumentów

Identyfikatory wykazuje się, jeżeli zostały nadane

W przypadku gdy podatnik posiada na terenie tut. gminy więcej nieruchomości niż mieści się na tym formularzu należy wypełnić następny załącznik.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/196/2010
Rady Gminy Bytnica
z dnia 23 września 2010 r.

1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2. Nr dokumentu

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Bytnicy Nr z dnia września 2010r.

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DN-1
3. Rok

Podstawa prawna:
Składający:

Termin składania:
Miejsce
nia:

składa-

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (.Dz. U. z 2006 nr 121 poz. 844 z późn. zm).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających 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 fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
4. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Wójt Gminy Bytnica
Bytnica 52, 66-630 Bytnica

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
5. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok)

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

D. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

D.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **

10. Identyfikator REGON

11. Numer PESEL **
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Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
12. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

13. Imię ojca

14. Imię matki

D.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
15. Kraj
18. Gmina
22. Miejscowość

16. Województwo

17. Powiat

19. Ulica

20. Nr domu
23. Kod pocztowy

24. Poczta

21. Nr lokalu
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E. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU

Podstawa opodatkowania
w m2(ha) z dokładnością
do 1 m2

zł,

E.1. POWIERZCHNIA GRUNTÓW
1. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów
i budynków

25.

2. Pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych 1)

28.

3. Pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

31.

Kwota podatku

Stawka podatku
wynikająca z Uchwały Rady
Gminy w Bytnicy Nr
....................... z dnia ...........
grudnia 200......r.

zł,

gr

gr

26.

27.

m2
29.
ha

30.

,
,

,
,

33.
m2

32.

,

,

E.2. POWIERZCHNIA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
Podstawa opodatkowania
w m2

Kwota podatku
Stawka podatku
zł,

1. Budynki mieszkalne

- ogółem

34.
37.

- powyżej 2,20 m

38.

2. Związane z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz części budynków mieszkalnych zajęte na prowadzenie działalności
gospodarczej - ogółem:

39.

w tym
kondygnacji
o wysokości:

w tym
kondygnacji
o wysokości:

m2
m2

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% pow.)

42.

- powyżej 2,20 m

43.

,
41.

40.

,

,

m2
m2
m2

3. Garaże - ogółem

44.

45.
m2

w tym
kondygnacji
o wysokości:

gr 36.

,

m2
- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% pow.)

zł,

35.

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% pow.)

47.

- powyżej 2,20 m

48.

46.

,

,

m2
m2

4. Zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - ogółem

49.

51.

50.
m2

,

,
- od 1,40
do 2,20 m
w tym kondygnacji
o wysokości:
w tym
(zaliczyć 50% pow.)
kondygnacji
o wysoko- powyżej 2,20 m
ści:

52.

5. Pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego - ogółem

54.

m2
53.
m2

m2
w tym
kondygnacji
o wysokości:

- od 1,40 do 2,20 m
(zaliczyć 50% pow.)

57.

- powyżej 2,20 m

58.

56.

55.

m2
m2

,

,

gr
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E.3. WARTOŚĆ BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Podstawa opodatkowania w zł
z dokładnością do 1 zł

Kwota podatku
zł,

Stawka podatku
1. Budowle

zł 60.

59.

gr

61.

zł

,

F. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***)

62.

Suma kwot z części E.1, E.2 i E.3.
zł

G. ADRES DO KORESPONDENCJI
63.

Kraj

64.

Województwo

66.

Gmina

67.

Ulica

68.

Nr domu

70.

Miejscowość

71.

Kod pocztowy

72.

Poczta

73.

Telefon

74.

Fax

75.

Adres e-mail

65.

Powiat
69.

Nr lokalu

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
76. Liczba załączników ZN-1/A

77. Załącznik ZN-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 tak

 nie

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
78. Imię

79. Nazwisko

80. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

81. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
82. Uwagi organu podatkowego

83. Data (dzień - miesiąc - rok)

84. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968 z późn. zm.
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64. Nr dokumentu

ZN-1/A
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH
Załącznik ZN-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada
na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.

65. Nr załącznika

G. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
66. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DN-1

2. informacji IN- 1

H. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

H.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
67. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna
68. Nazwa pełna * / Nazwisko **

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

69. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

70. Identyfikator REGON

71. Numer PESEL **

I. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH
OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
I.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
72. Położenie nieruchomości (adres)

I.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
73. Rodzaj własności

74. Rodzaj posiadania samoistnego

1. własność

2. współwłasność

75. Rodzaj użytkowania

1. posiadanie

2. współposiadanie

76. Rodzaj posiadania zależnego

1. użytkowanie wieczyste

2. współużytkowanie

1. posiadanie

wieczyste

I.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK, BUDYNKÓW, LOKALI 1)
77. Działki

78. Budynki

79. Lokale

I.4. KSIĘGA WIECZYSTA
80. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

81. Nazwa sądu

2. współposiadanie
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83. Nr dokumentu

ZN-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
J. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
84. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DN-1

2. informacji IN- 1

K. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

K.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
85. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna
86. Nazwa pełna * / Nazwisko **
prawnej

3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości

2. osoba prawna

87. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

88. Identyfikator REGON

89. Numer PESEL **

L. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia

Grunty
powierzchnia w m2

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa
w m2

Budowle
wartość w zł

Art. 7 ust. 1 pkt 1 – budowle kolejowe stanowiące całość
techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
służące do ruchu pojazdów kolejowych, organizacji
i sterowania tym ruchem, umożliwiające dokonywanie
przewozów osób lub rzeczy – wykorzystywane wyłącznie na
potrzeby publicznego transportu kolejowego, a także zajęte
pod nie grunty

90.

91.

Art. 7 ust. 1 pkt 2 – budowle infrastruktury portowej, budowle
infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani
morskich oraz zajęte pod nie grunty

92.

93.

Art. 7 ust. 1 pkt 3 – budynki, budowle i zajęte pod nie grunty
na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego

94.

Art. 7 ust. 1 pkt 4 – budynki gospodarcze lub ich części:
a) służące wyłącznie działalności leśnej i rybackiej,
b) położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące
wyłącznie działalności rolniczej,
c) zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji
rolnej
Art. 7 ust. 1 pkt 5 – nieruchomości lub ich części zajęte na
potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem
wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe
dzieci i młodzieży
Art. 7 ust. 1 pkt 6 – grunty i budynki wpisane indywidualnie
do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania
i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków,
z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej

95.

97.

98.

99.

100.

101.

96.
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Art. 7 ust. 1 pkt 7 – grunty i budynki we władaniu muzeów
rejestrowanych

102.

103.

Art. 7 ust. 1 pkt 8 – grunty położone na obszarach objętych
ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki
i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio
osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody- w parkach
narodowych oraz w rezerwatach przyrody

104.

105.

Tytuł prawny zwolnienia

Grunty powierzchnia w m2

Art. 7 ust. 1 pkt 9 budowle wałów ochronnych, grunty pod
wałami ochronnymi i położone w międzywalach, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
przez inne podmioty niż spółki wodne, ich związki oraz
związki wałowe

107.

Art. 7 ust. 1 pkt 10 – grunty stanowiące nieużytki, użytki
ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

109.

Art. 7 ust. 1 pkt 11 – grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
którzy spełniają jeden z warunków:
a) osiągnęli wiek emerytalny,
b) są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,
c) są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności,
d) są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy
w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji

110.

106.

Budynki lub ich części
powierzchnia użytkowa
w m2

Budowle
wartość w zł
108.

Art. 7 ust. 1 pkt 12 – budynki położone na terenie pracowniczych ogrodów działkowych, nieprzekraczające norm
powierzchni ustalonych w przepisach Prawa budowlanego
dla altan i obiektów gospodarczych, z wyjątkiem zajętych na
działalność gospodarczą

111.

Art. 7 ust. 1 pkt 13 - budynki i budowle nowo wybudowane
bądź zmodernizowane, oddane do użytkowania, wykorzystywane przez grupę producentów rolnych na działalność
statutową, po uzyskaniu wpisu do rejestru grup – w okresie
5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru

112.

113.

Art. 7 ust.1 pkt 14 – nieruchomości lub ich części zajęte na
prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego

114.

115.

116.

Art. 7 ust. 2 pkt 1 – szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe
oraz wyższe szkoły wojskowe; zwolnienie nie dotyczy
przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż odpłatna działalność badawcza, artystyczna, sportowa i doświadczalna

117.

118.

119.

Art. 7 ust. 2 pkt 2 – szkoły, placówki, zakłady kształcenia
i placówki
doskonalenia
nauczycieli
–
publiczne
i niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki
i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania
wieczystego nieruchomości szkolnych; zwolnienie nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa

120.

121.

122.

Art. 7 ust. 2 pkt 3 – placówki naukowe PAN; zwolnienie nie
dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą
Art. 7 ust. 2 pkt 4 – prowadzący zakłady pracy chronionej
lub zakłady aktywności zawodowej – w zakresie przedmiotów opodatkowania zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania
statusu zakłady pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej albo zaświadczeniem – zajętych na prowadzenie
tego zakładu, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania
znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów nie
będących prowadzącymi zakłady pracy chronionej lub
zakłady aktywności zawodowej

123.

124.

125.

126.

127.

128.

Art. 7 ust. 2 pkt 5 – jednostki badawczo-rozwojowe,
z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą

129.

130.

Art. 7 ust. 2 pkt 6 – Polski Związek Działkowców, z wyjątkiem przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność
gospodarczą

131.

132.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 93

– 6357 –

Art. 9. ustawy z dnia 30 października 2002r. - o zmianie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 200 poz. 1682) - prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności
zawodowej, którzy uzyskali status prowadzących te zakłady
przed wejściem w życie niniejszej ustawy

133.

Art. 10 ustawy z dnia 30 października 2002r. - o zmianie
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 200 poz. 1682) - w latach
2003 – 2005 nieruchomości położone pod napowietrznymi
liniami energetycznymi grunty, którymi zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

136.

Poz. 1352
134.

135.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXXVIII/196/2010
Rady Gminy Bytnica
z dnia 23 września 2010r.
1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

2 Nr dokumentu

DR-1
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
3. Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym. (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 136, poz. 969 z późn. zm.)
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających 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
lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Składający:

Termin składania:

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego, lub wysokość opodatkowania.

Miejsce składania:

Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

A11. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
137. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Wójt Gminy Bytnica
Bytnica 52, 66-630 Bytnica
B22. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art.
81 ustawy Ordynacja podatkowa.
138. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. deklaracja roczna

2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok)

C33. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
6. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz

D44. DANE PODATNIKA
* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną
go osobą fizyczną

** - dotyczy podatnika będące-

E.55. DANE IDENTYFIKACYJNE
7. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna
2. osoba prawna

8. Nazwa pełna * / Nazwisko **

3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości
prawnej

Dziennik Urzędowy
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9. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **

139. Identyfikator REGON

11. Numer PESEL **

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
140. Imię ojca

12. Data urodzenia

14. Imię matki

F. 66. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
141. Kraj

16. Województwo

142. Gmina

1439. Ulica

22. Miejscowość

E.

2. ŁĄKI I PASTWISKA

3. SADY

4. GRUNTY POD
STAWAMI
NIEZARYBIONYMI –
grunty orne

20. Nr
domu
23. Kod pocztowy

Przedmiot opodatkowania
DLA GRUNTÓW GOSPODARSTW ROLNYCH (o
łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub
1 ha przeliczeniowy)

1.GRUNTY ORNE

17. Powiat

Powierzchnia
w hektarach
fizycznych

21. Nr lokalu

24. Poczta

Powierzchnia w
Klasa Przelicznik hektarach przeliczeniowych

Stawka
podatku

Kwota podatku

25.

I

26.

27.

28.

II

29.

30.

31.

IIIa

32.

33.

34.

IIIb

35.

36.

37.

IVa

38.

39.

40.

IVb

41.

42.

43.

V

44.

45.

46.

VI

47.

48.

49.

I

50.

51.

52.

II

53.

54.

55.

III

56.

57.

58.

IV

59.

60.

61.

V

62.

63.

64.

VI

65.

66.

67.

I

68.

69.

70.

II

71.

72.

73.

III

74.

75.

76.

IV

77.

78.

79.

V

80.

81.

82.

VI

83.

84.

85.

I

86.

87.

88.

II

89.

90.

91.

IIIa

92.

93.

94.

IIIb

95.

96.

97.

IVa

98.

99.
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5. GRUNTY POD
STAWAMI
NIEZARYBIONYMI – łąki i
pastwiska

6. GRUNTY ROLNE
ZABUDOWANE – grunty
orne

7. GRUNTY ROLNE
ZABUDOWANE – łąki i
pastwiska

8. ROWY – grunty orne

9. ROWY – łąki i pastwiska

10. UŻYTKI ROLNE (ROWY,
GRUNTY POD STAWAMI
NIEZARYBIONYMI) BEZ
OZNACZENIA KLASY
GLEBOZNAWCZEJ
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100.

IVb

101.

102.

103.

V

104.

105.

106.

VI

107.

108.

109.

I

110.

111.

113.

114.

112.

II
115.

III

116.

117.

118.

IV

119.

120.

121.

V

122.

123.

124.

VI

125.

126.

127.

I

128.

129.

130.

II

131.

132.

133.

IIIa

134.

135.

136.

IIIb

137.

138.

139.

IVa

140.

141.

142.

IVb

143.

144.

145.

V

146.

147.

148.

VI

149.

150.

151.

I

152.

153.

154.

II

155.

156.

157.

III

158.

159.

160.

IV

161.

162.

163.

V

164.

165.

166.

VI

167.

168.

169.

I

170.

171.

172.

II

173.

174.

175.

IIIa

176.

177.

178.

IIIb

179.

180.

181.

IVa

182.

183.

184.

IVb

185.

186.

187.

V

188.

189.

190.

VI

191.

192.

193.

I

194.

195.

196.

II

197.

198.

199.

III

200.

201.

202.

IV

203.

204.

205.

V

206.

207.

208.

VI

209.

210.

212.

213.

211.

Dziennik Urzędowy
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11. GRUNTY POD STAWAMI
ZARYBIONYMI ŁOSOSIEM,
TROCIĄ, GŁOWACICĄ,
PALIĄ, PSTRĄGIEM
12. GRUNTY POD STAWAMI
ZARYBIONYMI INNYMI
GATUNKAMI RYB

F.
G.

– 6360 –

214.

215.

216.

218.

219.

1,00
217.

0,20

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH STANOWIĄCYCH
GOSPODARSTWO ROLNE
ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ZAOKRĄGLONA DO PEŁNYCH ZŁOTYCH

H. POZOSTAŁE GRUNTY (O POWIERZCHNI
PONIŻEJ 1 HA)
grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów
jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i
zakrzewione na użytkach rolnych

I.

Poz. 1352

Powierzchnia w hektarach
fizycznych
223.

220.

221.

Stawka podatku
w złotych
224.

Kwota podatku
225.

ADRES DO KORESPONDENCJI
226. Kraj

227. Województwo

229. Gmina

230. Ulica

231. Nr domu

234. Kod pocztowy

235. Poczta

237. Fax

238. Adres e-mail

233. Miejscowość
236. Telefon

228. Powiat

232. Nr lokalu

J77. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
239. Liczba załączników ZR-1/A

240. Załącznik ZR-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 tak

 nie

K88 OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ
PODATNIKA
Oświadczam,
za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
241. Imię że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności
242. Nazwisko
245. Data wypełnienia deklaracji

246. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

L99. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
247. Uwagi organu podatkowego

248. Data

249. Podpis przyjmującego formularz
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26 Nr dokumentu

ZR-1/A
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH
Załącznik ZR-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada
na terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.

27 Nr załącznika

G1111. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
28. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DR-1

H1111. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

2. informacji IR- 1

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

29. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna
osobowości prawnej
30. Nazwa pełna * / Nazwisko **

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca

31. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

145. Identyfikator REGON

33. Numer PESEL **

I 1212. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB ZWOLNIENIU
J. 1313. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
34. Położenie nieruchomości (adres)

K. 1414. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
35. Rodzaj własności

1. własność

36. Rodzaj posiadania samoistnego

2. współwłasność

37. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste

1. posiadanie

2. współposiadanie

146. Rodzaj posiadania zależnego

2. współużytkowanie wieczyste

1. posiadanie

2. współposiadanie
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L. 1515. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
39. Działki

M. 1616. KSIĘGA WIECZYSTA
147. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

149. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

148. Nazwa sądu

43.Nr dokumentu

ZR-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH
W PODATKU ROLNYM
N. 1717. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
44. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DR-1

O. 1818. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

2. informacji IR- 1

** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

P.1919. DANE IDENTYFIKACYJNE
45. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):
1. osoba fizyczna
prawnej
46. Nazwa pełna * / Nazwisko **

2. osoba prawna

3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości

47. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

150. Identyfikator REGON

49. Numer PESEL **

Q. 2020 DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY
LUB UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia w ha
fizycznych 1)

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - użytki rolne klasy V, VI i VIz

50.

Art. 12. ust. 1 pkt 1 - grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych

51.

Art. 12. ust. 1 pkt 2 - grunty położone w pasie drogi granicznej

151.

Art. 12. ust. 1 pkt 3 - grunty orne, łąki i pastwiska objęte melioracją - w roku, w którym uprawy zostały zniszczone wskutek robót drenarskich

53.

Art. 12. ust. 1 pkt 4 - grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już
istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

54.

,
,
,
,
,
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55. Ulga

75%

50%

Art. 12. ust. 1 pkt 5 - grunty gospodarstw rolnych powstałe z zagospodarowania nieużytków
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć
właściwy kwadrat)

56.

,

152. Ulga

75%

50%
58

Art. 12. ust. 1 pkt 6 - grunty gospodarstw rolnych otrzymane w drodze wymiany lub scalenia

,
W przypadku korzystania z ulgi, po upływie okresu zwolnienia (zaznaczyć
właściwy kwadrat)

153. Ulga

75%

50%

Art. 12. ust. 1 pkt 7 - grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

60

Art. 12. ust. 1 pkt 8 - użytki ekologiczne

61

Art. 12. ust. 1 pkt 9 - grunty zajęte przez zbiorniki wody służące do zaopatrzenia ludności w wodę

62.

Art. 12. ust. 1 pkt 10 - grunty pod wałami przeciwpowodziowymi i grunty położone w międzywalach

63.

,

,
,
,
Art. 12. ust. 1 pkt 11 - grunty wpisane do rejestru zabytków

64.

Art. 12. ust. 1 pkt 12 - grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych

65.

Art. 12. ust. 2 pkt 1 - szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe

66

Art. 12. ust. 2 pkt 2 -szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania
wieczystego gruntów
Art. 12. ust. 2 pkt 3 - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

67

Art. 12. ust. 2 pkt 4- prowadzący zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie gruntów
zgłoszonych wojewodzie, jeżeli zgłoszenie zostało potwierdzone decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu
pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej albo zaświadczeniem - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyjątkiem gruntów znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady
pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej

69.

Art. 12. ust. 2 pkt 6 - Polski Związek Działkowców z tytułu użytkowania i użytkowania wieczystego gruntów pracowniczych ogrodów działkowych

70

,
,
,
,
68

,

,
,

R. 2121 DANE DOTYCZĄCE ULG PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny ulgi
Art. 13 ust. 1 – ulga inwestycyjna

71.

Art. 13a ust. 1 i 2 – ulga dla żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową lub długotrwałe przeszkolenie
wojskowe, osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej w formie skoszarowanej i prowadzących
te gospodarstwa bezpośrednio przed powołaniem do służby oraz członków rodzin tych osób (zaznaczyć właściwy
kwadrat)

72 Ulga

Art. 13b ust. 1 – ulga dla gruntów położonych na terenach podgórskich i górskich (zaznaczyć właściwy kwadrat)

73. Ulga

Art. 13b ust. 1- ulga z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej

74.

tak
60%

nie
40%

60%

30%

tak

nie
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXXVIII/196/2010
Rady Gminy Bytnica
z dnia 23 września 2010r.

154. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

155. Nr dokumentu

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy w
Bytnicy Nr /10 z dnia 23 września 2010r.

DL-1
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
156. Rok

Podstawa prawSkładający:
na:

Termin składania:
Miejsce
nia:

składa-

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.).
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających 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 lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym
spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.
Organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

M. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
157. Nazwa i adres siedziby organu podatkowego

Wójt Gminy Bytnica
Bytnica 52, 66-630 Bytnica

N. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI

Podatnik ma obowiązek złożenia wraz z korektą deklaracji pisemnego uzasadnienia przyczyny korekty - art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa.
158. Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracja roczna

 2. korekta deklaracji rocznej (miesiąc – rok)

O. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
159. Rodzaj podmiotu (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. właściciel, użytkownik lub posiadacz

P. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

 2. współwłaściciel, współużytkownik lub współposiadacz
** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

P.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
160. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
161. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

162. Nazwa skrócona * / Pierwsze Imię, drugie imię **

163. Identyfikator REGON

164. Numer PESEL **

Pola 12, 13, 14 wypełnia osoba fizyczna w przypadku, gdy numer PESEL nie został nadany.
165. Data urodzenia (dzień - miesiąc - rok)

166. Imię ojca

167. Imię matki
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P.2. ADRES SIEDZIBY * / ADRES ZAMIESZKANIA **
168. Kraj

171. Gmina
175. Miejscowość

169. Województwo

170. Powiat

172. Ulica

173. Nr
domu
176. Kod pocztowy

177. Poczta

174. Nr
lokalu
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Q. DANE DOTYCZĄCE LASÓW NIEPODLEGAJĄCYCH ZWOLNIENIU
Powierzchnia
w ha
z dokładnością do 1m2 1)

Rodzaj gruntów leśnych

1. Lasy

178.

2. Lasy ochronne

181.

3. Lasy wchodzące w skład
rezerwatów przyrody

184.

4. Lasy wchodzące w skład
parków narodowych

187.

Kwota podatku
Stawka podatku

zł,

179.

gr

180.

zł,,

,

gr

182.

,
183.

,

,

,

185.

186.

,

,

,

188.

189.

,

,

,

R. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku (po zaokrągleniu do pełnych złotych) ***)

190.

Suma kwot z poz 27, 30, 33 i 36.

G. ADRES DO KORESPONDENCJI
76. Kraj

77. Województwo

79. Gmina

80. Ulica

81. Nr domu

83. Miejscowość

84. Kod pocztowy

85. Poczta

86. Telefon

87. Fax

88. Adres e-mail

78. Powiat
82. Nr lokalu

H. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH (do niniejszej deklaracji dołączono)
51. Liczba załączników ZL-1/A

52. Załącznik ZL-1/B składany (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 tak

 nie

I. OŚWIADCZENIE I PODPIS PODATNIKA / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA
Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
53. Imię

54. Nazwisko

55. Data wypełnienia deklaracji (dzień - miesiąc - rok)

56. Podpis (pieczęć) podatnika / osoby reprezentującej podatnika 2)

J. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
57. Uwagi organu podatkowego

58. Data (dzień - miesiąc - rok)

59. Podpis przyjmującego formularz

***) Pouczenie
W przypadku niewpłacenia w określonych ustawowo terminach kwoty należnego podatku lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości,
niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2002 Nr 110, poz. 968, z późn. zm.).
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
2) Niepotrzebne skreślić
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191. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

Poz. 1352

192. Nr dokumentu

ZL-1/A
DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH
Załącznik ZL-1/A przeznaczony jest dla jednej nieruchomości. W przypadku, gdy podatnik posiada na
terenie gminy więcej niż jedną nieruchomość należy wypełnić odrębne załączniki.

193. Nr załącznika

S. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
194. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DL-1

T. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

 2. informacji IL- 1
** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

T.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
195. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. osoba fizyczna

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

196. Nazwa pełna * / Nazwisko **

197. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

198. Identyfikator REGON

199. Numer PESEL **

U. DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU LUB
ZWOLNIENIU
U.1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI
200. Położenie nieruchomości (adres)

U.2. TYTUŁ PRAWNY (zaznaczyć właściwy kwadrat):
201. Rodzaj własności

1. własność

 2. współwłasność

203. Rodzaj użytkowania

1. użytkowanie wieczyste
wieczyste

 2. współużytkowanie

202. Rodzaj posiadania samoistnego

1. posiadanie

204. Rodzaj posiadania zależnego

1. posiadanie

 2. współposiadanie
 2. współposiadanie
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U.3. IDENTYFIKATORY GEODEZYJNE DZIAŁEK
205. Działki

U.4. KSIĘGA WIECZYSTA
206. Numer księgi wieczystej (zbioru dokumentów)

55. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika

207. Nazwa sądu

56. Nr dokumentu

ZL-1/B
DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH
W PODATKU LEŚNYM
V. PRZEZNACZENIE FORMULARZA
57. Niniejszy formularz stanowi załącznik do (zaznaczyć właściwy kwadrat):

1. deklaracji DL-1

W. DANE PODATNIKA

* - dotyczy podatnika niebędącego osobą fizyczną

 2. informacji IL- 1
** - dotyczy podatnika będącego osobą fizyczną

W.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
58. Rodzaj podatnika (zaznaczyć właściwy kwadrat):



1. osoba fizyczna
59. Nazwa pełna * / Nazwisko **

 2. osoba prawna

 3. jednostka organizacyjna, w tym spółka, nieposiadająca osobowości prawnej

2080. Nazwa skrócona * / Pierwsze imię, drugie imię **

61. Identyfikator REGON

62. Numer PESEL **

X. DANE DOTYCZĄCE ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY LUB
UCHWAŁY RADY GMINY
Tytuł prawny zwolnienia

Powierzchnia
w ha
z dokładnością do 1 m2 1)

Art. 7 ust. 1 pkt 1- lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat

63.

Art. 7 ust. 1 pkt 2- lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków

64.

,
,
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Art. 7 ust. 1 pkt 3- użytki ekologiczne

65.

Art. 7 ust. 2 pkt 1- szkoły wyższe, wyższe szkoły zawodowe oraz wyższe szkoły wojskowe

66.

Art. 7 ust. 2 pkt 2 - szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i
niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady odpowiednio z tytułu zarządu, użytkowania
lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych

67.

Art. 7 ust. 2 pkt 3- placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk

68

Art. 7 ust. 2 pkt 4 - prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie
lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które
znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakład pracy chronionej lub
zakład aktywności zawodowej

69

Art. 7 ust. 2 pkt 5 - jednostki badawczo-rozwojowe

70.

,
,
,

,

,
,
1) Należy podać z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
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UCHWAŁA NR XLII/201/2010
RADY POWIATU WSCHOWSKIEGO
z dnia 30 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Wschowie
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,
poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167,
poz. 1759, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 92,
poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXVII/139/2009 Rady Powiatu
Wschowskiego z dnia 4 lutego 2009r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego we Wschowie (Dz. Urz. Woj. Lub.
z 2009r. Nr 23, poz. 361) wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 12 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) Powiatowy Konserwator Zabytków KZ”;

2) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:
„§ 23a. Powiatowy Konserwator Zabytków wykonuje zadania wynikające z porozumienia zawartego z Wojewodą Lubuskim w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Lubuskiego realizowanych przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
dotyczących ochrony zabytków położonych
w
granicach
administracyjnych
Powiatu
Wschowskiego”;
3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Szumski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLII/201/2010
Rady Powiatu Wschowskiego
z dnia 30 czerwca 2010r.

SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO WE WSCHOWIE
STAROSTA

WICESTAROSTA

SEKRETARZ

SKARBNIK
POWIATU

POWIATU
WYDZIAŁ
ORGANIZACYJNY I
SPRAW SPOŁECZNYCH

STANOWISKO DS.
OBSŁUGI
SEKRETARIATU; KADR;
BHP; KANCELARIA
OGÓLNA

STANOWISKO DS.
PROMOCJI I ROZWOJU
GOSPODARCZEGO
POWIATU

STANOWISKO DS.
ZAMÓWIEO
PUBLICZNYCH
STANOWISKO DS.
POZYSKIWANIA
ŚRODKÓW
FINANSOWYCH Z
FUNDUSZY
ZEWNĘTRZNYCH
STANOWISKO DS.
EDUKACJI

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDOWNICTWA I
OCHRONY
ŚRODOWISKA

GEOLOG POWIATOWY

STANOWISKO DS.
ARCHITEKTURY I
BUDOWNICTWA
STANOWISKO DS.
ROLNICTWA,
LEŚNICTWA I
RYBACTWA
ŚRÓDLĄDOWEGO

NACZELNIK
WYDZIAŁU
KOMUNIKACJI I
DRÓG

NACZELNIK WYDZIAŁU
GEODEZJI, KARTOGRAFII,
KATASTRU I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI

STANOWISKO
DS. REJESTRACJI
POJAZDÓW

– GEODETA POWIATOWY

STANOWISKO
DS. UPRAWNIEO

STANOWISKO
DS. DRÓG

PEŁNOMOCNIK DS.
OCHRONY INFORMACJI
NIEJAWNYCH

STANOWISKO DS.
KSIĘGOWOŚCI
KIEROWNIK TAJNEJ
KANCELARII

STANOWISKO DS. GOSP.
GRUNTAMI
STANOWISKO DS. EWIDENCJI
GRUNTÓW
OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I
KARTOGRAFICZNEJ
ZESPÓŁ UZGADNIANIA
DOKUMENTACJI

ADMINISTRATOR
SYSTEMU
TELEINFORMATYCZNEGO

STANOWISKO DS.
ROZLICZEO I
WINDYKACJI
NALEŻNOŚCI

INSPEKTOR
BEZPIECZEOSTWA
TELEINFORMATYCZNEGO
PEŁNOMOCNIK DS.
KOMBATANTÓW I OSÓB
REPRESJONOWANYCH

STANOWISKO DS.
GOSPODARKI
WODNEJ I ODPADAMI
RADCA PRAWNY

POWIATOWY
KONSERWATOR
ZABYTKÓW

WYDZIAŁ
FINANSOWY

NACZELNIK WYDZIAŁU
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY RZECZNIK
KONSUMENTÓW

STANOWISKO DS. OBRONNYCH
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UCHWAŁA NR XLIV/295/10
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 14 września 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i 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 się, co następuje:
§ 1. 1. Z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
zwanymi dalej organizacjami pozarządowymi konsultowane są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi.
2. Konsultacje przeprowadzane są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron,
partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji
i jawności.
§ 2. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w uchwale inicjującej przeprowadzenie konsultacji projektu
aktu prawa miejscowego określa formę lub formy
komunikacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia
oraz właściwą komórkę organizacyjną Starostwa
Powiatowego lub jednostkę organizacyjną Powiatu
Świebodzińskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 5. 1. Na podstawie uchwały Zarządu Powiatu
Świebodzińskiego, o której mowa w § 3, właściwa
komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego lub
jednostka organizacyjna Powiatu Świebodzińskiego
zamieszcza informację o przeprowadzeniu konsultacji na stronie internetowej www.swiebodzin.pl
w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem
konsultacji.
2. Informacja
powinna określać:

o przeprowadzeniu

konsultacji

a) przedmiot konsultacji,
c) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,
d) formę konsultacji,
e) projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego,
d) komórkę organizacyjną Starostwa Powiatowego lub jednostkę organizacyjną Powiatu
Świebodzińskiego odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
§ 6. Warunkiem udziału organizacji, o których
mowa w § 1 w konsultacjach jest podanie danych
rejestrowych organizacji oraz osób upoważnionych
do reprezentowania organizacji.
§ 7. Opinie i uwagi złożone przez osoby nieupoważnione lub złożone po terminie zakończenia konsultacji nie są brane pod uwagę w toku procedury
legislacyjnej nad konsultowanym projektem aktu
prawa miejscowego.
§ 8. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu
na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach.

§ 4. 1. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu projektowanego aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, których statutowej działalności dotyczy
ten akt, aby zapewnić jak najszerszy udział organizacji w konsultacjach.

§ 9. 1. Po zakończeniu konsultacji właściwa komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego lub
jednostka organizacyjna Powiatu Świebodzińskiego
przedstawia Zarządowi Powiatu opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji.

2. Konsultacje mogą być prowadzone w szczególności w następujących formach:

2. Wyniki konsultacji Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawia Radzie Powiatu Świebodzińskiego w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.

1) zgłaszanie uwag i opinii na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przy użyciu
formularza na stronie internetowej,
2) prezentacja stanowisk organizacji pozarządowych podczas konferencji i spotkań.

§ 10. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Powiatu Świebodzińskiego.
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§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świebodzińskiego.
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§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Motowidełko
135 4
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UCHWAŁA NR NR XLIV/296/10
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 14 września 2010r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów szkół
(zespołów szkół), dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego
Na podstawie art. 90b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się „Regulamin” przyznawania Stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów
szkół, dla których organem prowadzącym jest Rada
Powiatu Świebodzińskiego:
§ 2. Stypendia są przyznawane ze środków określonych w uchwale budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na poszczególne lata budżetowe.
§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje stypendium:
1) stypendium roczne (od 1 września na okres
10 miesięcy);
2) stypendium jednorazowe dla najlepszego absolwenta szkoły.
2. Stypendium nie może przekraczać minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. Nr 200, poz.1679 z późn. zm.).
3. Wysokość stypendium określa Zarząd Powiatu.
§ 4. 1. Stypendium roczne może być przyznane
po pierwszym roku nauki:
1) uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen
nie mniejszą niż 4,75 w szkole dającej możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, a także
tytułu technika lub uczniowi, który został laureatem przedmiotowej olimpiady co najmniej
okręgowej oraz posiada wzorową lub bardzo
dobrą ocenę z zachowania;
2) uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią ocen
w zasadniczej szkole zawodowej nie mniejszą
niż 4,00 oraz posiada wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania;
3) uczniowi, który uzyskał najwyższą średnią
w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej oraz
w szkole przysposabiającej do pracy i posiada

wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania.
2. Stypendium jednorazowe może być przyznane
absolwentowi, który osiągnął najwyższe wyniki
w każdej z typów szkół z wyłączeniem szkół dla dorosłych i posiada wzorową lub bardzo dobrą ocenę
z zachowania.
§ 5. 1. Z umotywowanymi wnioskami o przyznanie stypendium Starosty Świebodzińskiego występuje dyrektor szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii
rady pedagogicznej .
2. Wniosek o przyznanie stypendium rocznego
należy złożyć do dnia 28 sierpnia danego roku, natomiast wniosek o przyznanie stypendium jednorazowego niezwłocznie po zakończeniu zajęć dydaktycznych tak, aby stypendium mogło być wręczone
wraz ze świadectwem ukończenia szkoły.
§ 6. Ustala się następującą maksymalną ilość
rocznych stypendiów dla poszczególnych szkół (zespołów szkół):
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie – 3 stypendia:
2) Zespół Szkół
– 3 stypendia;
3) Zespół Szkół
– 3 stypendia;

Technicznych

w Zbąszynku

Technicznych

w Świebodzinie

4) Zespół Szkół Zawodowych
– 6 stypendiów;

w Świebodzinie

5) Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Świebodzinie – 2 stypendia.
§ 7. 1. Decyzje o przyznaniu Stypendium podejmuje Starosta Świebodziński.
2. Decyzja Starosty jest ostateczna.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXVIII/183/09 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 stycznia 2009r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Świebodzińskiego dla uczniów
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szkół (zespołów szkół) dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Świebodzińskiego.

Poz. 1355, 1356, 1357

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Bogusław Motowidełko

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

1356
135 6

UCHWAŁA NR XLII/246/10
RADY POWIATU W SULĘCINIE
z dnia 21 września 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/219/10 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego
w 2010r.
Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 94 ust. 2, ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne
(tj. Dz. U. z 2008r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) Rada Powiatu w Sulęcinie uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście
Sulęcińskiemu.

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/219/10 Rady Powiatu
w Sulęcinie z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego w 2010r.
uchyla się § 3.

Przewodniczący Rady
Bronisław Krych

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

135 6
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UCHWAŁA NR LV/555/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 września 2010r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej części drogi Nr 285 w Gminie Gubin
Na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 10 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) uchwala
sie co następuje:
§ 1. Pozbawia się część drogi wojewódzkiej
Nr 285 mającej przebieg na wydzielonej działce
Nr 171/2 w m. Sękowice gmina Gubin kategorii drogi wojewódzkiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
135 7
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UCHWAŁA NR LV/556/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 września 2010r.
w sprawie likwidacji położonej w Nowej Soli filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Marii
Grzegorzewskiej w Zielonej Górze
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.), art. 5c
pkt 1 i art. 59 ust. 1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych
zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. Nr 89, poz. 824), po pozytywnym zaopiniowaniu przez Lubuskiego Kuratora Oświaty
w Gorzowie Wlkp. uchwala się, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 grudnia 2010 roku likwiduje się
położoną w Nowej Soli filię Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej
Górze.

§ 2. Mienie ruchome pozostałe po likwidacji filii
biblioteki, o której mowa w § 1, przeznacza się na
doposażenie Działu Pedagogicznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Soli.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości na tablicy informacyjnej filii biblioteki,
o której mowa w § 1.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
135 8
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UCHWAŁA NR LV/558/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 września 2010r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
polegającego na rozszerzeniu jego działalności
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), w związku z art. 18 pkt 19
lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przekształcenia, poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegające na utworzeniu Pracowni Elektrofizjologii.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
135 9
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UCHWAŁA NR LV/559/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 września 2010r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
polegającego na rozszerzeniu jego działalności
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007r.
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), w związku z art. 18 pkt 19
lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1590
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.

§ 1. Dokonuje się przekształcenia, poprzez rozszerzenie działalności Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegające na utworzeniu Ambulatoryjnego Zakładu Psychiatrii Sądowej.

Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański

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

13 60
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UCHWAŁA NR LV/572/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 września 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, przypadających Województwu Lubuskiemu lub jego jednostkom
podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić
będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 59 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady,
sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Województwu Lubuskiemu lub jego
jednostkom podległym, warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje
organ lub osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
2. Uchwały nie stosuje się do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.
3. Ilekroć w uchwale jest mowa o uldze bez bliższego określenia oznacza to umorzenie, odroczenie
lub rozłożenie na raty spłaty należności.
§ 2. 1. W stosunku do dłużników będących
przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie należ-

ności mających charakter cywilnoprawny, stanowi
pomoc de minimis w rozumieniu ustawy z dnia
30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 z późn. zm.).
2. Zasady i tryb udzielania pomocy de minimis,
w zależności od profilu działalności gospodarczej
przedsiębiorcy, określa Rozporządzenie Komisji
(WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE, seria L, Nr 379
z 28.12.2006r.).
3. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi
udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy następujących dokumentów:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
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2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy
de minimis, dotyczących w szczególności
wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej
oraz
wielkości
i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie
których ma być przeznaczona pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U.
Nr 53, poz. 311)
§ 3. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego,
należność przypadająca Województwu Lubuskiemu
lub jego jednostce podległej może być umorzona
w całości lub w części albo jej spłata może być odroczona lub rozłożona na raty.
§ 4. 1. Należność może być umorzona w całości
lub w części wyłącznie w przypadku, gdy:
1) sąd umorzył postępowanie upadłościowe lub
oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika;
2) należności nie ściągnięto w toku zakończonego
postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
3) dłużnik, będący osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawił majątek niepodlegający egzekucji na podstawie
odrębnych przepisów, albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których
łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000zł;
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
należności, lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
5) dłużnik, będący osobą prawną został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych, przy
jednoczesnym braku majątku, z którego można
by egzekwować należność, a odpowiedzialność
z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
6) ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a przeprowadzone postępowanie
wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem przemawia interes publiczny, szczególne względy
społeczne albo gospodarcze dłużnika;
7) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. Umorzenie, w przypadkach określonych
w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 6, może nastąpić na wniosek
dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1
pkt 3, 4, 5 i 7 - również z urzędu.

Poz. 1361

3. Umorzenie należności może nastąpić tylko
wówczas, gdy zastosowanie innej ulgi przewidzianej
w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystarczające.
§ 5. Udzielona ulga może stanowić pomoc
de minimis w przypadkach określonych w § 3,
§ 4 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do postępowania upadłościowego oraz w § 4 ust. 1 pkt 6.
§ 6. 1. Organami uprawnionymi od udzielania
ulg w spłacie należności, zwanymi dalej "organami
uprawnionymi" są :
1) kierownik jednostki organizacyjnej w odniesieniu do należności związanych z działalnością tej
jednostki, a w przypadku należności Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
w Zielonej Górze - Marszałek Województwa
Lubuskiego, jeżeli wartość należności nie przekracza 15.000,00zł. Powyżej tych kwot wymagana jest zgoda Zarządu Województwa Lubuskiego, wyrażona w formie uchwały;
2) Zarząd Województwa Lubuskiego - w zakresie
należności pieniężnych przypadających Województwu Lubuskiemu, z tym że w przypadku,
gdy wartość należności jest wyższa niż
100.000,00zł, wymagana jest pozytywna opinia
Sejmiku Województwa Lubuskiego w formie
uchwały.
2. Przez wartość należności, o której mowa
w ust. 1, rozumie się należność główną.
3. Organ uprawniony do umarzania należności
głównej jest również właściwy do umarzania odsetek oraz innych należności ubocznych.
§ 7. 1. Organ uprawniony może, na wniosek
dłużnika, odroczyć termin zapłaty całości lub części
należności lub rozłożyć płatność na raty, biorąc pod
uwagę możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony interes Województwa Lubuskiego lub jego
jednostki podległej.
2. Przez wartość należności, o której mowa
w ust. 1, rozumie się należność główną.
3. Organ uprawniony jest również właściwy do
odraczania terminu zapłaty lub rozkładania na raty
odsetek oraz innych należności ubocznych.
§ 8. Umorzenie należności, odroczenie terminu
spłaty lub rozłożenie na raty należności następuje na
podstawie wyrażonego na piśmie jednostronnego
oświadczenia woli organu uprawnionego.
§ 9. 1. Wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 2 oraz
w § 7 powinien zawierać co najmniej: wskazanie
osoby, od której pochodzi oraz jej adresu (miejsca
zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca
prowadzenia działalności gospodarczej), a nadto
treść żądania wraz ze wskazaniem podstawy uprawniającej do zastosowania ulgi, a także dowodów
uzasadniających to żądanie.
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2. Jeżeli wniosek dłużnika zawiera braki formalne, w szczególności w zakresie nieudokumentowania wskazanej we wniosku podstawy do zastosowania ulgi, wzywa się dłużnika do usunięcia braków
w terminie 14 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie
tego warunku spowoduje pozostawienie wniosku
bez rozpatrzenia.
3. Zawiadomienie dłużnika o pozostawieniu jego
wniosku bez rozpatrzenia następuje w formie pisemnej.
§ 10. 1. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy
części należności, organ uprawniony wyznacza termin zapłaty pozostałej do uregulowania części należności pouczając dłużnika, iż niedotrzymanie tego
terminu skutkuje odstąpieniem od umorzenia.
2. Nieuregulowanie należności określonej
w ust. 1, powoduje postawienie w stan natychmiastowej wymagalności całej należności wraz z należnymi odsetkami za zwłokę.
§ 11. 1. Od należności, której termin zapłaty odroczono lub którą rozłożono na raty, nie pobiera się
odsetek za zwłokę za okres od dnia złożenia wniosku, włącznie z tym dniem, do dnia upływu terminu
zapłaty.
2. Jeżeli dłużnik:
1) nie spłaci należności w odroczonym terminie należność staje się natychmiast wymagalna
wraz z odsetkami należnymi od pierwotnego
dnia wymagalności;
2) nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona należność staje się natychmiast wymagalna wraz

Poz. 1361, 1362
z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia
wymagalności.

§ 12. Umorzenie lub udzielenie innej ulgi
w spłacaniu należności pieniężnych może być cofnięte, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których udzielono umorzenia lub ulgi w ich
spłacaniu okazały się fałszywe, albo dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do okoliczności,
które stanowiły podstawę umorzenia lub udzielenia
ulgi.
§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą
uchwałą zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Lubuskiego.
§ 15. Traci moc uchwała Nr XLII/316/2006 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 22 maja 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania
wierzytelności jednostek organizacyjnych Województwa Lubuskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 39, poz. 859).
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
13 6 1
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UCHWAŁA NR LV/575/2010
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 września 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa
Lubuskiego”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U z 2001r.
Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 3 oraz
art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130 z późn.
zm.), uchwala się, co następuje:

(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 42, poz. 696), załącznik
Nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 1. W uchwale Nr XXXV/249/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 17 października 2005
roku w sprawie ustanowienia „Odznaki Honorowej
za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”, ustalenia
jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania oraz noszenia (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 80, poz. 1388), zmienionej
uchwałą Nr VII/74/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 roku

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Sejmiku
Krzysztof Seweryn Szymański
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LV/575/2010
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 21 września 2010r.

WNIOSEK
O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. Nr ewidencyjny PESEL

4. Data urodzenia
........... ................. ............
Rok Miesiąc Dzień
5. Miejscowość urodzenia

2. NAZWISKO

3. IMIONA

/wypełnić dużymi literami/
6. Płeć

mężczyzna - 1

/wypełnić dużymi literami/
7. Imię ojca
/wypełnić dużymi literami/
8. Imię i nazwisko rodowe matki

kobieta - 2
9. Obywatelstwo

/wpisać odpowiedni symbol/
10. Miejsce zameldowania na pobyt stały
...................................
.........................................................................
województwo
miasto - dzielnica - gmina
...................................................................
.............................................
..............................
Kod pocztowy i miejscowość zameldowania
ulica
Nr domu

............................
Nr lokalu

11. Dokument tożsamości (nazwa dokumentu)

............ ........................
Seria
numer

....................................................................................................................
województwo miasto-dzielnica - gmina - wystawcy dokumentu

12. Poprzednie nazwiska (rodowe, z poprz. małż., sprzed zmiany w trybie adm.)

13. Stanowisko
Miejsce pracy:

14. Uzasadnienie wniosku

Miejscowość:
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15. Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek (nazwa jednostki)

pieczęć

16. Opinia Kapituły

Zielona Góra, dnia .................................................

WNIOSEK
O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ
ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
1. REGON

2. Nazwa jednostki

3. Siedziba

4. Status prawny jednostki i ew. wpis do właściwego rejestru

podpis kierownika jednostki
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5. Przedmiot statutowej działalności

6. Charakterystyka dokonań dla Województwa Lubuskiego i uzasadnienie przyznania odznaki

7. Jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek (nazwa jednostki)

8. Opinia Kapituły

Zielona Góra, dnia .................................................
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OGŁOSZENIE NR 1/2010
STAROSTY SULĘCIŃSKIEGO
z dnia 20 września 2010r.
w sprawie założenia ewidencji budynków i lokali dla jednostek ewidencyjnych 080704_5 i 080705_5
Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 Nr 240,
poz. 2027) art. 24a pkt 8 Starosta Sulęciński przesyła
ogłoszenie o zakończeniu modernizacji ewidencji
gruntów i budynków z wnioskiem o opublikowanie
w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Starosta Sulęciński informuje że projekt operatu
opisowo-kartograficznego dotyczącego założenia

ewidencji budynków i lokali dla jednostek ewidencyjnych 080704_5 i 080705_5 który został wyłożony
do wglądu w dniach od 20 lipca do 4 sierpnia 2010r.
stał się operatem ewidencji gruntów i budynków.
Starosta Sulęciński
Stanisław Kubiak
13 63
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POROZUMIENIE NR 108/2010/PZD
z dnia 17 maja 2010r.
Zawarte pomiędzy
Powiatem Nowosolskim, reprezentowanym przez
Zarząd, w imieniu którego działają:
1. Małgorzata Lachowicz-Murawska – Starosta Nowosolski
2. Józef Suszyński – Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Ewy Matyla
a
Gminą Bytom Odrzański, którą reprezentuje:
1. Jacek Sauter – Burmistrz Miasta i Gminy
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Arlety Korol
zostało zawarte porozumienie o następującej treści:
§ 1. Gmina Bytom Odrzański przekaże Powiatowi
Nowosolskiemu pomoc finansową w łącznej wysokości określonej w § 2 ust. 1 z przeznaczeniem dla
Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli na dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego pn.:
,,Przebudowa drogi Nr 2206F ul. Kożuchowska
w Bytomiu Odrzańskim”.
§ 2. 1. Wartość pomocy finansowej wynosi
50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
w roku 2010.
2. Gmina Bytom Odrzański przekaże pomoc finansową na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Nowej Soli – Nr 39 2030 0045 1110 0000
0028 4680 w terminie 14 dni od dnia złożenia przez

Powiat Nowosolski wniosku o przekazanie pomocy
finansowej wraz z potwierdzoną kopią faktury wykonawcy za określoną część robót budowlanych
wynikających z protokołu odbioru robót.
§ 3. 1. Powiat Nowosolski zobowiązuje się wykorzystać pomoc finansową na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2206F ul. Kożuchowskiej
w Bytomiu Odrzańskim
2. Zakres prac do wykonania określi Powiatowy
Zarząd Dróg w porozumieniu z Gminą Bytom Odrzański.
§ 4. 1. Przy realizacji porozumienia Powiatowy
Zarząd Dróg pełnić będzie rolę Inwestora.
2. Przy realizacji porozumienia Powiatowy Zarząd Dróg zobowiązuje się do przestrzegania ustawy
Prawo zamówień publicznych.
§ 5. W sprawach dotyczących realizacji porozumienia Gminę reprezentuje Burmistrz Miasta i Gminy Bytom Odrzański.
§ 6. W imieniu Powiatu Nowosolskiego nadzór
nad całością spraw związanych z realizacją zadania
objętego porozumieniem sprawuje Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Nowej Soli.
§ 7. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają
pisemnej zgody obu stron, pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieunormowanych niniejszym
porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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§ 9. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego zgodnie z art. 13
pkt. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych (Dz. U. z 2007r Nr 68, poz. 449
z późn. zm.)

Poz. 1364, 1365

§ 10. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Powiatu Nowosolskiego, Gminy Bytom Odrzański, Powiatowego Zarządu Dróg oraz do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego .
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POROZUMIENIE NR 59/2010
z dnia 18 maja 2010r.
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Zawarte pomiędzy
Powiatem Nowosolskim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu, w imieniu którego działa:
1. Małgorzata Lachowicz – Murawska – Starosta
Nowosolski
2. Józef Suszyński – Wicestarosta Nowosolski
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Nowosolskiego – Ewy Matyla
a
Miastem Zielona Góra reprezentowanym przez:
1. Janusza Krzysztofa Kubickiego – Prezydenta Miasta Zielona Góra
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Emilii Wojtuściszyn
działając na podstawie art. 5 ust. 2 - 4 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.
zm.), art. 82 i art. 83 ustawy z dnia 12 marca 2004r.
o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r.,
Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz art. 46 i 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) zawierają porozumienie następującej treści:
§ 1. 1. Powiat Nowosolski powierza a Miasto Zielona Góra zobowiązuje się do:
1) szkolenia i kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej na rzecz Powiatu Nowosolskiego,
2) prowadzenia procedur przysposobienia dziecka
przebywającego w zawodowej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego.
2. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, będzie następowała zgodnie z kalkulacją kosztów stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego porozumienia, przy czym czynności wyszczególnione
w załączniku będą podejmowane w zależności od
istniejących potrzeb.
3. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 będzie następowała nieodpłatnie.
§ 2. Realizacja zadania wymienionego w § 1
ust. 1 pkt 1w stosunku do kandydatów na rodziny

zastępcze wymaga imiennego skierowania wydanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Nowej Soli.
§ 3. Zadania wymienione w § 1 wykonywane
będą przy pomocy Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Zielonej Górze, dla którego organem
prowadzącym jest Miasto Zielona Góra.
§ 4. 1. Finansowanie zadania, o którym mowa
w § 1 ust. 1 pkt 1 będzie pochodziło z dotacji celowej
przekazywanej przez Powiat Nowosolski w kwocie
12.000zł (słownie: dwanaście tysięcy 00/100 złotych).
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazywana
będzie na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Zielonej Górze Nr 98 1020 5402 0000 0702 0027 6634
prowadzony przez PKO BP I o/Zielona Góra – w wysokości :
a) 6.000zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 zł) za
I półrocze 2010r., płatne w terminie do
20 czerwca 2010r.,
b) 6.000zł (słownie: sześć tysięcy 00/100 zł) za
II półrocze 2010r., płatne w terminie do
15 lipca 2010r.,
§ 5. 1. Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Zielonej Górze jest zobowiązany do przedkładania rozliczenia wykonanych zadań – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego porozumienia, według kalkulacji kosztów określonej w załączniku Nr 1, w terminach:
1) za I półrocze 2010r. – do 15 lipca 2010r.,
2) za II półrocze 2010r. – do 31 grudnia 2010r.,
2. Zwrot niewykorzystanych kwot dotacji nastąpi
w terminach:
1) za I półrocze 2010r. - do 31 lipca 2010r.,
2) za II półrocze 2010r. - do 15 stycznia 2011r.,
na rachunek bankowy Powiatu Nowosolskiego prowadzony przez BGŻ S.A. o/Nowa Sól Nr 39 2030
0045 1110 0000 0028 4680
§ 6. Współpracę merytoryczną w zakresie realizacji zadania ze strony Powiatu Nowosolskiego
prowadzić będzie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli.
§ 7. Niniejsze Porozumienie zawiera się na czas
określony do dnia 31 grudnia 2010r. z możliwością
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wypowiedzenia przez obie strony, z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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§ 9. Porozumienie sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze
stron i jeden w celu publikacji.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załącznik Nr 1
do porozumienia Nr 59/2010
Powiatu Nowosolskiego
z dnia 18 maja 2010r.
KALKULACJA KOSZTÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG PRZEZ OŚRODEK ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZY
W ZIELONEJ GÓRZE NA 2010 ROK
I. RODZINY ZASTĘPCZE – SZKOLENIE I KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW
1.1. Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą wg programu PRIDE – moduł podstawowy
Etap I – diagnostyczny
LP.

OPIS CZYNNOŚCI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

LICZBA GODZIN

STAWKA GODZ.

1
2
1
4
2

30
30
30
30
30

Rozmowa informacyjna
Rozmowa diagnostyczna
Analiza dokumentów
Badanie psychologiczne
Sporządzanie opinii
Ryczałt administracyjny

Razem

KOSZT
W ZŁ
30
60
30
120
60
50
350

Etap II – szkoleniowy: szkolenie PRIDE
LP.
1.
2.
3.
4.

OPIS CZYNNOŚCI

LICZBA GODZIN

STAWKA GODZ.

KOSZT
W ZŁ

-

-

180

4
-

30
-

120
50
50
400

Wykłady i warsztaty dla grupy 10-osob.
Koszt od pary małżeńskiej
Konsultacja domowa
Materiały szkoleniowe Ryczałt administracyjny

RAZEM:
Etap III – kwalifikacja
LP.
1.

OPIS CZYNNOŚCI
Decyzja kwalifikacyjna
– posiedzenie zespołu

LICZBA GODZIN

STAWKA GODZ.

KOSZT
W ZŁ

1

30

30
RAZEM:

30

1.2 Szkolenie dla kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą wg programu PRIDE – moduł uzupełniający
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Etap I – diagnostyczny
LP.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

OPIS CZYNNOŚCI

LICZBA GODZIN

STAWKA GODZ.

1
2
1
4
2

30
30
30
30
30

Rozmowa informacyjna
Rozmowa diagnostyczna
Analiza dokumentów
Badanie psychologiczne*
Sporządzanie opinii
Ryczałt administracyjny

RAZEM:

KOSZT
W ZŁ
30
60
30
120
60
50
350

* uzależnione od minionego okresu uzyskania kwalifikacji na rodzinę zastępcza

Etap II – szkoleniowy: szkolenie według modułów PRIDE
LP.

OPIS CZYNNOŚCI
Wykłady i warsztaty dla grupy 6-osob. lub 3 par
małżeńskich 4 sesje** po 3 godz.
Koszt od pary małżeńskiej
Konsultacja domowa
Materiały szkoleniowe
Ryczałt administracyjny

1.
2.
3.
4.

LICZBA GODZIN

STAWKA GODZ.

KOSZT
W ZŁ

-

-

120

1 raz po 3 godz.
-

30
-

90
50
50
310

RAZEM:
** ilość sesji uzależniona od typu zawodowej rodziny i specyficznych potrzeb dzieci

Etap III – kwalifikacja
LP.
1.

OPIS CZYNNOŚCI
Decyzja kwalifikacyjna
– posiedzenie zespołu

LICZBA GODZIN

STAWKA GODZ.

KOSZT
W ZŁ

1

30

30
RAZEM:

30

2. Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą wg programu „Szkoła dla rodziców zastępczych”
Koszt szkolenia i kwalifikacji kandydatów na rodzinę zastępczą:
LP.
1.
2.
3.
4.

OPIS CZYNNOŚCI

LICZBA GODZIN

STAWKA
GODZ.

KOSZT
W ZŁ

-

-

180

1

30

50
30
50
310

Wykłady i warsztaty dla grupy 10-osob. Koszt od pary
małżeńskiej
Materiały szkoleniowe
Decyzja kwalifikacyjna – posiedzenie zespołu
Ryczałt administracyjny

RAZEM:
II. PROWADZENIE PROCEDUR PRZYSPOSOBIENIA

1. Etap diagnostyczny dziecka zgłoszonego do przysposobienia, przebywającego w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego
LP.
1.
2.
3.

OPIS CZYNNOŚCI
Wywiad środowiskowy
Obserwacja psychologiczno-pedagogiczna dziecka
Sporządzenie opinii psychologiczno-pedagogicznej dziecka

nieodpłatnie
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2. Dobór rodziny i dziecka
LP.
1.
2.
3.

OPIS CZYNNOŚCI
Zapoznanie rodziny z sytuacją prawną, zdrowotną i rodzinną
dziecka
Obserwacja kontaktów
Działania interwencyjne i zabezpieczające rodzinę preadopcyjną

nieodpłatnie

3. Postępowanie sądowe
LP.
1.
2.
3.
4.

OPIS CZYNNOŚCI
Pomoc w sporządzeniu wniosków o preadopcję
Występowanie przed sądem opiekuńczym w roli opiekuna
prawnego dziecka
Obserwacja osobistej styczności w okresie preadopcji
Sporządzenie sprawozdania dla potrzeb sądu na okoliczność
gwarancji rodzicielskich

nieodpłatnie

III. KOSZTY DOJAZDU
Koszty dojazdu rozliczane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Społecznej z dnia 25 marca
2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U.
Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).
1)

szkolenia i kwalifikacje rodzin zastępczych,

2)

prowadzenie procedur przysposobienia,

3)

koszty dojazdu.

Ogółem dotacja na 2010r. wynosi 12.000zł.
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Załącznik Nr 2
do porozumienia Nr 59/2010
Powiatu Nowosolskiego
z dnia 18 maja 2010r.

Pieczęć instytucji

ROZLICZENIE
DOTYCZĄCE REALIZACJI POWIERZONYCH ZADAŃ
Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Łączny koszt realizacji zadania za okres I/II półrocza 2010r. wynosi ........................... zł (słownie:………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...)
Powyższa kwota została przeznaczona zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację zadań publicznych
z zakresu pomocy społecznej.

Podpis księgowego

Podpis dyrektora

I. Szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze
1. Szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą wg programu PRIDE – moduł podstawowy
LICZBA RODZIN I KOSZT ŚWIADCZONYCH USŁUG
etap I
Lp.

Wyszczególnienie

1.

rozmowa diagnostyczna

2.

analiza dokumentów

3.

badania psychologiczne

4.

sporządzenie opinii

5.

ryczałt administracyjny

6.

Ogółem

Liczba rodzin

Liczba godzin

Koszt

1 .W wierszu Nr 6 „ogółem” należy zliczyć wszystkie dane w poszczególnych kolumnach, przy czym liczba
rodzin ma odzwierciedlać faktyczną liczbę rodzin objętych pomocą (zatem rodzina, z którą przeprowadzono
rozmowę informacyjną i rozmowę diagnostyczną w okresie sprawozdawczym występuje w sumie jako jedna rodzina). Analogicznie w pozostałych częściach sprawozdania. 2.Każda strona powinna być zaopatrzona
w imienną pieczęć z podpisem osoby upoważnionej.
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etap II – szkolenie PRIDE model podstawowy
Lp.

Wyszczególnienie

1.

warsztaty i wykłady

2.

konsultacja domowa

3.

materiały szkoleniowe

4.

ryczałt administracyjny

5.

Ogółem

Lp.
1.

Wyszczególnienie

Liczba rodzin

Liczba godzin

Liczba rodzin

Koszt

Liczba godzin

Koszt

Decyzja kwalifikacyjna
posiedzenie zespołu

1.2 Szkolenie dla kandydatów na zawodową rodzinę zastępczą wg programu PRIDE – moduł uzupełniający
etap I
Lp.

Wyszczególnienie

1.

rozmowa diagnostyczna

2.

analiza dokumentów

3.

badania psychologiczne

4.

sporządzenie opinii

5.

ryczałt administracyjny

6.

Ogółem

Liczba rodzin

Liczba godzin

Koszt

Liczba rodzin

Liczba godzin

Koszt

Liczba rodzin

Liczba godzin

Koszt

etap II – szkolenie wg programu PRIDE model uzupełniający
Lp.

Wyszczególnienie

1.

warsztaty i wykłady

2.

konsultacja domowa

3.

materiały szkoleniowe

4.

ryczałt administracyjny

5.

Ogółem

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Decyzja kwalifikacyjna
posiedzenie zespołu
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1.3 Szkolenie wg programu „Szkoła dla rodziców zastępczych”
Lp.

Wyszczególnienie

1.

warsztaty i wykłady

2.

materiały szkoleniowe

3.

ryczałt administracyjny

4.

Ogółem

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Decyzja kwalifikacyjna
posiedzenie zespołu

Liczba rodzin

Liczba godzin

Koszt

Liczba rodzin

Liczba godzin

Koszt

Łączny koszt szkolenia i kwalifikacji kandydatów na rodziny zastępcze wynosi ………….zł.
II. PROWADZENIE PROCEDUR PRZYSPOSOBIENIA
2. 1. Etap diagnostyczny dziecka zgłoszonego do przysposobienia, przebywającego w zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba rodzin zastępczych

Liczba dzieci

Liczba rodzin zastępczych

Liczba dzieci

Liczba rodzin zastępczych

Liczba dzieci

1. Wywiad środowiskowy
2. Obserwacja psychologiczno-pedagogiczna dziecka
3.

Sporządzenie opinii psychologiczno-pedagogicznej
dziecka

2. 2. Dobór rodziny i dziecka
Lp.
1.

Wyszczególnienie
Zapoznanie rodziny z sytuacją prawną, zdrowotną i
rodzinną dziecka

2. Obserwacja kontaktów
3.

Działania interwencyjne i zabezpieczające rodzinę preadopcyjną

2.3. Postępowanie sądowe
Lp.

Wyszczególnienie

1. Pomoc w sporządzeniu wniosków o preadopcję
2.

Występowanie przed sądem opiekuńczym w roli opiekuna prawnego dziecka

3. Obserwacja osobistej styczności w okresie preadopcji
4.

Sporządzenie sprawozdania dla potrzeb sądu na okoliczność gwarancji rodzicielskich
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III. WYLICZENIE KOSZTÓW DOJAZDÓW:
IV. WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI ZADAŃ
1. WNIOSKI I ZALECENIA W ZAKRESIE PRACY Z RODZINAMI KORZYSTAJĄCYMI Z POMOCY SPECJALISTÓW OŚRODKA ADOPCYJNO – OPIEKUŃCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
Dane rodziny Dane dziecka Diagnoza problemu Wnioski Zalecenia do dalszej pracy z rodziną/dzieckiem –
2. INNE ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY OŚRODKA I CENTRUM

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