DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 15 października 2010r.
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Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr XLVIII/40/2010 z dnia
24 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn i Chlastawa, tereny
połoşone w obrćbie wsi Kosieczyn i Chlastawa przy drodze woj.
Nr 302

6930

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr LVIII/410/10
z dnia 23 września 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
określenia stawek podatku od środków transportowych

6942

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr LVIII/413/10
z dnia 23 września 2010r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi
gminnej

6943

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr LVIII/414/10
z dnia 23 września 2010r. zmieniająca uchwałć w sprawie ustalenia
wysokości opłat za zajćcie pasa drogowego na drogach gminnych na
terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie

6945

Uchwała Rady Miejskiej w Zbąszynku Nr L/51/2010 z dnia 23 września
2010r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Usług
Komunalnych w Zbąszynku

6945

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVII/230/2010 z dnia 24 września 2010r. zmieniająca uchwałć Nr XXI/188/2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

6947

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVII/234/2010 z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bogdaniec

6947

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVII/235/2010 z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz opłat obowiązujących na Cmentarzu Komunalnym w Gminie Bogdaniec

6950

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVII/236/2010 z dnia 24 września 2010r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminć Bogdaniec

6954

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVII/237/2010 z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Łupowo

6955

Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVII/238/2010 z dnia 24 września 2010r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na ternie
Gminy Bogdaniec

6957
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Uchwała Rady Gminy Bogdaniec Nr XXVII/240/2010 z dnia 24 września 2010r. zmieniająca uchwałć Nr XXI/185/2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki czćściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak równieş
tryb ich pobierania

6958

Uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr XXXVIII/197/2010 z dnia
24 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w naleşnościach pienićşnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bćdzie pomoc publiczną oraz
wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg

6958

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XLVII/381/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie podatku od nieruchomości

6960

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XLVII/382/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy

6961

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XLVII/384/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnćtrznej w Nowym
Kisielinie

6964

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XLVII/385/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnćtrznej w Starym
Kisielinie

6966

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XLVII/386/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnćtrznej w Łćşycy

6968

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra Nr XLVII/388/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zielona Góra

6970

Uchwała Rady Gminy Deszczno Nr XLIX/369/10 z dnia 27 września
2010r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno

6990

Uchwała Rady Gminy Brody Şarskie Nr XLII/294/10 z dnia 29 września
2010r. w sprawie nadania nazwy placowi w m. Brody.

6992

Uchwała Rady Gminy Brody Şarskie Nr XLII/295/10 z dnia 29 września
2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Brody

6994

Uchwała Rady Gminy Dąbie Nr XLIV/235/10 z dnia 29 września 2010r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsićbiorców
tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy
Dąbie w ramach pomocy de minimis

6996

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1253/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta
Gorzów Wielkopolski projektowanym mićdzy ulicami: Przemysłową
i Piotra Wawrzyniaka

7002

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1254/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta
Gorzów Wielkopolski projektowanym mićdzy ulicami: Obrońców Pokoju, gen. Leopolda Okulickiego i gen. Stanisława Franciszka Sosabowskiego

7004

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1255/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta
Gorzów Wielkopolski w rejonie ul. Poznańskiej

7006
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Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1256/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta
Gorzów Wielkopolski w rejonie ulic Bazaltowej i Marmurowej

7008

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1257/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta
Gorzów Wielkopolski projektowanej mićdzy ulicami: Franciszka Walczaka i gen. Nikołaja Bierzarina

7010

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1258/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta
Gorzów Wielkopolski projektowanej w rejonie ulicy Şelaznej

7012

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1259/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach
publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.

7014

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1260/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budşetowych,
które gromadzą dochody na rachunkach dochodów wyodrćbnionych,
ŝródeł dochodów, przeznaczenie dochodów oraz określenia sposobu
i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi
finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz trybu ich zatwierdzania

7015

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1267/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych
przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu 1 listopada 2010
roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.

7018

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1268/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Nadbrzeşnej
w Gorzowie Wlkp. kategorii drogi powiatowej

7018

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1269/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Nadbrzeşnej
w Gorzowie Wlkp. do kategorii drogi gminnej

7018

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1270/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie
Wlkp. do kategorii dróg powiatowych

7019

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1271/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie
Wlkp. do kategorii dróg gminnych

7019

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXII/1277/2010 z dnia
29 września 2010r. w sprawie utworzenia odrćbnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz w zakładzie
karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.

7022

Uchwała Rady Miejskiej w Babimoście Nr XL/228/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych
w Babimoście

7023

Uchwała Rady Gminy Brzeŝnica Nr XXXIII/216/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Brzeŝnica oraz zwolnień z tego podatku

7025

Uchwała Rady Gminy Brzeŝnica Nr XXXIII/220/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

7026
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Poz. 1423

Uchwała Rady Miejskiej w Małomicach Nr LI/333/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności poşytku publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poşytku
publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

7027

Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr LIII/353/2010 z dnia 30 września
2010r. w sprawie nadania nazwy drogom publicznym, stanowiącym
własność Gminy Skąpe

7028

Uchwała Rady Gminy Skąpe Nr LIII/358/2010 z dnia 30 września
2010r. w sprawie utworzenia odrćbnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach samorządowych zarządzonych na
21 listopada 2010r.

7032

Uchwała Rady Miejskiej w Sulćcinie Nr XLVI/277/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrćbnych obwodów głosowania
w wyborach do organów samorządu terytorialnego

7032

Uchwała Rady Gminy Şary Nr XXXI/284/10 z dnia 30 września 2010r.
w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej na terenie
gminy Şary

7033

INFORMACJE
1468

–

Informacja Prezesa Urzćdu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4110-4(14)/
2010/13998/CK z dnia 4 paŝdziernika 2010r. o decyzji Nr WCC/1213/
13998/W/OSZ/2010/CK

7034

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE
1469
1470
1471

–
–
–

Rozstrzygnićcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.AZIE.09112-9(2)/10 z dnia 27 lipca 2010r.

7035

Rozstrzygnićcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.AZIE.09112-10(2)/10 z dnia 27 lipca 2010r.

7037

Rozstrzygnićcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego Nr NK.I.IWIT.09111-25/10 z dnia 28 lipca 2010r.

7039

1423
142 3

UCHWAŁA NR XLVIII/40/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 24 czerwca 2010r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn
i Chlastawa, tereny położone w obrębie wsi Kosieczyn i Chlastawa przy drodze woj. Nr 302
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
uchwały Nr XXX/6/09 Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego wsi Kosieczyn oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kosieczyn i Chlastawa, tereny połoşone w obrćbie wsi Kosieczyn i Chlastawa przy drodze woj.
Nr 302, dla obszaru ograniczonego: od północy
– terenem wieşy ciśnień i terenami kolejowymi, od
wschodu – terenami kolejowymi i gruntami ornymi,
od południa – drogą wojewódzką o Nr ewid. działki
663, od zachodu – drogą powiatową o Nr ewid.
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działki 662, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek,
uchwalonym uchwałą Nr VII/77/2000 Rady Miejskiej
w Zbąszynku z dnia 11 maja 2000r. i zmianą studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek w miejscowościach Kosieczyn i Chlastawa uchwaloną uchwałą
Nr XLVIII/39/2010 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia
24 czerwca 2010r. uchwala sić, co nastćpuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Przedmiotem uchwały jest zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kosieczyn i Chlastawa dla obszaru ograniczonego zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej
uchwały:
1) od południa drogą
o Nr ewid. działki 663;

wojewódzką

Nr

302

2) od zachodu drogą powiatową o Nr ewid działki
662;
3) od północy terenem wieşy ciśnień i terenami
kolejowymi;
4) od wschodu terenem kolejowym i gruntami ornymi.
2. Integralnymi czćściami niniejszej uchwały są
3 załączniki:
1) załącznik graficzny Nr 1 - rysunek planu w skali
1: 2 000 wraz z wyrysem ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zbąszynek w skali:
10 000;
2) załącznik Nr 2 - rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w projekcie zmiany
planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych; rozstrzygnićcie
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do
wyłoşonego do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu;
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnićcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego do
publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu;
§ 2. 1. Przedmiotem zmiany planu jest likwidacja
dróg oznaczonych na rysunku planu obecnie obowiązującym symbolem KD1 I KD2 i pozostawienie
bez zmian zabudowy techniczno - produkcyjnej,
usługowej, terenów zieleni nieurządzonej, komunikacji i infrastruktury technicznej.

Poz. 1423

3) pod tereny zieleni nieurządzonej oznaczone na
rysunku zmiany planu symbolem ZN;
4) pod infrastrukturć techniczną, oznaczoną na
rysunku zmiany planu symbolem E – elektroenergetyka.
§ 3. 1. Ustalenia zmiany planu w obszarze, o którym mowa w § 1 ust. 1 zawarto w treści niniejszej
uchwały, obejmującej:
1) Rozdział 1, zawierający przepisy ogólne;
2) Rozdział 2, zawierający przepisy obowiązujące
w całym obszarze objćtym zmianą planu, określające:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
f)

szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;

g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
h) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania terenów;
i)

granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;

j)

stawki procentowe, na podstawie których,
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

3) Rozdział 3, zawierający przepisy dotyczące wydzielonych stref określające szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia
w ich uşytkowaniu w tym zakaz zabudowy;
4) Rozdział 4, zawierający warunki zagospodarowania dla poszczególnych terenów określające:
a) przeznaczenie terenów;
b) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
5) Rozdział 5, zawierający przepisy końcowe.

2. W obszarze objćtym planem pozostawia sić
tereny o funkcjach podstawowych, przeznaczonych:

2. Na rysunku planu obowiązują nastćpujące
oznaczenia graficzne:

1) pod zabudowć usługową oznaczoną na rysunku zmiany planu symbolem U;

a) obowiązujące linie rozgraniczające tereny
o róşnym przeznaczeniu;

2) pod zabudowć techniczno – produkcyjną oznaczoną na rysunku zmiany planu symbolem P;

b) strefy;
c) nieprzekraczalne linie zabudowy;
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d) symbole literowe przeznaczenia terenu;
e) pozostałe nie wymienione wyşej, które mają
charakter informacyjny /nie są obowiązujące/.
§ 4. § 4. Ilekroć jest mowa o:
1) uchwale naleşy przez to rozumieć niniejszą
uchwałć Rady Miejskiej w Zbąszynku;
2) przepisach odrćbnych naleşy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;
3) rysunku planu naleşy przez to rozumieć rysunek o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 niniejszej
uchwały;
4) terenie naleşy przez to rozumieć obszar o toşsamym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi
i oznaczony symbolem literowym;
5) obowiązujących liniach rozgraniczających naleşy przez to rozumieć linie oddzielające tereny
o róşnym przeznaczeniu bądŝ o róşnym sposobie zagospodarowania;
6) przeznaczeniu podstawowym naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, który
dominuje w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi, obejmujący min. 51% powierzchni nieruchomości lub min. 51% powierzchni całkowitej wszystkich budynków istniejących i planowanych, połoşonych w jej
granicach;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym naleşy przez to
rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niş podstawowy, który uzupełnia i wzbogaca uşytkowanie podstawowe;
8) dostćpie do drogi publicznej naleşy przez to rozumieć dostćpność zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, a takşe dostćpność
przez układ dróg wewnćtrznych dojazdowych
posiadających zjazdy lub zjazd do drogi publicznej;
9) drogach wewnćtrznych naleşy przez to rozumieć drogi nie zaliczone do şadnej kategorii
dróg publicznych, mićdzy innymi stanowiące
drogi do obiektów uşytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
10) terenie zieleni urządzonej naleşy przez to rozumieć zróşnicowaną gatunkowo zieleń wysoką
i niską o charakterze ozdobnym, pokrywającą
ukształtowane powierzchnie;
11) zabudowie naleşy przez to rozumieć budynki
lub zespoły budynków wraz z dojazdami, parkingami i innymi urządzeniami związanymi
z ich obsługą;
12) wysokości zabudowy naleşy przez to rozumieć
maksymalny pionowy wymiar budynku, liczony
od poziomu terenu przy najnişej połoşonym
wejściu do budynku;
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13) powierzchni zabudowy naleşy przez to rozumieć powierzchnić poziomego rzutu jednej
kondygnacji naziemnej o najwićkszej obszarowo powierzchni, liczonej po zewnćtrznym obrysie przegród zewnćtrznych, przy czym powierzchnić zabudowy działki obliczamy jako
sumć powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowlanych wraz z budynkami gospodarczymi i garaşami, wystćpujących w obrćbie
działki;
14) usługach komercyjnych naleşy przez to rozumieć działalność w zakresie zamieszkania zbiorowego (hotele, motele, pensjonaty, stacje
benzynowe itp.), handlu, gastronomii, sportu,
usług zdrowia, usług finansowych, usług bytowych i innych z wyłączeniem przedsićwzićć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
15) przestrzeni publicznej naleşy przez to rozumieć
ogólnodostćpne obszary o dominującej funkcji
komunikacji pieszej, takie jak ulice, w tym takşe
ścieşki rowerowe, parki, zieleńce;
16) uciąşliwości naleşy przez to rozumieć uciąşliwość powodowaną przez przedsićwzićcia mogące oddziaływać na środowisko w rozumieniu
ustawy z dnia 3 paŝdziernika 2008r. o udostćpnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227);
17) zagospodarowaniu tymczasowym naleşy przez
to rozumieć dotychczasowy sposób korzystania
z terenu, do momentu wprowadzenia zainwestowania, zgodnego z ustaleniami planu;
18) stawce procentowej naleşy przez to rozumieć
wzrost wartości nieruchomości spowodowany
ustaleniami planu, upowaşniający do pobrania
od właściciela jednorazowej opłaty w przypadku jej zbycia, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
19) nieprzekraczalnej linii zabudowy naleşy przez to
rozumieć granicć wzdłuş terenów komunikacji
i wydzielonych pasów infrastruktury technicznej, poza którą nie moşe być wysunićte lico
budynku; dopuszcza sić jej nieznaczne naruszenie dla zadaszeń wejściowych, rzutu dachu,
wykuszy, balkonów, elementów wystroju architektonicznego, w tym ganków i schodów wejściowych;
20) reklamie wielkogabarytowej naleşy przez to rozumieć wolnostojące, trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe, w tym umieszczane
na elementach konstrukcyjnych, obiekcie budowlanym lub ogrodzeniu, którego przynajmniej jeden z wymiarów przekracza 4,0m.;
21) strefie technicznej naleşy przez to rozumieć
strefy od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej obejmujące: pas terenu wzdłuş sieci po
jej stronach, pozwalający na stały lub okresowy
dostćp operatora kontrolującego stan sieci,
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a w przypadku awarii - na jej usunićcie; szerokość tej strefy ustala sić na podstawie rodzaju
sieci, średnicy i głćbokości posadowienia.
Rozdział 2
Przepisy obowiązujące w całym obszarze, objętym
planem
§ 5. 1. Ustala sić zasady przeznaczenia terenów.
2. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi,
mogą być zagospodarowane wyłącznie na cele
zgodne z podstawowym przeznaczeniem lub łącznie
z przeznaczeniem dopuszczalnym, zgodnie z ustaleniami określonymi w zapisach niniejszej uchwały,
w tym szczegółowymi zasadami zagospodarowania
terenów, zawartymi w rozdziale 4, z zastrzeşeniem,
iş zagospodarowanie na cele zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym nie moşe zaistnieć samodzielnie.
3. W ramach terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospodarowania zgodnego
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
mogą wystćpować drogi wewnćtrzne, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz zieleń izolacyjna.
§ 6. 1. Ustala sić zasady ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego.
2. Nakazuje sić realizować zagospodarowanie terenów z uwzglćdnieniem wymogów ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego, polegających
na:
1) dbanie o docelowe ukształtowanie i zagospodarowanie linii zabudowy i linii zieleni wokół
ulic – koordynacjć pomićdzy liniami zabudowy,
zielenią kompozycyjną i izolacyjną, elementami
reklam i informacji wizualnej, ogrodzeniami
poszczególnych nieruchomości itp.;
2) realizacjć terenów biologicznie czynnych
w granicach kaşdej działki o procencie powierzchni ustalonym w zapisach szczegółowych, do których naleşą tereny zieleni niskiej
– trawniki, zieleni średniej – krzewy, zieleni wysokiej – drzewa istniejące i projektowane;
3. Nakazuje sić realizacjć budynków, z uwzglćdnieniem nastćpujących zasad:
1) sytuowanie na terenach oznaczonych symbolem U, P hal produkcyjnych, warsztatów wytwórczych i rzemieślniczych oraz budynków
gospodarczych w głćbi działki za budynkami
biurowymi i usługowymi;
2) przeznaczenie pasa terenu, pomićdzy linią zabudowy a linią rozgraniczającą teren, wyłącznie
pod realizacjć:
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sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
elementów małej architektury;
zieleni dekoracyjnej i uşytkowej.
4. Zakazuje sić stosowania:

1) materiałów wykończeniowych typu: blacha trapezowa i falista oraz siding, dla obiektów biurowych;
2) reklam wielkogabarytowych typu billboard - na
terenach zieleni urządzonej, dróg publicznych lokalnych i dojazdowych oraz znaków informacji wizualnej w miejscach i w sposób naruszający bezpieczeństwo ruchu samochodowego
i pieszego.
5. Dopuszcza sić na elewacjach:
1) stosowanie kolorów
identyfikacja firm;

zarejestrowanych

jako

2) stosowanie znaków informacji wizualnej w celach reklamowych, w tym szyldów, reklam, tablic informacyjnych, pod warunkiem:
a) umieszczania w strefie frontowej budynków;
b) nawiązania do podziałów i kolorystyki fasad
oraz nie wykraczania poza obrys budynku.
§ 7. 1. Ustala sić zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
2. W zakresie lokalizacji przedsićwzićć zawsze
mogących i potencjalnie mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu zapisów
ustawy o udostćpnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 03.10.2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227):
1) dopuszcza sić lokalizacjć inwestycji wskazanych, jako przedsićwzićcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których sporządzenie raportu jest lub moşe być
wymagane, pod warunkiem, iş spełnione bćdą
dopuszczalne normy określające standardy jakości środowiska;
2) zakazuje sić stosowania systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądŝ
zbiorników bezodpływowych z odprowadzeniem do gruntu lub wód.
3. W zakresie ochrony przed hałasem dopuszcza
sić poziom hałasu określony w przepisach odrćbnych.
4. W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje sić:

dojścia do budynku;

1) spełnienie warunków w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, w tym hermetyzacjć
procesów technologicznych, ograniczających
emisjć zanieczyszczeń;

zadaszonego i osłonićtego miejsca pod
pojemniki na śmieci;

2) stosowanie paliw ekologicznych, tj. o niskiej
zawartości związków siarki.

utwardzonego wjazdu na teren działki;

miejsc do parkowania;
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5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska przed odpadami:
1) nakazuje sić:
a) właściwe zagospodarowanie terenu oraz
gromadzenie wód opadowych, mające na celu minimalizowanie przekształcenia powierzchni ziemi i jej ochronć przed erozją;
b) w związku z realizacją budowy, przy realizacji
robót ziemnych zdjćcie wierzchniej warstwy
ziemi organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie z moşliwością ponownego wykorzystania;
c) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi
na obszarze gminy;
2) dopuszcza sić :
a) gospodarkć
odpadami
niebezpiecznymi
w małych ilościach, w związku z istniejącą
lub projektowaną działalnością w zakresie
produkcji, baz, składów, rzemiosła uciąşliwego, realizacją lub utrzymaniem usług, gospodarką komunalną, wg odrćbnych przepisów obowiązujących w tym zakresie;
b) wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu
mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy,
usuwany lub przemieszczany, w związku
z realizacją przedsićwzićcia lub realizacją
elementów zagospodarowania terenu, z zastrzeşeniem przepisów o ograniczeniu zmian
naturalnego ukształtowania.
6. W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniem nakazuje sić:
1) uszczelnianie powierzchni komunikacyjnych,
w tym placów, dróg i parkingów;
2) instalowanie urządzeń oczyszczających wody
opadowe i roztopowe tj. separatorów i osadników, w szczególności na terenie baz transportowych, stacji paliw i magazynów paliw, zakładów usług motoryzacyjnych i innych, w których
istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia
wód opadowych substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami toksycznymi.
7. W zakresie ochrony terenów zieleni i wartości
krajobrazowych:
1) nakazuje sić:
a) ochronć lokalnych wartości krajobrazu oraz
zieleni poprzez zachowanie i utrzymanie,
w szczególności naturalnego ukształtowania
terenu i w miarć moşliwości istniejących
drzew;
b) kształtowanie nowej zieleni w sposób nie kolidujący z zabudową – wprowadzanie nasadzeń zgodnie z siedliskiem przy uwzglćdnieniu docelowej wysokości i rozłoşystości oraz
otwarć widokowych;
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2) dopuszcza sić realizacjć i wydzielanie ciągów
pieszych i ścieşek rowerowych, w ramach terenów zieleni.
8. Na terenie objćtym opracowaniem i w jego
najblişszym otoczeniu z zasobów przyrodniczych
brak jest obiektów objćtych ochroną prawną, nie
wystćpują teş złoşa kopalin.
§ 8. 1. Ustala sić zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
2. Nakazuje sić chronić walory krajobrazowe
i dbać o staranne wkomponowywanie obiektów
i urządzeń w istniejący krajobraz.
3. Zobowiązuje sić kaşdego, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych odkrył
przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iş
jest on zabytkiem:
1) do wstrzymania wszelkich robót mogących
uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia przy uşyciu dostćpnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznego zawiadomienia o tym odpowiedni organ słuşby ochrony zabytków oraz
Burmistrza Zbąszynka.
4. Burmistrz Zbąszynka jest obowiązany niezwłocznie, nie dłuşej niş w terminie 3 dni przekazać
Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przyjćte zawiadomienie.
5. Na terenie objćtym opracowaniem i w jego
najblişszym otoczeniu brak jest obiektów wpisanych
do rejestrów zabytków i do ewidencji zabytków
i brak stanowisk archeologicznych.
§ 9. 1. Ustala sić wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
2. Nakazuje sić likwidacjć istniejących barier
technicznych i architektonicznych umoşliwiając osobom niepełnosprawnym poruszanie sić w obrćbie:
1) komunikacji publicznej: ulic, placów, parkingów, ścieşek ruchu pieszego, przystanków itp.;
2) terenów zieleni urządzonej oraz obiektów
i urządzeń związanych z usługami publicznymi.
3. Dopuszcza sić stosowanie :
1) elementów małej architektury, zieleni i akcentów plastycznych;
2) urządzeń uşytkowych, w szczególności lamp
oświetleniowych, słupów ogłoszeniowych, ławek, elementów dekoracyjnych i uşytkowych,
koszy na śmieci;
3) elementów zagospodarowania terenu, w tym
chodników i ulic.
4. Nakazuje sić :
1) zwrócenie szczególnej uwagi na uformowanie
zabudowy i zagospodarowania od strony dróg
publicznych: wojewódzkiej i powiatowej (główne wejścia, reprezentacyjne elewacje zakładów
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i ozdobną zieleń lokalizować przy głównych
ciągach ulicznych);
2) akcentowanie wjazdów i wejść do zakładów
poszerzeniami drogi w formie niewielkich placów.
§ 10. 1. Ustala sić szczegółowe zasady i warunki
scalania i podziału nieruchomości.
2. W obszarze objćtym planem nie wystćpują tereny podlegające scaleniu.
3. Dopuszcza sić moşliwość łączenia wydzielonych działek budowlanych.
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postojowych, zatok autobusowych, chodników,
ścieşek rowerowych;

2) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
3) elementów małej architektury;
4) reklam wielkogabarytowych;
5) zieleni.
4. Kaşdorazowo w sytuacji przebudowy, rozbudowy i budowy elementów układu komunikacji,
w tym dróg, parkingów, ścieşek rowerowych i ciągów pieszych, naleşy uwzglćdnić odpowiednio:

4. Wszystkie ustalenia zdefiniowane dla dzielonej nieruchomości są jednocześnie obowiązujące
dla kaşdej z nowo powstałych działek.

1) projektowane oraz istniejące sieci uzbrojenia
terenu, z dopuszczeniem ich przełoşenia na
koszt administratora drogi i na warunkach
uzgodnionych z gestorem danej sieci;

5. Proponuje sić przeprowadzenie podziałów
nieruchomości zgodnie z liniami postulowanymi,
wyznaczonymi na rysunku planu.

2) istniejący układ dróg publicznych i utrzymanie
powiązań w formie skrzyşowań;

6. W przypadku innego podziału niş określony
w ust. 5:
1) ustala sić:
a) obowiązek zapewnienia dla wszystkich powstałych w wyniku podziału działek dostćpu
do infrastruktury technicznej i do drogi publicznej, w tym poprzez drogi wewnćtrzne
o szerokości nie mniejszej niş 6,0m.;
b) konieczność
uwzglćdnienia
istniejącego
projektowanego uzbrojenia, z zachowaniem
pasów eksploatacyjnych według zasad określonych przez dysponentów sieci;
2) dopuszcza sić na wszystkich terenach, z wyjątkiem pasów drogowych, wydzielanie działek
pod urządzenia i sieci infrastruktury technicznej
o wielkości zapewniającej dostćp i obsługć tych
urządzeń.
§ 11. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
2. Podstawowy układ komunikacji drogowej, obsługujący teren stanowią:
1) drogi publiczne zlokalizowane poza granicami
opracowania planu:
a) droga publiczna wojewódzka;
b) droga publiczna powiatowa;
c) droga publiczna gminna oraz projektowana
obwodnica wsi Chlastawa (od strony zachodniej);
2) uzupełnienie układu komunikacji mogą stanowić dodatkowe drogi wewnćtrzne, stanowiące
dojazdy do poszczególnych posesji (spełniające
wymagania jak dla dróg przeciwpoşarowych)
w przypadku wtórnych podziałów działek.
3. W granicach pasów drogowych dopuszcza sić
realizacjć:
1) wszelkich elementów związanych bezpośrednio
z komunikacją drogową, rowerową i pieszą
a w szczególności: ogólnodostćpnych miejsc

3) utrzymanie lub budowć nowych chodników;
4) rozpoznanie geologiczno – inşynierskie terenu.
5. Program parkingowy, wyliczony według parametrów i wskaŝników określonych dla poszczególnych terenów w rozdziale 4, naleşy zbilansować
w 100% w ramach terenu planowanej inwestycji, co
w szczególności oznacza zakaz realizacji nowych
inwestycji nie spełniających tego warunku.
§ 12. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
2. Dla wszystkich terenów ustala sić, w zaleşności od potrzeb, wyposaşenie w sieć wodociągową,
kanalizacyjną, elektroenergetyczną, gazową, ciepłowniczą i teletechniczną wraz z urządzeniami wynikającymi z przepisów odrćbnych oraz przynaleşnymi pasami obsługi technicznej.
3. W planie określono zasady obsługi w zakresie
infrastruktury technicznej, związane z sieciami, przyłączami i obiektami technologicznymi, niewymagającymi wydzielania terenu, zlokalizowanymi w granicach innych wyodrćbnionych w planie terenów,
o róşnym przeznaczeniu przy czym:
1) trasy projektowanych sieci infrastruktury technicznej naleşy prowadzić w liniach rozgraniczających drogi, z uwzglćdnieniem umieszczenia
w przekroju poprzecznym ulic, wszystkich sieci
projektowanych docelowo;
2) dopuszcza sić:
a) zmiany przebiegu i parametrów istniejących
sieci infrastruktury technicznej na warunkach
ustalonych z administratorem danej sieci
– o ile nie narusza to struktury danej sieci,
nie pogarsza warunków obsługi i nie narusza
interesów osób trzecich;
b) realizacjć inwestycji infrastruktury technicznej, których przebieg wynika z zapisów planu
lub przepisów odrćbnych i nie wynika z rysunku planu.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodć:
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1) ustala sić:
a) zagwarantowanie pełnego pokrycia zapotrzebowania z projektowanej sieci wodociągowej rozgałćŝnej z wpićciem do istniejącej
sieci zlokalizowanej w liniach rozgraniczenia
drogi wojewódzkiej lub z wieşy ciśnień;
b) przyjćcie ilości dostarczanej wody, dla poszczególnych typów zabudowy, zgodnie
z przepisami szczególnymi w sprawie określenia przecićtnych norm zuşycia wody;
2) nakazuje sić:
a) utrzymanie przebiegu głównej sieci w liniach
rozgraniczających istniejących dróg;
b) zapewnienie
wymaganego
zaopatrzenia
wodnego dla celów przeciwpoşarowych.
5. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych,
komunalnych i przemysłowych oraz wód opadowych i roztopowych, zwanych dalej - ściekami:
1) nakazuje sić:
a) odprowadzenie ścieków, o ile spełniają parametry zgodne z przepisami odrćbnymi - do
istniejącego
kolektora
zlokalizowanego
w liniach rozgraniczenia drogi wojewódzkiej
poprzez przepompownie;
b) lokalizowanie nowej sieci kanalizacyjnej w liniach rozgraniczających dróg, z uwzglćdnieniem przepisów odrćbnych;
c) podczyszczanie
w miejscu
wytwarzania,
w przypadku ścieków przemysłowych, przed
wprowadzeniem ich do istniejącego systemu
sieci kanalizacyjnej;
d) odprowadzenie wód deszczowych z terenów
komunikacyjnych do szczelnych zbiorników
bezodpływowych usytuowanych na terenie
działki;
2) zakazuje sić wprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu;
3) dopuszcza sić :
a) gromadzenie wód opadowych na terenach
usługowych z ich gospodarczym wykorzystaniem;
b) budowć sieci kanalizacyjnych przez tereny
działek prywatnych, w przypadku braku innych moşliwości, pod warunkiem uzyskania
zgody ich właścicieli;
c) lokalizacjć przepompowni ścieków na terenie
własnym inwestora.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala sić pokrycie, z dystrybucyjnej sieci gazowej w uzgodnieniu z operatorem sieci po
spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia na zasadach określonych przez operatora sieci, zgodnie z ustawą
Prawo energetyczne i rozporządzeniami wykonawczymi do ustawy;
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2) nakazuje sić:
a) zabezpieczenie do celów technologicznych
i grzewczych gazu z istniejącego gazociągu
średniego ciśnienia;
b) stosowanie, dla sieci stref kontrolowanych,
zgodne z przepisami szczególnymi w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe;
3) dopuszcza sić lokalizacjć gazociągu poza pasami jezdni, za uzgodnieniem z właścicielem terenu, na warunkach określonych przez administratora sieci.
7. W zakresie elektroenergetyki:
1) ustala sić pokrycie zapotrzebowania z istniejącej lub rozbudowanej sieci elektroenergetycznej;
2) nakazuje sić zasilanie nowych odbiorców energii elektrycznej liniami kablowymi z projektowanych stacji transformatorowych;
3) dopuszcza sić realizacjć stacji transformatorowych na terenie inwestora.
8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala sić,
zaopatrzenie w ciepło z lokalnych proekologicznych
ŝródeł ciepła, ograniczających wielkość emisji i zanieczyszczeń powietrza w tym niekonwencjonalnych
ŝródeł energii cieplnej.
9. W zakresie telekomunikacji:
1) ustala sić zapewnienie dostćpu, w zaleşności
od potrzeb, do istniejącej lub rozbudowanej
sieci telekomunikacyjnej;
2) zaleca sić docelową obsługć abonamentów
przez róşnych operatorów z istniejących lub
planowanych sieci telekomunikacyjnych;
10. W zakresie gospodarki odpadami:
1) nakazuje sić:
a) minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, segregacje ich ze szczególnym
uwzglćdnieniem odpadów niebezpiecznych,
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami odrćbnymi;
b) wyposaşenie terenów pieszych w urządzenia
do gromadzenia odpadów;
2) dopuszcza sić krótkoterminowe gromadzenie
odpadów komunalnych w granicach działek, na
których są wytwarzane, a nastćpnie nakazuje
sić wywóz ich na wysypisko przez wyspecjalizowane przedsićbiorstwo.
11. Dopuszcza sić lokalizacjć nowych, nie uwidocznionych w rysunku planu przewodów urządzeń
infrastruktury technicznej związanych z obsługą zagospodarowania terenu we wszystkich obszarach,
równieş poza wyznaczonymi pasami drogowymi
przy spełnieniu nastćpujących warunków:
a) uzyskania zgody właściciela nieruchomości;
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b) powiązanie z elementami ekofizjograficznymi, w szczególności projektowanie sieci
z uwzglćdnieniem: ukształtowania terenu,
walorów krajobrazowych i skupisk zadrzewień, przebiegu cieków wodnych;
c) powiązanie ze strukturą władania, w szczególności projektowanie wzdłuş granic nieruchomości oraz w sposób umoşliwiający realizacjć przeznaczenia terenu.
§ 13. 1. Ustala sić sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i uşytkowania
terenów.
2. Zakazuje sić lokalizacji obiektów tymczasowych, za wyłączeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów stanowiących
zaplecze budowlane dla realizowanej inwestycji.
3. Dopuszcza sić realizacjć nowych tymczasowych obiektów budowlanych lub tymczasowych
budowli, a takşe tymczasowych parkingów terenowych, realizowanych na koszt inwestora, właściciela
lub uşytkownika pod warunkiem , iş takie lokalizacje
spełnią wymogi wynikające z przepisów odrćbnych,
a podstawowe przeznaczenie działki nie wyklucza
takich moşliwości.
§ 14. Stawka procentowa słuşąca naliczeniu jednorazowej opłaty. Ustala sić 30% stawkć słuşącą
naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wynikającej ze wzrostu wartości nieruchomości objćtej planem.
Rozdział 3
Przepisy dotyczące wydzielonych stref, określające
szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.
§ 15. 1. Na terenach połoşonych w zasićgu
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych „Wielkopolska Dolina Kopana” naleşy:
1) powierzchnić placów, ulic, parkingów, placów
postojowych i placów manewrowych przy
obiektach przemysłowych i usługowych,
uszczelnić;
2) wody opadowe odprowadzać do rowów po
wstćpnym oczyszczeniu w piaskownikach i separatorach.
§ 16. 1. Ustala sić strefy techniczne:
1) dla istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napićcia 15kV dla obiektów
przeznaczonych na stały pobyt ludzi wyznacza
sić strefć wynoszącą 10,0m, tj. po 5.0m w obie
strony od osi linii. Lokalizowanie obiektów, sadzenie drzew oraz wszelka działalność prowadząca do zmiany zagospodarowania w tej strefie wymaga kaşdorazowo indywidualnego rozpatrzenia i uzgodnienia z Zakładem Energetycznym w Zielonej Górze;
2) dla pozostałych istniejących i projektowanych
sieci, strefy niewyznaczone graficznie na rysunku planu, o szerokościach uzaleşnionych od
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średnicy i typu sieci, ustalone indywidualnie
przez właściwego dysponenta.

2. W zasićgu oddziaływania akustycznego szlaków kolejowych naleşy: budynki i budowle sytuować w odległości nie mniejszej niş 10.0m od granicy obszaru kolejowego, z tym şe odległość ta od osi
skrajnego toru nie moşe być mniejsza niş 20.0m.
3. W przypadku likwidacji sieci wyznaczone na
rysunku planu strefy przestają obowiązywać, natomiast w przypadku przeniesienia sieci obowiązują
strefy w odniesieniu do nowej lokalizacji.
Rozdział 4
Warunki zagospodarowania dla poszczególnych
terenów.
§ 17. 1. Wyznacza sić tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej oznaczone w planie symbolem P.
2. Ustala sić przeznaczenie terenów:
1) podstawowe:
a) pod obiekty produkcyjne: produkcja dla budownictwa – materiały budowlane, przemysł
lekki – fabryki i montownie, przemysł spoşywczy, warsztaty, rzemiosło produkcyjne,
przemysł inny;
b) pod tereny magazynowo – składowe (magazyny i składy zabudowane i odkryte, silosy,
zbiorniki, itp.);
2) dopuszczalne:
a) pod rzemiosło usługowe drobne;
b) pod administracjć gospodarczą i biura;
c) pod zieleń urządzoną;
3) dla kaşdego terenu przeznaczonego pod aktywność gospodarczą, niezaleşnie od funkcji
wiodących i uzupełniających, funkcjami mogącymi wystćpować w granicach terenu, bez ich
jednoznacznego definiowania, moşe być dodatkowo zagospodarowanie zintegrowane i obsługujące funkcje wewnćtrzne:
a) komunikacja kołowa wewnćtrzna przystosowana do transportu cićşkiego;
b) komunikacja piesza;
c) zieleń uzupełniająca i izolacyjna;
d) drobne funkcje usługowe i administracyjne
oraz urządzenia infrastruktury technicznej
i komunalnej wraz z obiektami funkcji wiodącej i uzupełniających, o łącznej powierzchni
nie przekraczającej 10% sumy wszystkich
powierzchni uşytkowych nie bćdące samodzielnym budynkiem;
e) urządzenia i elementy infrastruktury techniczne, nie wymagające wydzielenia dla nich
niezaleşnej nieruchomości;
f)

urządzenia telekomunikacyjne typu: abonenckie wćzły dostćpu, standardowe szafy
kablowe oraz aparaty ogólnodostćpne w kabinach telekomunikacyjnych i na słupach;
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g) stacje transformatorowe wraz z swobodnym
dojazdem przystosowanym do sprzćtu cićşkiego.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, nakazuje sić :
a) dostosowanie charakteru prowadzonej działalności produkcyjnej do wielkości i specyfiki
posiadanej działki;
b) odseparowanie działalności produkcyjnej
prowadzonej zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym, w przypadku
sąsiedztwa z przestrzeniami publicznymi
i terenami zabudowy mieszkaniowej ogrodzeniem pełnym lub pasem zieleni izolacyjnej zimotrwałej, w sposób skutecznie zapobiegający wykraczaniu uciąşliwości poza
granice działki w szczególności ze wzglćdu
na wytwarzany hałas, wibracje, draşniące
wonie lub światło o duşym natćşeniu, lub ze
wzglćdu na rodzaj tej działalności jeśli mógłby on obnişać jakość środowiska zamieszkania.
4. Zagospodarowania terenu, parametry i wskaŝniki :
1) ustala sić:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni działki – nie wićcej niş
w 70%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niş: 15% w tym dla zieleni wysokiej naleşy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych;
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b) lokalizacji przedsićwzićć i urządzeń powodujących przekroczenia standardów jakości
środowiska poza terenem do którego właściciel ma tytuł prawny;
c) lokalizacji zakładu stwarzającego zagroşenie
dla şycia lub zdrowia ludzi a w szczególności
wystąpienia powaşnych awarii.

5. Ustala sić parametry i wskaŝniki kształtowania
zabudowy:
1) gabaryty zabudowy - stosowanie indywidualnych rozwiązań zgodnie z charakterem funkcji,
o dostosowanych proporcjach umoşliwiające
harmonijne wkomponowanie nowej zabudowy
w istniejący krajobraz i istniejącą zabudowć ale
nie wyşszą niş 20.0m., dla zabudowy produkcyjnej nie ustala sić wysokości, - moşe wynikać
z przyjćtej technologii (maksimum do wysokości wieşy ciśnień);
2) w zakresie geometria dachu: dopuszcza sić stosowanie indywidualnych rozwiązań w dostosowaniu do charakteru funkcji i do cech otaczającego zainwestowania.
§ 18. 1. Wyznacza sić tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U.
2. Ustala sić przeznaczenie terenów:
1) podstawowe: pod usługi komunikacyjne związane z obsługą podróşnych ( stanowiska postojowe – parkingi, jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, stacje paliw, stanowiska
obsługi pojazdów, obiekty gastronomiczno –
handlowe, obiekty noclegowe, informacje turystyczne;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 10.0m od linii rozgraniczających drogi
publiczne, 6.0m od linii rozgraniczających
drogi wewnćtrzne, 4.0m od działek sąsiednich, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszczalne:

d) wjazdy i wyjazdy z dróg publicznych lub wewnćtrznych;

3) dla kaşdego terenu, niezaleşnie od funkcji wiodącej i uzupełniających, funkcjami mogącymi
wystćpować w granicach terenu, bez ich jednoznacznego definiowania, moşe być dodatkowo
zagospodarowanie zintegrowane i obsługujące
funkcje wewnćtrzne, tj.:

e) program parkingowy i garaşowy: naleşy
ustalić indywidualnie dla zamierzonego sposobu uşytkowania, co najmniej pokrywające
potrzeby zatrudnionych (15 – 25 na 100 osób
zatrudnionych) i wynikające z przyjćtej technologii produkcji;
2) dopuszcza sić moşliwość zagospodarowania
terenów w całości lub czćści przez jednego lub
kilku inwestorów pod warunkiem zapewnienia
wydzielonym terenom dojazdu do drogi publicznej. W sytuacji gdy teren zostanie podzielony na kilka działek to dojazd do drogi publicznej bćdzie moşliwy poprzez drogć której linie
rozgraniczenia o szerokości 20.0m pokazane są
na rysunku planu liniami przerywanymi (postulowanymi);
3) zakazuje sić:
a) lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;

a) salony i stacje serwisowe;
b) usługi, w szczególności: administracyjne, finansowe, transportowe, motoryzacyjne;

a) komunikacja kołowa (dojazdy, place manewrowe);
b) komunikacja piesza (dojścia);
c) parkingi wewnćtrzne bilansujące w 100% potrzeby parkingowe w ilości dostosowanej do
funkcji obiektów;
d) pasy zieleni izolacyjnej o szerokości nie
mniejszej niş 3.0m. z zastosowaniem gatunków zimozielonych i szybko rosnących
wzdłuş granic działki;
e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;
f)

trafostacje;

4) dopuszcza sić moşliwość lokalizowania uşytkowania, takiego jak:
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a) stacji autogazu;
b) zieleni urządzonej.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nakazuje sić dostosowanie charakteru
prowadzonej działalności do wielkości i specyfiki
posiadanej działki.
4. Ustala sić zasady zagospodarowania terenu,
parametry i wskaŝniki:
a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku
do powierzchni nieruchomości – nie wićcej
niş 80%;
b) powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej
niş 10%, w tym dla zieleni wysokiej naleşy
przeznaczyć co najmniej 20% terenów biologicznie czynnych;
c) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu, tj. w odległości
10,0m od linii rozgraniczających drogi wojewódzkiej i powiatowej;
d) program parkingowy:
w ilości nie mniejszej niş 1 miejsce postojowe na 25m² powierzchni uşytkowej;
w przypadku usług gastronomii, w ilości
nie mniejszej niş 1 miejsce postojowe na
6 miejsc konsumpcyjnych;
w przypadku innego sposobu uşytkowania
naleşy ustalić indywidualnie, co najmniej
pokrywające potrzeby zatrudnionych (15 –
25 na 100 osób zatrudnionych) i wynikające z przyjćtej technologii;
e) obsługa komunikacyjna bezpośrednio z istniejących dróg publicznych (powiatowa i wojewódzka).
5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy:
1) ustala sić :
a) gabaryty zabudowy wywaşone, proporcjonalne, proste bryły;
b) wysokość zabudowy - do 3 kondygnacji, ale
nie wyşsza niş 15,0m, przy czym nie dotyczy
ona obiektów i urządzeń typu: kominy, maszty oraz obiektów, których wysokość zaleşy od
wzglćdów technologicznych;
2) w zakresie geometrii dachu dopuszcza sić stosowanie dachów według indywidualnych potrzeb.
§ 19. 1. Wyznacza sić tereny zieleni nieurządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZN.
2. Ustala sić przeznaczenie terenów: skwery, zieleńce.
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3. Zagospodarowanie terenu, parametry i wskaŝniki oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala sić:
a) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej
niş 95%;
b) powierzchnia trwałego zainwestowania związanego z przeznaczeniem dopuszczalnym nie
moşe przekroczyć 5% powierzchni terenu;
2) nakazuje sić zachowanie istniejącej zieleni
o walorach przyrodniczo – krajobrazowym oraz
uzupełnienie jej zielenią wysoką, krzewami
i powierzchniami trawiastymi,
3) zakazuje sić:
a) grodzenia terenów;
b) lokalizacji tymczasowych obiektów kontenerowych, w tym o funkcji handlowej; usługowej i itp.;
4) dopuszcza sić:
a) lokalizowanie tablic informacyjnych i związanych trwale z terenem obiektów reklamowych;
b) nasadzenia drzew i krzewów;
c) lokalizowanie sieci urządzeń infrastruktury
technicznej związanej z obsługą zagospodarowania terenu;
d) lokalizacjć ciągu pieszego nieutwardzonego.
§ 20. 1. Wyznacza sić tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka oznaczone w planie E1.
2. Ustala sić przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe: pod stacje transformatorowe z przynaleşnym zagospodarowaniem;
2) przeznaczenie dopuszczalne: pod wszelkie
urządzenia towarzyszące zaopatrzeniu w energić elektryczną.
3. Parametry i wskaŝniki zagospodarowania terenu: teren o minimalnych wymiarach 4.0 x 5.0m.,
z dojazdem 3.5 metrową jezdnią utwardzoną z dróg
publicznych i wewnćtrznych.
4. Zagospodarowania terenu - nakazuje sić, aby
uciąşliwości bądŝ szkodliwości dla środowiska wywołane przez obiekt i urządzenia nie wykraczały poza granice terenu, na którym są zlokalizowane i tym
samym, nie powodowały konieczności ustanowienia
obszaru ograniczonego uşytkowania.
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Rozdział 5
Przepisy końcowe
§ 21. Tracą moc zapisy uchwały Nr XXXII/53/05
Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego wsi
Kosieczyn i Chlastawa w zakresie objćtym niniejszą
zmianą planu.
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§ 22. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Zbąszynka.
§ 23. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVIII/40/2010
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 24 czerwca 2010r.
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a) budşetowych gminy, wg harmonogramu
planowanych do realizacji inwestycji oraz zadań wprowadzanych w kolejnych latach do
budşetu przez Radć Miejską w Zbąszynku,

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVIII/40/2010
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 24 czerwca 2010r.

b) pozabudşetowych, w tym z funduszy Unii Europejskiej,

ROZSTRZYGNIĘCIE
dotyczy sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania
zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn
i Chlastawa, tereny położone w obrębie wsi Kosieczyn i Chlastawa przy drodze woj. Nr 302.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn.
zm.), art. 7 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 111 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z póŝn.
zm.) Rada Miejska w Zbąszynku rozstrzyga, co nastćpuje:
1) z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Kosieczyn i Chlastawa, tereny połoşone w obrćbie wsi Kosieczyn i Chlastawa przy drodze woj. Nr 302 obejmującego
tereny w granicach określonych w załączniku
graficznym Nr 1 wynika, şe realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury
technicznej, w tym budowy dróg, kanalizacji,
wodociągów pociąga za sobą wydatki z budşetu gminy, w zakresie realizacji zadań własnych;
2) inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej uchwały, w zakresie budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej,
które są niezbćdne dla prawidłowego i uporządkowanego zagospodarowania terenu objćtego planem, bćdą finansowane ze środków:

Poz. 1423, 1424

c) wynikających z porozumień, w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego,
d) własnych inwestorów, na terenie posiadanych przez nich nieruchomości,
e) własnych operatorów sieci.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVIII/40/2010
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 24 czerwca 2010r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany
planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn.
zm.) Rada Miejska w Zbąszynku rozstrzyga co nastćpuje:
Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosieczyn i Chlastawa,
tereny połoşone w obrćbie wsi Kosieczyn i Chlastawa przy drodze woj. Nr 302 obejmującego tereny
w granicach określonych w załączniku graficznym
Nr 1, wyłoşonej do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko w Urzćdzie Miejskim w Zbąszynku w dniach od
29.04.2010 do 20.05.2010r., nie wniesiono uwag
zgodnie z wykazem uwag stanowiącym integralną
czćść dokumentacji formalno – prawnej prac planistycznych.
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UCHWAŁA NR LVIII/410/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 23 września 2010r.
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku
Nr 95, poz. 613) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Uchyla sić uchwałć Nr LVI/406/10 Rady
Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 26 sierpnia
2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź
42 4
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UCHWAŁA NR LVIII/413/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 23 września 2010r.
w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi gminnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 10 ust. 1
w zw. z art. 7 ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst
jedn.: Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn. zm.), po
uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego, uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Pozbawia sić kategorii dróg gminnych i jednocześnie zalicza sić do kategorii dróg wewnćtrznych nastćpujące ulice na terenie miasta Strzelce
Krajeńskie:
1) droga gminna Nr F 103112 – ul. Jeziorna Nr ew.
działki 82 obrćb 17 Strzelce Krajeńskie – na całym odcinku,

2) droga gminna Nr F 103152 – ul. Kolejowa
Nr ew. działki – 503/2 obrćb 17 Strzelce Krajeńskie – na całym odcinku.
§ 2. Szczegółowe połoşenie i przebieg dróg wymienionych w § 1 oznaczono na mapach, które stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/413/10
Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich
z dnia 23 września 2010r.
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UCHWAŁA NR LVIII/414/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 23 września 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach
gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zm.) oraz 40 ust. 8
i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/118/2004 Rady Miejskiej
w Strzelcach Krajeńskich z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajćcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Strzelce Kraj., w § 1 po pkt 4 dodaje sić pkt 5 w brzmieniu:

prowadzeniu prac wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
pozwolenia wojewódzkiego urzćdu ochrony zabytków”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź
142 6

„5. Stawki opłat określone w pkt 1 i 2 obnişa sić
o 70% przy pracach, których zakres przekracza
okres 1 miesiąca, a zajćcie pasa drogowego przy
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UCHWAŁA NR L/51/2010
RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU
z dnia 23 września 2010r.
w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Usług Komunalnych w Zbąszynku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591) w związku z art. 6 ust. 1
ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) art. 11
ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r.
Nr 157, poz. 1240), uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Nadaje sić Statut nowo utworzonej jednostce budşetowej o nazwie Samorządowy Zakład Usług
Komunalnych w Zbąszynku, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/7/98 Rady Miejskiej w Zbąszynku, z dnia 26 lutego 1998r. w sprawie
utworzenia Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Kierownikowi Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
w Zbąszynku.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Mazur
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr L/51/2010
Rady Miejskiej w Zbąszynku
z dnia 23 września 2010r.
STATUT
Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych
w Zbąszynku
I. Postanowienia ogólne
§ 1. Jednostka budşetowa Samorządowy Zakład
Usług Komunalnych w Zbąszynku – zwana dalej
„Zakładem”, posługująca sić skrótem nazwy
„SZUK” jest wyodrćbnioną jednostką organizacyjną
Gminy Zbąszynek prowadzącą gospodarkć finansową w formie jednostki budşetowej działającą na
zasadach przewidzianych dla jednostek budşetowych.
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§ 2. Zakład działa na podstawie obowiązującego
prawa, w szczególności w oparciu o przepisy: ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy
z 17 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240) oraz postanowień niniejszego
statutu.
§ 3. Siedziba Zakładu mieści sić w Zbąszynku
przy ul. PCK Nr 2.
§ 4. Zakład uşywa pieczćci podłuşnej z nazwą
w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, numerem
identyfikacji podatkowej, REGON-u oraz numerem
telefonu.
II. Cel i przedmiot działania
§ 5. Celem działania Zakładu jest bieşąca i nieprzerwana realizacja zadań ustawowych.
§ 6. Przedmiotem działania Zakładu jest:
1. w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodć:
a) dostarczanie odbiorcom wody spełniającej
obowiązujące normy,
b) prowadzenie bieşących prac konserwacyjno –
remontowych i nadzorowanie pracy stacji
uzdatniania wody, sieci wodociągowej oraz
przynaleşnych urządzeń,
c) prowadzenie dokumentacji i rozliczenia odbiorców zuşytej wody.
2. w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków
komunalnych:
a) odbieranie nieczystości płynnych i pobieranie
opłat za odprowadzanie ścieków,
b) bieşąca obsługa, naprawy i nadzorowanie
urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.
3. w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami uşytkowymi stanowiącymi
własność gminy:
a) gospodarowanie powierzonymi obiektami lokalowymi oraz terenami komunalnymi,
b) wykonywanie bieşących napraw i remontów,
c) prowadzenie ewidencji oraz pobieranie opłat
czynszowych,
d) administrowanie nieruchomościami w systemie zleconym.

Poz. 1427

trzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
2. Taryfy o których mowa w ust. 1, podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Miejskiej.
III. Zarządzanie i organizacja
§ 9. 1. Zakładem kieruje kierownik, do zadań którego naleşy w szczególności:
1) kierowanie Zakładem i reprezentowanie go na
zewnątrz,
2) realizowanie zadań Zakładu,
3) odpowiedzialność za gospodarkć finansową
Zakładu
4) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu
prawa pracy w stosunku do zatrudnionych
w Zakładzie pracowników,
5) dbanie o mienie Zakładu i właściwe nim gospodarowanie,
6) opracowanie rocznych planów finansowych.
2. Szczegółowy zakres czynności Kierownika Zakładu określa Burmistrz.
3. Strukturć organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika
Zakładu i zatwierdzony przez Burmistrza Zbąszynka.
IV. Gospodarka finansowa
§ 10. 1. Obsługć finansową Zakładu pełni główny ksićgowy, którego szczegółowy zakres obowiązków normują odrćbne przepisy.
2. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona
jest na zasadach określonych przepisami ustawy
o finansach publicznych oraz wydanych na podstawie tej ustawy rozporządzeń oraz ustawy z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r.
Nr 76, poz. 694).
3. Zakład prowadzi działalność na podstawie
rocznych planów finansowo – rzeczowych.
4. Zakład sporządza półroczne i roczne sprawozdania rzeczowo – finansowe, które przedkłada do
zatwierdzenia Burmistrzowi Zbąszynka.
5. Otrzymane dochody z tytułu prowadzonych
przez Zakład zadań, odprowadzane są na rachunek
bankowy Gminy Zbąszynek.
6. Kontrolć nad prawidłowością rozliczeń Zakładu z budşetem gminy sprawuje Skarbnik Gminy.

4. Zakład moşe takşe podjąć inną działalność
zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych.

§ 11.1. Zakład posiada odrćbny rachunek bankowy.

§ 7. Zakład gospodaruje wydzielonym mieniem
komunalnym Gminy Zbąszynek.

2. Z rachunku Zakładu moşna dokonywać wypłat
do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.

§ 8. 1. Zakład opracowuje taryfy zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o zbiorowym zaopa-
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V. Nadzór i kontrola nad działalnością Zakładu

VI. Postanowienia końcowe

§ 12. Nadzór i kontrolć nad działalnością Zakładu
sprawuje Burmistrz Zbąszynka.

§ 13. 1. Wynagradzanie pracowników określa
Zakładowy regulamin wynagradzania zatwierdzony
przez Burmistrza.
2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla jego
nadania.
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UCHWAŁA NR XXVII/230/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 24 września 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XXI/188/2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 10 ust. 1 i 2 i art 12 ust. 4 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala, co
nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/188/2009 Rady Gminy
Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych skreśla sić § 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
142 8
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UCHWAŁA NR XXVII/234/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Bogdaniec
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
Wymagania ogólne

1) dysponować specjalistycznymi pojazdami przeznaczonymi do świadczenia usług, w ilości zapewniającej
ciągłości
świadczenia
usług
w przypadku awarii sprzćtu, oznakowaniami
w sposób trwały i widoczny, umoşliwiający
identyfikacjć przedsićbiorcy
świadczonego
usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy);

§ 1. Przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:

2) zapewnić obsługć biurową oraz dysponować
bazą transportową, spełniającą wymagania odpowiednie do świadczonych usług wraz z miejscami postojowymi w ilości odpowiadającej
ilości pojazdów przeznaczonych do świadczenia
usług;

Rozdział 1

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 6948 –

Poz. 1429

3) zapewnić codzienne parkowanie i garaşowanie
pojazdów po zakończonej pracy na terenie bazy
o której mowa w § 1 pkt 2, w sposób umoşliwiający zabezpieczenie ich przed dostćpem
osób niepowołanych;

2) zapewnić odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości co najmniej z czćstotliwością określoną w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec.

4) posiadać umowć z przedsićbiorcą świadczącym
usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku moşliwości przeprowadzenia tych czynności na terenie bazy transportowej;

3) dokonywać odbioru wszystkich selektywnie
zbieranych frakcji odpadów komunalnych,
w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów opakowaniowych, biodegradowalnych, wielkogabarytowych, odpadów
z remontów i zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiących pozostałość po segregacji;

5) świadczyć usługi na podstawie umów zawartych z właścicielami nieruchomości i wystawić
imienne dowody, potwierdzające uiszczenie
opłaty za wykonanie usługi, z wyszczególnieniem rodzaju i ilości usunićtych odpadów lub
nieczystości ciekłych oraz adresu nieruchomości, na której wykonano usługć;
6) prowadzić pełną dokumentacjć działalności objćtej zezwoleniem, a w szczególności w zakresie
dokumentów wynikających z aktualnego prawa
normującego gospodarkć odpadami i nieczystościami ciekłymi oraz udostćpniać ją kaşdorazowo na şądania Wójta Gminy lub osób przez
niego upowaşnionych;
7) zapewnić ubiór osób obsługujących pojazdy
i pojemniki, umoşliwiający w sposób jednoznaczny identyfikacjć przedsićbiorcy;
8) prowadzić działalność w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu i uszkodzeń infrastruktury technicznej oraz zagroşenia dla şycia
i zdrowia ludzi.
§ 2. Wymagania określone w 1 pkt 1 i 2 powinny
być potwierdzone dokumentami do dysponowania
pojazdami oraz tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje sić zaplecze biurowe i baza
transportowa.
Rozdział 2
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
§ 3. Przedsićbiorca powinien spełniać nastćpujące wymagania dotyczące wyposaşenia technicznego
pojazdów, pojemników lub worków i bazy transportowej:
1) zapewnić właścicielowi nieruchomości, z którym podpisał umowć na odbiór odpadów komunalnych pojemniki, kontenery lub worki na
odpady, dostosowane do właściwości zbieranych frakcji odpadów, w ilości zapewniającej
odbiór odpadów komunalnych z czćstotliwością wynikającą z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogdaniec.
Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez
przedsićbiorcć muszą być estetyczne oraz trwale oznakowane, a oznakowanie powinno zawierać co najmniej nazwć i numer telefonu przedsićbiorcy oraz frakcjć zbieranych danych;

4) zapewnić transport selektywnie zebranych frakcji odpadów;
§ 4. Przedsićbiorca powinien spełniać nastćpujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych
i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
1) zapewnić, aby pojazdy, pojemniki, kontenery
i worki zabezpieczone były przed niekontrolowanym wydostawaniem sić odpadów podczas
ich gromadzenia, przeładunku i transportu;
2) zapewnić mycie i dezynfekcjć pojemników
zgodnie z regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Bogdaniec;
3) prowadzić stałą konserwacjć i naprawć pojemników i kontenerów w celu zapewnienia ich
przydatności do obsługi zadań związanych
z odbiorem odpadów komunalnych;
4) zapewnić, aby pojazdy wykorzystywane do
świadczenia usług były szczelne, w dobrym
stanie technicznym oraz estetycznym, a świadczone usługi wykonywane były w sposób nie
powodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku
i trasy wywozu odpadów;
5) wyposaşyć pojazdy w narzćdzia umoşliwiające
posprzątanie terenu po opróşnieniu pojemników lub kontenerów;
6) zapewnić mycie pojazdów po zakończonej pracy oraz utrzymanie ich w naleşytym stanie sanitarno-higienicznym;
§ 5. Dokumentacja, o której mowa w § 1 pkt 6
powinna zawierać nastćpujące informacje:
1) ewidencjć zawartych umów, która powinna
zawierać; imić, nazwisko lub nazwć właściciela
nieruchomości, adres nieruchomości i jej przeznaczenie, datć zawarcia umowy, pojemność
pojemnika, czćstotliwość wywozu, zakres prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnej zbiórki odpadów i ilość osób objćtych daną umową, zamieszkałych w danej nieruchomości;
2) masć poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych i sposób ich zagospodarowania;
3) masć odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;
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4) masć odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowisku
odpadów i sposób ich zagospodarowania;

1) dysponować wyspecjalizowanymi pojazdami
słuşącymi do opróşniania zbiorników bezodpływowych, spełniającymi specjalistyczne wymagania techniczne dla pojazdów asenizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych selektywnie.

2) prowadzić dokumentacje zawierającą:

§ 6. Unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych naleşy prowadzić w miejscu wskazanym
w wojewódzkim i gminnym planie gospodarki odpadami.
§ 7. Przedsićbiorca powinien posiadać aktualną
umowć lub promesć umowy na podstawie której
nastćpować bćdzie przekazywanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia przez instalacje, urządzenia i linie technologiczne wymienione w gminnym i wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
§ 8. W sytuacji gdy instalacje i urządzenia wymienione w gminnym planie gospodarki odpadami
nie zapewniają moşliwości odbioru i przetworzenia
lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsićbiorca powinien
sam posiadać takie moşliwości lub mieć podpisane
umowy z przedsićbiorcami zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi
takie moşliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych, odpadów budowlanych i odpadów wielkogabarytowych.
§ 9. Przedsićbiorca powinien zapewnić realizacjć
obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających
biodegradacji składowanych na składowisku odpadów.
Rozdział 3
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

a) wykaz zawartych umów;
b) określenie nazwy zleceniodawcy.
c) datć wywozu nieczystości i ilość m³.
§ 11. Przedsićbiorca powinien spełniać nastćpujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych
i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:
1) dbać o czystość i właściwy stan pojazdu asenizacyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wskazując miejsce ich mycia;
2) zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostawaniem sić na zewnątrz pojazdu nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu;
§ 12. Przedsićbiorca powinien udokumentować
gotowość odbioru transportowanych nieczystości
ciekłych przez stacjć zlewną.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 13. Traci moc zarządzenie Nr KS –0152-8/2006
Wójta Gminy Bogdaniec z dnia 13 kwietnia 2006r.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 15. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
142 9

§ 10. Przedsićbiorca powinien spełniać nastćpujące wymagania dotyczące wyposaşenia technicznego oraz dokumentacji, o której mowa w § 5 pkt 1:
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UCHWAŁA NR XXVII/235/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego oraz opłat obowiązujących na Cmentarzu
Komunalnym w Gminie Bogdaniec
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, w związku z art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) i art. 21 ustawy z 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2001r. Nr 23,
poz. 295 ze zm.) Rada Gminy Bogdaniec uchwala,
sić co nastćpuje:

§ 4. Przebywanie na terenie cmentarza dzieci
w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie
pod opieką osób starszych.
§ 5. Na terenie Cmentarza bezwzglćdnie niedozwolone jest:
1) przebywanie w stanie nietrzeŝwym,

§ 1. Wprowadza sić Regulamin Cmentarza Komunalnego na terenie Gminy Bogdaniec stanowiący
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) uprawianie şebractwa,

§ 2. Wprowadza sić cennik opłat obowiązujących
na Cmentarzu Komunalnym na terenie Gminy Bogdaniec stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

4) montowanie ławek w ciągach komunikacyjnych
(alejkach),

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bogdaniec.

6) prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej,

§ 4. Traci moc uchwała Nr IV/49/2007 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 20 lutego 2007r. w sprawie
opłaty cmentarnej.

7) wyrzucanie śmieci w miejsca do tego nie przeznaczone,

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/235/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 24 września 2010r.
Rozdział 1
Regulamin Cmentarza Komunalnego Gminy
Bogdaniec
§ 1. Cmentarz Komunalny na terenie Gminy
Bogdaniec jest miejscem pochówku osób zmarłych
bez wzglćdu na ich narodowość, wyznanie i światopogląd.
§ 2. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym
w Gminie Bogdaniec, zwanym dalej „Cmentarzem”
naleşy do Wójta Gminy Bogdaniec.
§ 3. Osoby przebywające na terenie Cmentarza
obowiązane są do zachowania ciszy, powagi
i szacunku naleşnego zmarłym, dbania o porządek
i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.

3) wprowadzanie zwierząt,

5) poruszanie sić po terenie cmentarza rowerami
i motocyklami,

§ 6. Na terenie Cmentarza zakazuje sić bez
uprzedniego zgłoszenia Zarządcy Cmentarza dokonywania nastćpujących czynności:
1) wyznaczania miejsca i kopanie grobów,
2) wjeşdşania pojazdami mechanicznymi,
3) wykonywania prac kamieniarskich i budowlanych,
4) wykonywania ceremonii pogrzebowych,
5) umieszczania tablic reklamowych w tym przy
ogrodzeniach.
§ 7. Zarządzający Cmentarzem nie ponosi odpowiedzialności za:
1) prace wykonywane na terenie Cmentarza bez
ich wcześniejszego zgłoszenia Zarządcy
2) dewastacje, kradzieşe, akty przemocy, pobicia.
Rozdział 2
Rodzaje grobów, opłaty i likwidacja grobu
§ 8. Na terenie Cmentarza grzebanie zmarłych
odbywa sić według kolejności miejsc i zgodnie
z planem zagospodarowania i numeracją kwater.
§ 9. Na Cmentarzu urządza sić groby:
1) ziemne,
2) murowane pojedyncze,
3) murowane rodzinne,
4) urnowe.
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§ 10. Miejsca pod grób sprzedawane są według
stawek opłat ustalonych przez Radć Gminy Bogdaniec. Opłaty te pobierane są przez Zarządcć nie póŝniej niş w dniu pogrzebu.
§ 11. Zakup miejsca pod grób „za şycia” jest
moşliwy tylko za zgodą Wójta Gminy Bogdaniec
wydaną na pisemny wniosek zainteresowanego.
§ 12. Opłata za miejsce pod grób rodzinny murowany (wieloosobowy) jest opłatą jednorazową.

Poz. 1430

§ 23. Przyjćcie zwłok do pochowania na Cmentarzu nastćpuje po przedstawieniu ponişszych dokumentów:
1) karty zgonu zawierającej adnotacjć Urzćdu
Stanu Cywilnego o zarejestrowaniu zgonu,
a w przypadku przyjćcia do pochowania zwłok
osoby zmarłej poza granicami kraju, karta zgonu wystawiona w jćzyku innego państwa, winna być przedłoşona z wierzytelnym tłumaczeniem na jćzyk polski,

§ 13. Opłaty za miejsca pod groby ziemne
i groby murowane pojedyncze wnosi sić na okres
20 lat.

2) zezwolenia prokuratora dołączonego do karty
zgonu w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie,
şe przyczyną zgonu było przestćpstwo.

§ 14. Przedłuşenie umowy na dalszy okres 20 lat
wymaga ponownego uiszczenia opłaty za miejsce
pod grób w wysokości obowiązującej w dniu jej
płatności.

§ 24. Prawo pochowania zwłok ludzkich przysługuje najblişszej rodzinie osoby zmarłej.

§ 15. Wniesione opłaty nie podlegają zwrotowi.
§ 16. Wykorzystanie grobu murowanego rodzinnego do kaşdego nastćpnego pochowania, a takşe
przekształcenie grobu pojedynczego murowanego
i grobów ziemnych w grób murowany rodzinny
wymaga uiszczenia stosownej opłaty.
§ 17. Odnowienie prawa do miejsca pod grób
winno być dokonane w roku kalendarzowym,
w którym wygasa waşność poprzedniej opłaty,
a w sytuacjach szczególnych moşe być przedłuşone
nie dłuşej niş o rok.
§ 18. Wszystkie groby ziemne oraz groby murowane pojedyncze na Cmentarzu po upływie 20 lat
od pochowania lub wniesienia ostatniej opłaty,
zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 stycznia 1959
roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U.
Nr 23, poz. 295 ze zm.), mogą być likwidowane
i ponownie wykorzystane do chowania zmarłych,
jeşeli zainteresowane osoby, lub instytucje nie zgłoszą zamiaru przedłuşenia terminu ich waşności na
nastćpny okres i nie uiszczą stosownych opłat. Nie
dotyczy to grobów murowanych przeznaczonych do
chowania urn (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia
1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
§ 19. Likwidacja grobu winna być poprzedzona
informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej
12 miesićcy przed terminem jego likwidacji, a o fakcie zamiaru likwidacji grobu Zarządca powiadamia
w miarć moşliwości osoby opiekujące sić grobem.
§ 20. Z czynności związanych z likwidacją grobu
Zarządca Cmentarza sporządza protokół.
Rozdział 3
Załatwianie spraw formalno-organizacyjnych
§ 21. Załatwianie spraw formalno – organizacyjnych niezbćdnych do przyjćcia zwłok do pochowania na Cmentarzu, jak teş innych spraw związanych
z działalnością Cmentarza, odbywa sić w biurze Zarządcy Cmentarza w dniach i godzinach urzćdowania podanych w § 1 pkt 8 niniejszego regulaminu.
§ 22. W sytuacjach szczególnych załatwianie
spraw, o których mowa w ust. 1 odbywa sić w terminach uzgodnionych z Zarządcą Cmentarza.

§ 25. Prawo pochowania zwłok osób zasłuşonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje
równieş
organom
państwowym,
instytucjom
i organizacjom społecznym.
§ 26. Prawo pochowania zwłok przysługuje ponadto osobom, które sić do tego dobrowolnie zobowiąşą.
§ 27. Ekshumacja zwłok i szczątków moşe być
dokonana na umotywowaną prośbć osób uprawnionych do ekshumowania zwłok za zezwoleniem
powiatowego inspektora sanitarnego zgodnie
z obowiązującymi zasadami lub na zarządzenie prokuratora, lub sądu.
§ 28. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy Cmentarza.
Rozdział 4
Ochrona przyrody
§ 29. Cmentarz naleşy utrzymywać jako teren
zielony o załoşeniu parkowym.
§ 30. Zieleń na Cmentarzu (drzewa, krzewy,
trawniki, kwiaty) podlega ochronie przed niszczeniem.
§ 31. Sadzenie lub wycinanie drzew na terenie
Cmentarza moşe nastąpić tylko w uzasadnionych
przypadkach zgodnie z planem zagospodarowania
terenu Cmentarza.
§ 32. Sadzenie lub usunićcie drzewa z terenu
Cmentarza odbywa sić na wniosek pisemny strony
skierowany do Zarządcy Cmentarza.
Rozdział 5
Zasady funkcjonowania osób fizycznych
i wykonawców wykonujących prace na Cmentarzu
§ 33. Dysponenci miejsc grzebalnych mogą wykonywać roboty we własnym zakresie lub zlecać je
wybranym przez siebie wykonawcom, po uprzednim
uzyskaniu akceptacji Zarządcy Cmentarza.
§ 34. Przed wykonaniem nagrobka osoba
uprawniona lub upowaşnione przedsićbiorstwo
kamieniarskie winni są na 1 dzień przed planowanym rozpoczćciem robót:
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1) dokonać zgłoszenia u Zarządcy cmentarza, które powinno zawierać:
a) imić, nazwisko i adres wykonawcy,
b) lokalizacjć grobu,
c) wymiar nagrobka,
d) rodzaj prac
2) zapoznać sić z niniejszym Regulaminem,
3) dokonać opłaty według obowiązującego cennika,
§ 35. Zgłoszenie robót wykonawca wypełnia
kaşdorazowo na jeden ściśle określony grób lub
ceremonić. W przypadku prac przy kilku obiektach
wymagane jest odrćbne zezwolenie na kaşdy z nich.

§ 41. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uprzątnićcia terenu i wywozu wszystkich materiałów i gruzu pozostałych po robotach,
a takşe naprawić wszelkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac. Zabrania sić pozostawiania
starych pomników na terenie cmentarza.
§ 42. Zarządzający Cmentarzem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości, kosztów, terminów
wykonania robót, gwarancji i innych parametrów
robót, które winny być przedmiotem umowy mićdzy
zlecającym roboty a wykonawcą.
§ 43. W przypadku naruszenia przez wykonawcć
postanowień § 5 ust. 8 Regulaminu, Zarządcy Cmentarza przysługuje prawo obciąşenia wykonawcy
kosztami zastćpczego wykonania naprawy wyrządzonych szkód.

§ 36. Miejsca grzebalne, na których wykonywane
mają być roboty, muszą być opłacone zgodnie
z obowiązującymi opłatami.
§ 37. Zakres robót nie moşe wykraczać poza granice miejsca grzebalnego.
§ 38. Prowadzenie robót moşe odbywać sić
w terminach ustalonych z Zarządcą Cmentarza.
§ 39. W przypadku, gdy w sąsiedztwie robót odbywa sić ceremonia pogrzebowa, dla zachowania
powagi i szacunku osobie zmarłej, wykonawca zobowiązany jest do przerwania prac na czas trwania
pochówku.

Poz. 1430

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 44. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Zarządzającemu Cmentarzem
słuşą uprawnienia wynikające z przepisów szczególnych regulujących poszczególne rodzaje naruszeń.
§ 45. W sprawach nie uregulowanych niniejszym
Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

§ 40. Wszystkie prace budowlane winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVII/235/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 24 września 2010r.
Cennik opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego Gminy Bogdaniec
§ 1. Opłata za udostćpnienie na terenie cmentarza komunalnego miejsca do wykonania pierwszego pochówku, w tym opłata eksploatacyjna (zuşycie wody, wywóz śmieci, remonty ogrodzeń itp.):
Lp.
1

2

3

4

5

Wykup miejsca
Grób ziemny zwykły jednoosobowy
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób ziemny głćbinowy dwumiejscowy (w pionie), bez prawa budowy grobu murowanego
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób ziemny głćbinowy dwumiejscowy (w poziomie)
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób ziemny dziecinny (dzieci do lat 6)
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza
Grób murowany pojedynczy
- wykup miejsca
- utrzymanie cmentarza

Wykup za pierwsze 20 lat
380 zł
180 zł
200 zł

Opłata za następne 20 lat
380 zł

420 zł
220 zł
200 zł
480 zł
280 zł
200 zł
150 zł
75 zł
75 zł
650 zł
500 zł
150 zł

420 zł

480 zł

150 zł

380 zł
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Grób murowany dwumiejscowy w pionie
650 zł
- wykup miejsca
500 zł
- utrzymanie cmentarza
150 zł
Grób murowany dwumiejscowy w poziomie
700 zł
- wykup miejsca
500 zł
- utrzymanie cmentarza
200 zł
Grób murowany czteromiejscowy uwzglćdniający dwie
800 zł
kondygnacje
- wykup miejsca
600 zł
- utrzymanie cmentarza
200 zł
Grób ziemny urnowy zwykły jednomiejscowy
210 zł
- wykup miejsca
160 zł
- utrzymanie cmentarza
50 zł
Grób ziemny urnowy głćbinowy dwumiejscowy
210 zł
- wykup miejsca
160 zł
- utrzymanie cmentarza
50 zł
Grób ziemny urnowy rodzinny dwumiejscowy (w poziomie)
260 zł
- wykup miejsca
210 zł
- utrzymanie cmentarza
50 zł
Grób murowany nowy dwumiejscowy (w pionie)
300 zł
- wykup miejsca
200 zł
- utrzymanie cmentarza
100 zł
Grób murowany urnowy dwumiejscowy (w poziomie)
350 zł
- wykup miejsca
250 zł
- utrzymanie cmentarza
100 zł
Grób murowany urnowy czteromiejscowy uwzglćdniając
450 zł
dwie kondygnacje
- wykup miejsca
300 zł
- utrzymanie cmentarza
150 zł
Rezerwacja miejsca do czasu pochówku ale nie dłuşej niş na
320 zł
20 lat
Ekshumacja wykonana przez firmć specjalistyczną
- zwłok lub szczątków ludzkich pochowanych w trumnie
- prochów ludzkich pochowanych w urnie lub zwłok dziecka do lat 6
Opłata za wjazd na teren cmentarza w celu montowania lub wymiany istniejącego juş pomnika
Ułoşenie nawierzchni z kostki lub płytek
Opłata za umieszczenie tablic reklamowych na terenie cmentarza, przed i na
ogrodzeniu

§ 2. Wszystkie ceny podane w niniejszym cenniku zawierają podatek VAT.

14 30
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380 zł

400 zł

500 zł

210 zł

210 zł

260 zł

300 zł

350 zł

450 zł

320 zł
100 zł

-

60 zł
50 zł

-

50 zł

-

250 zł

-
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UCHWAŁA NR XXVII/236/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie zasad sprawiania pogrzebów oraz zwrotu kosztów pogrzebów realizowanych przez Gminę
Bogdaniec
Na podstawie z art. 17 ust. 1 pkt 15 oraz art. 44
ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) i art. 10
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23,
poz. 295 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Ustala sić zasady sprawiania pogrzebów
przez Gminć Bogdaniec oraz zwrotu kosztów pogrzebów, poniesionych przez Gminć Bogdaniec,
w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/236/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 24 września 2010r.
Zasady sprawiania pogrzebów przez Gminę
Bogdaniec oraz zasady zwrotu kosztów sprawiania
pogrzebów, poniesionych przez Gminę Bogdaniec

4. Ośrodek zleca sprawienie pogrzebu wyspecjalizowanej firmie prowadzącej kompleksowe usługi
pogrzebowe.
§ 2. 1. Ośrodek ustala czynności związane ze
sprawieniem pogrzebu, ŝródła środków finansowych, z których zostaną pokryte koszty pogrzebu
oraz jeşeli jest to moşliwe:
1) ustala wyznanie zmarłego,
2) uwzglćdnia ostatnią wolć zmarłego,
3) powiadamia o pogrzebie osoby zainteresowane.
2. Pogrzeb sprawiany jest zgodnie z ceremoniałem świeckim lub wyznaniowym, z zachowaniem
przepisów prawa i zwyczajów miejscowych.
3. Pogrzeb sprawiany jest na cmentarzu znajdującym sić na terenie gminy Bogdaniec lub naleşącym do gminy Bogdaniec.
§ 3. 1. Sprawianie pogrzebu obejmuje niezbćdne
czynności z tym związane, w szczególności:
1) formalności związane ze zgonem i pogrzebem
(w tym m.in. uzyskanie aktu zgonu, zakup miejsca pochowania, opłatć za zachowanie praw do
grobu),

§ 1. 1. Zadanie własne gminy Bogdaniec polegające na sprawieniu pogrzebu, realizuje Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogdańcu, zwany
dalej „Ośrodkiem”.

2) zakup trumny wraz z akcesoriami lub urny,

2. Ośrodek sprawia pogrzeb w przypadku gdy
osoby lub podmioty wymienione w art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295
ze zm.), uprawnione do pochowania zwłok nie wykorzystały swojego uprawnienia oraz zwłoki nie zostały przekazane publicznej uczelni medycznej lub
publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
zgodnie z art. 10 ust. 2 w.w ustawy.

5) pokrycie kosztów chłodni oraz prosektorium,

3. O sprawienie pogrzebu przez Ośrodek moşe
ubiegać sić osoba uprawniona do dokonania pochówku zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zm.), pozostająca w trudnej sytuacji materialnej i nie mająca
uprawnień do ubiegania sić o uzyskanie świadczenia związanego ze śmiercią lub pogrzebem na podstawie odrćbnych przepisów.

3) pokrycie kosztów kremacji,
4) przygotowanie ciała do pochówku,
6) transport zwłok,
7) pochowanie zwłok do grobu, katakumb, kolumbarium w przypadku osób posiadających
uprawnienia do istniejącego grobu, a w przypadku zakupu miejsca przez gminć Bogdaniec
do grobu ziemnego nie wićcej niş dwumiejscowego,
8) zakup i ustawienie tabliczki nagrobkowej oraz
w przypadku takiej konieczności symbolu religijnego,
9) zapewnienie posługi świeckiej lub religijnej
zgodnie z wyznaniem zmarłego.
2. Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu realizacji czynności o których mowa w ust. 1 zostaną
określone w zleceniu, o którym mowa w § 1 ust. 4.
§ 4. Koszt sprawiania pogrzebów przez Ośrodek
nie moşe przekroczyć wysokości zasiłku pogrzebo-
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wego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia
1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 Nr 153, poz. 1227 ze
zm.).
§ 5. Ustala sić nastćpujące ŝródła pokrywania
kosztów pogrzebu sprawianego przez Ośrodek,
w sytuacjach określonych w § 1 ust. 2:
1) zasiłek pogrzebowy z tytułu ubezpieczenia społecznego – zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia
1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 Nr 153,
poz. 1227 ze zm.); koszty pogrzebu pokrywa sić
w całości z tego zasiłku do wysokości nie przekraczającej jego ustawowej wysokości;
2) środki z budşetu gminy Bogdaniec przeznaczone na realizacjć zadań własnych gminy - jeşeli
po zmarłym nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z tytułu ubezpieczenia społecznego i zmarły
nie pozostawił po sobie şadnego majątku;

Poz. 1431, 1432
Ośrodek lub do wysokości masy spadkowej, jeşeli zmarły pozostawił po sobie majątek; obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu zorganizowanego przez Ośrodek obciąşa spadkobierców
zmarłego.

§ 6. 1. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1
Ośrodek wystćpuje niezwłocznie do właściwego
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem
o przyznanie zasiłku pogrzebowego; do wniosku
Ośrodek załącza kopie dokumentów potwierdzających poniesione koszty pogrzebu.
2. W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 3
Ośrodek niezwłocznie po powzićciu wiadomości
o otwarciu spadku, wystćpuje do spadkobierców
zmarłego z wnioskiem o pokrycie kosztów pogrzebu;
do wniosku Ośrodek załącza kopie dokumentów
potwierdzających poniesione koszty pogrzebu.
W przypadku uchylania sić spadkobierców od ciąşącego na nich obowiązku Ośrodek wystćpuje o zwrot
kosztów sprawionego pogrzebu na drogć sądową.

3) masa spadkowa – w wysokości 100% udokumentowanych wydatków poniesionych przez
14 3 1
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UCHWAŁA NR XXVII/237/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Łupowo
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 ze zm.) uchwala sić, co
nastćpuje:
§ 1. Ulicy połoşonej w miejscowości Łupowo łączącej sić z ulicą Strumykową z obu stron poprzez
działki oznaczone Nr ew. 7, 5/2, 4 nadaje sić nazwć
"Lukrecjowe Wzgórza".
§ 2. Szczegółowe połoşenie ulicy przedstawia
mapa graficzna stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVII/237/2010
Rady Gminy Bogdaniec
z dnia 24 września 2010r.
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UCHWAŁA NR XXVII/238/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu
chronionym na ternie Gminy Bogdaniec
Na podstawie art. 97 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) uchwała sić, co
nastćpuje:

4. Podmiot prowadzący mieszkanie chronione
zawiera z osobą skierowaną do mieszkania chronionego umowć w sprawie korzystania z mieszkania
chronionego.

§ 1. Mieszkanie chronione jest formą pomocy
społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego şycia. Pobyt
w mieszkaniu chronionym ma zapewnić warunki
funkcjonowania osoby w środowisku i integracji ze
społecznością lokalną.

5. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje sić
w szczególności:

§ 2. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym jest pobytem czasowym i odpłatnym, z zastrzeşeniem § 4.
Kwoty zrealizowanych odpłatności stanowią dochód
Gminy Bogdaniec.
2. Przyznanie świadczenia w formie pobytu
w mieszkaniu chronionym, a takşe ustalenie wysokości odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, odbywa sić w drodze decyzji administracyjnej.
3. W postćpowaniu administracyjnym prowadzonym w sprawie przyznania świadczenia w formie
pobytu w mieszkaniu chronionym, uwzglćdnia sić
sytuacjć zdrowotną, bytową i materialną osoby lub
rodziny kierowanej do mieszkania chronionego,
w szczególności bierze sić pod uwagć wyłącznie ich
dochód oraz kryterium dochodowe.
Dochód osoby lub rodziny w stosunku do kryterium dochodowego
do 100%
do 150 %
do 200 %
powyşej 200 %
§ 4. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym przysługuje nieodpłatnie osobie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego.
2. Ze wzglćdu na trudną sytuacjć şyciową lub
osobistą osoby przebywającej w mieszkaniu chronionym, odpłatność moşe być ustalona w wysokości
nişszej niş określona w niniejszej uchwale.
3. Obnişenie bądŝ teş całkowite zwolnienie
z odpłatności nastćpuje na wniosek osoby uprawnionej. Przepisy § 2 ust. 2 stosuje sić odpowiednio.
4. Obnişenie bądŝ teş całkowite zwolnienie
z odpłatności nie moşe przekraczać okresu 6 miesićcy w ciągu roku kalendarzowego.
§ 5. 1. Odpłatność ustala sić za kaşdy miesiąc kalendarzowy pobytu w mieszkaniu chronionym.

1) osobom opuszczającym rodziny zastćpcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieşowe
ośrodki wychowawcze i zakłady dla nieletnich,
2) osobom i rodzinom, które w wyniku zdarzenia
losowego (poşaru, zalania, zawalenia lub innej
sytuacji kryzysowej) stracił bezpieczne miejsce
zamieszkania,
3) osobom uwikłanym w przemoc.
§ 3. 1. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala sić, w uzgodnieniu z osobą, której
przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym,
uwzglćdniając jej sytuacjć şyciową, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2.
2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala sić nastćpująco:

Procent miesięcznego kosztu utrzymania osoby
w danym mieszkaniu chronionym
Bezpłatnie
50 %
70 %
100 %
2. W przypadku, gdy pobyt osoby w pierwszym
miesiącu w placówce nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, odpłatność oblicza sić proporcjonalnie za kaşdy dzień pobytu dzieląc kwotć odpłatności wynikającą z § 3 przez liczbć dni w danym
miesiącu i mnoşąc przez liczbć dni pobytu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
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UCHWAŁA NR XXVII/240/2010
RADY GMINY BOGDANIEC
z dnia 24 września 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XXI/185/2009 Rady Gminy Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich
pobierania
Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175,
poz. 1362 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXI/185/2009 Rady Gminy
Bogdaniec z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowe warunki czćściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak równieş tryb ich pobierania § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Koszt jednej godziny usługi ustala sić
w wysokości 7zł”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bogdaniec.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 paŝdziernika 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Janina Mirosława Cytlak
14 34
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UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2010
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych mających
charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 59
ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w naleşnościach mających
charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „naleşnościami”, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bćdzie
pomoc publiczną oraz wskazuje organ uprawniony
do udzielania tych ulg osobom fizycznym, osobom
prawnym, a takşe jednostkom organizacyjnym nie
posiadającym osobowości prawnej, zwanym dalej
„dłuşnikami”.
W przypadkach uzasadnionych waşnym interesem
dłuşnika lub interesem publicznym termin płatności
wierzytelności moşe na wniosek dłuşnika zostać
odroczony lub wierzytelność moşe zostać rozłoşona
na raty. Okres, na który rozłoşono spłatć wierzytelności lub odroczono termin zapłaty nie moşe być

dłuşszy od przewidzianego prawem okresu jej
przedawnienia.
§ 2. Osobom fizycznym, osobom prawnym oraz
jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, na ich umotywowany wniosek lub
z urzćdu, moşe być udzielona ulga w naleşnościach
pienićşnych mających charakter cywilnoprawny.
§ 3. 1. Naleşność jest umarzana w całości
w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.).
2. Naleşność moşe być umorzona w całości, jeśli
zastosowanie innej ulgi jest niemoşliwe lub niewystarczające.
3. Umorzenie moşe dotyczyć takşe samych naleşności ubocznych.
§ 4. 1. Naleşność jest umarzana w czćści, jeşeli
wystąpią przesłanki określone w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.).
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2. Umorzenie naleşności z przyczyn wymienionych w ust. 1 nastćpuje wyłącznie na szczegółowo
umotywowany wniosek dłuşnika.
3. Umorzenie moşe dotyczyć takşe samych naleşności ubocznych.
§ 5. 1. Naleşności mogą być, na wniosek dłuşnika, odraczane lub rozkładane na raty.
2. Przesunićcie terminu spłaty całości lub czćści
naleşności moşe nastąpić na okres nie dłuşszy niş
12 miesićcy od daty podjćcia decyzji. Ulga w spłacie
naleşności – rozłoşenie płatności na raty moşe nastąpić maksymalnie na 24 raty miesićczne.
3. Od naleşności, w których spłaceniu udzielono
ulgi, zgodnie z ust. 1, nie pobiera sić odsetek za
okres od daty złoşenia wniosku do upływu ustalonych terminów zapłaty. W przypadku niedotrzymania odroczonego terminu spłaty lub terminu zapłaty
którejkolwiek z ustalonych rat naleşność staje sić
natychmiast wymagalna, a odsetki pobiera sić za
okres od pierwotnego terminu płatności.
§ 6. Po wniesieniu przez dłuşnika pisemnego
wniosku, a takşe w przypadku skorzystania z moşliwości udzielenia ulg z inicjatywy wierzyciela, organ
lub osoba upowaşniona do ich udzielania przeprowadza postćpowanie wyjaśniające mające na celu
ustalenie czy zachodzą przesłanki do zastosowania
ulgi.
§ 7. 1. Do umarzania naleşności i stosowania innych ulg objćtych niniejszą uchwałą upowaşniony
jest:
1) Wójt Gminy
2) Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej na
podstawie pisemnego upowaşnienia Wójta
Gminy, jeşeli wartość naleşności nie przekracza
1.000zł.,
3) Wójt Gminy na wniosek Kierownika gminnej
jednostki organizacyjnej, jeşeli wartość naleşności przekracza 1.000zł.
2. Przez wartość naleşności, o której mowa
w ust. 1, rozumie sić wysokość naleşności głównej
wraz odsetkami, przyznanymi kosztami postćpowania i innymi naleşnościami ubocznymi.
§ 8. Umorzenie, odroczenie lub rozłoşenie na raty naleşności dłuşnika bćdącego przedsićbiorcą stanowi pomoc publiczną.
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§ 9. 1. W przypadkach, w których ulga stanowić
bćdzie pomoc publiczną, udzielanie jej nastćpuje
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.
2. Łączna wartość pomocy udzielanej przedsićbiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie moşe
przekroczyć dopuszczalnej pomocy, o której mowa
w Rozporządzeniu wymienionym w ust. 2.
3. Wartość pomocy de minimis ulega sumowaniu niezaleşnie od tego, kto tej pomocy udzielił.
4. W celu uzyskania pomocy de minimis
przedsićbiorca winien przedstawić zaświadczenia
i oświadczenia, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postćpowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t.
Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z póŝn. zm.).
§ 10. Umorzenie, odroczenie lub rozłoşenie na
raty naleşności, moşe być cofnićte, jeşeli wyjdzie na
jaw, şe dowody na podstawie których umorzono lub
udzielono ulg w ich spłacaniu okazały sić fałszywe,
albo dłuşnik wprowadził właściwy organ w błąd co
do okoliczności, które stanowiły podstawć umorzenia lub udzielenia ulgi.
§ 11. Zasad i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty określonych w niniejszej uchwale nie stosuje sić do naleşności, których zasady
i tryb określają odrćbne przepisy.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Niegosławice.
§ 13. Traci moc uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr XXXII/170/2010 z dnia 29 stycznia 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w naleşnościach pienićşnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bćdzie pomoc publiczną oraz
wskazania organu uprawnionego do udzielania tych
ulg.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego i podlega ogłoszeniu
w sposób zwyczajowo przyjćty.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik
14 35
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UCHWAŁA NR XLVII/381/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5
ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r.
Nr 95, poz. 613)

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
z wyjątkiem budowli związanych z dostarczaniem i uzdatnianiem wody, odprowadzaniem
i oczyszczaniem ścieków komunalnych, dla których określa sić stawkć w wysokości 1,3% wartości budowli, o której mowa wyşej.

§ 1. Ustala sić stawki podatku od nieruchomości:

§ 2. Zwalnia sić z podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

1) grunty wraz z budynkami stanowiące mienie
komunalne wykorzystywane wyłącznie na działalność w zakresie ochrony przeciwpoşarowej;

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglćdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,64zł od 1m2 powierzchni,

2) nieruchomości lub ich czćści stanowiące mienie komunalne, które nie zostały oddane w zarząd, najem, uşyczenie, dzierşawć bądŝ nie są
uşytkowane bezumownie lub z innego tytułu
prawnego;

b) pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90zł
od 1ha powierzchni,

3) grunty zajćte na zieleńce komunalne;

c) pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 0,23 od 1m2 powierzchni,

4) grunty zajćte na cmentarze oraz kaplice posadowione na tych gruntach;
5) grunty zajćte na boiska sportowe;

2) od budynków lub ich czćści:

6) grunty i budynki zajćte na prowadzenie działalności bibliotecznej w ramach ogólnokrajowej
sieci bibliotecznej.

a) mieszkalnych - 0,53zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czćści zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,53zł od 1 m2 powierzchni uşytkowej,
c) zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,09zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
d) zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,06zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
e) pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 5,03 od 1 m2 powierzchni uşytkowej,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXV/281/09 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 29 paŝdziernika 2009r.
w sprawie podatku od nieruchomości, zmieniona
uchwałą Nr XXXVI/292/09 Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 3 grudnia 2009r., uchwałą Nr XXXVIII/307/09
Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2009r.
oraz uchwałą Nr XLI/326/10 Rady Gminy Zielona
Góra z dnia 4 marca 2010r.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2011 roku i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach i na tablicy informacyjnej w Urzćdzie Gminy Zielona Góra.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
14 36

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ww.
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UCHWAŁA NR NR XLVII/382/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie
stanowiących własności gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 81 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162,
poz. 1568 z póŝn. zm.) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) warunki i tryb udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich
i robót budowlanych, zwane dalej "pracami",
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
nie stanowiącym własności gminy,

z uwzglćdnieniem charakterystycznej dla danego zabytku kolorystyki,
3) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien,
w tym ościeşnic, zewnćtrznych odrzwi i drzwi,
wićŝby dachowej i pokrycia dachowego, rynien
i rur spustowych,
4) modernizacjć instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna czćści
składowe i przynaleşności,
5) wykonanie instalacji przeciwwilgociowej,

3) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji,

6) zakup materiałów konserwatorskich, niezbćdnych do wykonania prac i robót przy zabytku
wpisanym do rejestru, o których mowa
w pkt. 1- 5,

4) rodzaj dokumentów niezbćdnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji,

7) zakup i montaş instalacji przeciwwłamaniowej
oraz przeciwpoşarowej i odgromowej.

2) tryb postćpowania z wnioskiem o udzielenie
dotacji celowej,

5) postanowienia, jakie powinna zawierać umowa
o udzielenie dotacji.
§ 2. 1. Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac, określonych w ust. 3 moşe nastąpić po
złoşeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku
a takşe podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł
prawny wynikający z uşytkowania wieczystego,
ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu
albo stosunku zobowiązaniowego, zwanego dalej
„wnioskodawcą”, wniosku w tej sprawie do Wójta
Gminy Zielona Góra, jeşeli zabytek:
1) znajduje sie na obszarze Gminy Zielona Góra,
2) jest dostćpny publicznie,
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy
Zielona Góra,
4) jest wpisany do rejestru zabytków.
2. Łączną kwotć dotacji w danym roku budşetowym określa uchwała budşetowa.
3. Dotacja na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych moşe
obejmować nakłady obejmujące:

4. Dotacja nie moşe być udzielona, jeşeli:
1) nakłady na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 100% są finansowane z dotacji pochodzących z innych ŝródeł,
2) łączna kwota dotacji udzielonych przez gminć
i inne uprawnione podmioty przekroczyłaby
wysokość 100% nakładów koniecznych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane.
5. W przypadku gdy wnioskodawca na prace lub
roboty budowlane otrzyma równieş inne środki publiczne kwota dotacji przyznanej z budşetu Gminy
Zielona Góra wraz z kwotami przyznanymi na ten cel
innych środków publicznych nie moşe przekroczyć
100 % nakładów koniecznych na wykonanie prac lub
robót.
6. Wnioski o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac, które zostaną przeprowadzone, składa sić
w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego przeprowadzenie zaplanowanych prac.
§ 3. 1. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,

1) imić, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
wnioskodawcy lub nazwć, siedzibć i adres jednostki organizacyjnej, bćdącej wnioskodawcą,

2) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin
architektonicznych albo ich odtworzenie,

2) określenie organu u którego wnioskodawca
ubiega sić o udzielenie dotacji,
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3) wskazanie zabytku, z uwzglćdnieniem miejsca
jego połoşenia,
4) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do
zabytku,
5) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja i termin ich wykonania,
6) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega sić
wnioskodawca,
7) wykaz prac wykonanych przy tym zabytku
w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem wysokości wydatków poniesionych na ich przeprowadzenie,
8) informacjć wnioskodawcy o dotychczas uzyskanych środkach publicznych, przeznaczonych
na przeprowadzenie prac przy tym zabytku,
9) informacjć o tym, czy wnioskodawca ubiega sić
o dotacjć na prace objćte wnioskiem u innego
organu mogącego udzielić dotacji,
10) informacjć o sposobie finansowania całości
prac.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji naleşy dołączyć:
1) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcć tytułu prawnego do zabytku,
2) decyzjć o wpisie zabytku do rejestru zabytków,
3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być
przedmiotem dotacji,
4) pozwolenie na budowć, jeşeli prace wymagają
uzyskania takiego pozwolenia lub potwierdzenia zgłoszenia o zamiarze rozpoczćcia robót dla
prac niewymagających pozwolenia na budowć,
5) kosztorys ofertowy prac, z uwzglćdnieniem cen
zakupu materiałów niezbćdnych do ich przeprowadzenia.
3. Jeşeli przeprowadzenie prac, o których mowa
w § 2 ust. 3 wymaga wyłonienia ich wykonawcy na
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, do wniosku dołącza sić dokumenty określone w ust. 2 pkt 1 – 4 oraz kosztorys inwestorski,
z uwzglćdnieniem cen zakupu materiałów niezbćdnych do ich przeprowadzenia, zgodny z zaakceptowanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków zakresem prac.
§ 4. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Wójtowi Gminy Zielona Góra przedstawiane
są Komisji Budşetu, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Rady Gminy Zielona Góra
w celu:
1) sporządzenia opinii
udzielenia dotacji,

dotyczącej

zasadności

2) zaopiniowania wysokości kwoty udzielanej dotacji w ramach środków uchwalonych w budşecie gminy na dany rok budşetowy,
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3) przedłoşenia wniosku o udzielenie dotacji wraz
z opinią, o której mowa w pkt. 1, Radzie Gminy
Zielona Góra.
§ 5. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie
dotacji uwzglćdnia sić nastćpujące kryteria:
1) dostćpność dla ogółu społeczności i turystów,
2) promowanie kultury oraz historii gminy – preferowane są obiekty wzbogacające ofertć turystyczną i kulturalną Gminy Zielona Góra,
3) stan zachowania obiektu,
4) fakt kontynuowania prac,
5) wysokość zaangaşowania własnych środków.
§ 6. 1. Zakres prac objćtych dotacją oraz jej wysokość są ustalane odrćbnie dla kaşdego wniosku.
2. Dotacja moşe być udzielona w wysokości do
90% nakładów koniecznych przy wykonaniu prac
przy zabytku wpisanym do rejestru, jednak nie moşe
przekroczyć kwoty 100 000zł na jeden zabytek.
§ 7. Dotacje indywidualnym podmiotom oraz ich
wysokość, w ramach środków określonych w budşecie gminy na dany rok, przyznaje Rada Gminy
Zielona Góra na wniosek Komisji Budşetu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w odrćbnej uchwale.
§ 8. 1. W przypadku przyznania dotacji na przeprowadzenie prac, których wykonawca powinien
być wyłoniony na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych, organ udzielający dotacji przekazuje wykonawcy pisemną informacjć o wysokości
dotacji i zakresie prac objćtych dotacją.
2. Po wyłonieniu wykonawcy, o którym mowa
w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany przekazać
organowi udzielającemu dotacjć:
1) kopić najkorzystniejszej oferty w rozumieniu
przepisów Prawo zamówień publicznych, wybranej w postćpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrćbnione
ceny zakupów materiałów niezbćdnych do wykonania prac,
2) kopić protokołu postćpowania o udzielenie zamówienia z załącznikami,
3) kopić ogłoszenia o zamówieniu i udzieleniu
zamówienia.
§ 9. Warunkiem udzielenia dotacji jest zawarcie
pisemnej umowy o udzieleniu dotacji na przeprowadzenie prac, która powinna w szczególności zawierać:
1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,
2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb
jej płatności,
3) tryb kontroli wykonania umowy,
4) sposób rozliczenia dotacji,
5) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie
z przeznaczeniem.
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§ 10. Kontrola, o której mowa w § 9 pkt 3 jest
przeprowadzana przez osoby upowaşnione przez
Wójta Gminy Zielona Góra i polega na:
1) sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji
celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa
i zawartą umową (kontrola formalno – merytoryczna),
2) sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności
znajdujących sić w siedzibie podmiotu oryginałów dokumentów finansowych) pod kątem ich
zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno – rachunkowa).

towi do budşetu Gminy Zielona Góra na zasadach
określonych w umowie.
§ 14. 1. Wójt prowadzi zestawienie danych
o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy
uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radć Gminy Zielona Góra.
2. Zestawienie danych dla kaşdej udzielonej dotacji winno zawierać:
1) wskazanie zabytku, z uwzglćdnieniem miejsca
jego połoşenia,
2) imić, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
osoby albo nazwć, siedzibć i adres jednostki
organizacyjnej, której przyznano dotacjć,

§ 11. 1. Przekazanie dotacji na wykonanie prac
nastćpuje w terminie 30 dni po zakończeniu wszystkich prac, na wykonanie których została przyznana
dotacja i przyjćciu jej rozliczenia.

3) kserokopić uchwały o przyznanej dotacji,
4) kserokopić umowy o dotacjć,
5) informacje o wysokości środków przekazanych
wnioskodawcy z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wpłaconej dotacji,

2. Po zakończeniu prac objćtych umową, wnioskodawca przekazuje Wójtowi Gminy Zielona Góra
dokumenty stanowiące podstawć rozliczenia udzielonej dotacji:
1) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych
prac, z uwzglćdnieniem kosztów zakupu materiałów,
2) protokół odbioru prac,
3) obmiar przeprowadzonych prac,
4) oryginały rachunków lub faktur,
5) wykaz rachunków lub faktur, o których mowa
w pkt. 4, ze wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru rachunku lub faktury wraz
z wyszczególnieniem przedmiotu i wysokości
wydatków.
§ 12. Wójt po rozliczeniu dotacji, zwraca wnioskodawcy dokumenty, o których mowa w ust. 2, po
opatrzeniu pieczćcią o treści "sfinansowano ze środków budşetu Gminy" ze wskazaniem organu udzielającego dotacji, jej wysokości określonej procentowo
oraz roku udzielenia dotacji.
§ 13. W przypadku czćściowego lub całkowitego
niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leşących po stronie wnioskodawcy lub wykorzystania
środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia
czćść przekazanych środków dotacji podlega zwro-
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6) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach
na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.
3. Wójt Gminy Zielona Góra niezwłocznie ogłasza na tablicy informacyjnej Urzćdu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej uchwałć o przyznaniu
dotacji.
§ 15. Traci moc uchwała Nr LIII/ 320/ 06 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 27 lipca 2006 roku
w sprawie zasad i trybu postćpowania o udzielenie,
rozliczenie i kontroli wykorzystania dotacji na prace
konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy zmieniona uchwałą Nr XXI/165/08 Rady Gminy Zielona
Góra z dnia 27 czerwca 2008 roku (Dz. Urz. Woj. Lub.
Nr 65, poz. 1444 i z 2008 roku Nr 76, poz. 1226).
§ 16. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 17. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
14 3 7
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Poz. 1438

1438
14 38

UCHWAŁA NR XLVII/384/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 24 września 2010r.
nadania nazwy drodze wewnętrznej w Nowym Kisielinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. 1. Na terenie wsi Nowy Kisielin drodze wewnćtrznej połoşonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 291, stanowiącej własność Gminy Zielona Góra nadaje sić nazwć ulicy ŁĄKOWA.
2. Szczegółowe połoşenie ulicy, o której mowa
w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
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Poz. 1438
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/384/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 24 września 2010r.
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Poz. 1439

1439
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UCHWAŁA NR XLVII/385/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Starym Kisielinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. 1. Na terenie wsi Stary Kisielin drodze wewnćtrznej połoşonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 628, stanowiącej własność Gminy Zielona Góra nadaje sić nazwć ulicy ZAGAJNIKOWA.
2. Szczegółowe połoşenie ulicy, o której mowa
w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
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Poz. 1439
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/385/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 24 września 2010r.
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UCHWAŁA NR XLVII/386/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Łężycy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. 1. Na terenie wsi Łćşyca drodze wewnćtrznej
połoşonej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 317/1, stanowiącej własność Gminy Zielona
Góra nadaje sić nazwć ulicy CZEREMCHOWA.
2. Szczegółowe połoşenie ulicy, o której mowa
w ust.1, określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak
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Poz. 1440
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/386/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 24 września 2010r.
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14 40

1441
14 4 1

UCHWAŁA NR XLVII/388/10
RADY GMINY ZIELONA GÓRA
z dnia 24 września 2010r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zielona Góra
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3,
art. 11b ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 18a ust. 5,
art. 22, art. 23 ust. 2, art. 37a, art. 51 ust. 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Uchwala sić Statut Gminy Zielona Góra
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Zielona Góra.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/6/02 Rady
Gminy Zielona Góra z dnia 6 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zielona Góra, zmieniona uchwałą Nr X/41/03 z dnia 26 czerwca 2003r.
oraz uchwałą Nr XXXVI/229/05 z dnia 24 maja 2005r.
(Dz. Urz. Woj. Lub.: z 2002r. Nr 30, poz. 349; z 2003r.
Nr 56, poz. 928 oraz z 2005r. Nr 43, poz. 946).
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Henryk Walczak

§ 2. Ilekroć w niniejszym Statucie Gminy Zielona
Góra jest mowa o:
1) Gminie – naleşy przez to rozumieć Gminć Zielona Góra;
2) Radzie – naleşy przez to rozumieć Radć Gminy
Zielona Góra;
3) Komisji – naleşy przez to rozumieć Komisjć Rady Gminy Zielona Góra;
4) Komisji Rewizyjnej – naleşy przez to rozumieć
Komisjć Rewizyjną Rady Gminy Zielona Góra;
5) Przewodniczącym Rady – naleşy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Zielona
Góra;
6) Wójcie – naleşy przez to rozumieć Wójta Gminy
Zielona Góra;
7) Urzćdzie – naleşy przez to rozumieć Urząd
Gminy Zielona Góra;
8) Statucie – naleşy przez to rozumieć Statut Gminy Zielona Góra;
9) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawć
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.).
Rozdział 2

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/388/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 24 września 2010r.
STATUT GMINY ZIELONA GÓRA
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Statut określa:
1) ustrój Gminy Zielona Góra;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych Gminy;
3) organizacjć wewnćtrzną oraz tryb pracy organów Gminy;
4) zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej;

Ustrój Gminy
§ 3. Gmina Zielona Góra jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji şycia publicznego na swoim
terytorium.
§ 4. 1. Mieszkańcy Gminy wykonują swoje
uprawnienia bezpośrednio w drodze wyborów Rady
Gminy, Wójta Gminy i w drodze referendum, a takşe
za pośrednictwem organów Gminy.
2. Referendum gminne przeprowadza sić na zasadach i w trybie przewidzianym w odrćbnej ustawie.
3. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz
innych sprawach waşnych dla Gminy mogą być
przeprowadzane konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy.

5) zasady tworzenia i działania Klubów Radnych
Rady Gminy Zielona Góra;

4. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami Gminy określa uchwała Rady Gminy.

6) zasady dostćpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów organów Gminy.

§ 5. 1. Gmina połoşona jest w Powiecie Zielonogórskim, w Województwie Lubuskim i obejmuje
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obszar 22.045ha. Granice Gminy określone są na
mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do Statutu.
2. Siedzibą organów Gminy jest miasto Zielona
Góra.
§ 6. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez
działanie:
1) organów Gminy i organów jednostek pomocniczych;
2) gminnych jednostek organizacyjnych;
3) innych podmiotów na podstawie zawartych
z nimi umów i porozumień.
§ 7. 1. W Gminie mogą być tworzone sołectwa
jako jednostki pomocnicze Gminy.
2. Wykaz sołectw istniejących na terenie Gminy
określa załącznik Nr 2 do Statutu.
§ 8. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina
moşe tworzyć jednostki organizacyjne.
2. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja jednostek organizacyjnych oraz wyposaşenie ich w majątek nastćpuje na podstawie uchwał Rady.
3. Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
określa załącznik Nr 3 do Statutu.
§ 9. 1. Organem stanowiącym i kontrolnym
Gminy jest Rada, do której naleşy rozstrzyganie we
wszystkich sprawach publicznych, mających na celu
zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców
Gminy, jeşeli ustawy nie stanowią inaczej.

Poz. 1441
Rozdział 3

Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia
jednostek pomocniczych Gminy
§ 12. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale sołectw, a takşe zmianie ich granic, rozstrzyga Rada
w drodze uchwały, z uwzglćdnieniem nastćpujących
zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia lub podziału
sołectw mogą być mieszkańcy obszaru, który to
sołectwo obejmuje lub ma obejmować, albo
organy Gminy;
2) utworzenie, połączenie lub podział sołectwa
musi zostać poprzedzone konsultacjami;
3) projekt granic sołectwa sporządza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tego
sołectwa;
4) przebieg granic sołectwa powinien, w miarć
moşliwości, uwzglćdniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wićzi społeczne.
2. Uchwały, o których mowa w ust. 1, powinny
określać w szczególności:
1) nazwć sołectwa;
2) jego obszar i granice;
3) siedzibć władz;
4) sposób opublikowania uchwały i datć wejścia
jej w şycie.

2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do
Rady Gminy określa odrćbna ustawa.

3. Do znoszenia sołectw stosuje sić odpowiednio
zasady określone w ust. 1.

3. Organem wykonawczym Gminy jest Wójt.

§ 13. 1. Organem uchwałodawczym w sołectwie
jest zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich
mieszkańców.

4. Zasady i tryb przeprowadzenia wyboru Wójta
określa odrćbna ustawa.
§ 10. 1. Działalność organów Gminy jest jawna.
Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie
z ustaw.
2. Jawność działania organów Gminy obejmuje
w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania
informacji, wstćpu na sesje Rady i posiedzenia jej
Komisji, a takşe dostćpu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów Gminy i Komisji Rady
Gminy.
3. Zasady dostćpu do dokumentów i korzystania
z nich określa Rozdział 9 niniejszego Statutu.
§ 11. 1. Gmina Zielona Góra posiada herb i flagć
określone odrćbną uchwałą Rady.
2. Wzór herbu określa załącznik Nr 4 do niniejszego Statutu.
3. Wzory flagi określa załącznik Nr 5 do niniejszego Statutu.

2. Organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys wspomagany przez radć sołecką.
3. Sołtys uczestniczy w sesjach Rady Gminy,
moşe zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa
do udziału w głosowaniu.
§ 14. 1. Sołectwa prowadzą gospodarkć finansową w ramach budşetu Gminy.
2. Sołectwa Gminy gospodarują samodzielnie
środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizacjć zadań spoczywających
na tych jednostkach.
3. Sołectwa decydując o przeznaczeniu środków,
o których mowa w ust. 2, obowiązane są do przestrzegania podziału wydatków.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 6972 –

b) ustala quorum na początku sesji i w trakcie
jej trwania,

Rozdział 4
Organy Gminy

c) udziela i odbiera głos,

1. Rada Gminy
§ 15. 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i dwóch Wiceprzewodniczących.
2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady dokonuje Rada nowej kadencji na
pierwszej sesji.
§ 16. 1. Rada powołuje ze swojego grona nastćpujące stałe Komisje:
1) Komisjć Rewizyjną;
2) Komisjć Budşetu, Infrastruktury,
i Ochrony Środowiska;

Rolnictwa

3) Komisjć Oświaty, Kultury i Sportu;
4) Komisjć Polityki Socjalnej,
Człowieka i Praworządności.

Poz. 1441

Zdrowia,

Praw

2. Składy osobowe Komisji, o których mowa
w ust. 1, określone są w drodze odrćbnych uchwał.
§ 17. Do zadań Komisji stałych naleşy w szczególności:
1) opiniowanie projektów uchwał;
2) wystćpowanie z inicjatywą uchwałodawczą;
3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw przekazywanych przez Radć, Przewodniczącego Rady
i Wójta.
§ 18. 1. W czasie trwania kadencji Rada moşe
powoływać doraŝne komisje do wykonywania określonych zadań.
2. Rada powołując komisje, o których mowa
w ust. 1, określa szczegółowo ich przedmiot działania, zakres i skład osobowy oraz ewentualny czas
funkcjonowania.
§ 19. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracć
Rady oraz prowadzi jej obrady.
2. W przypadku niemoşności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego zastćpuje go wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady.
W razie nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego,
obowiązki Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.
§ 20. Przewodniczący Rady w szczególności:
1) analizuje korespondencjć adresowaną do Rady
i przedkłada Radnym, bądŝ gdy jest to konieczne, kieruje ją do zbadania i zaopiniowania przez
właściwą Komisjć albo do załatwienia przez inne organy lub instytucje zgodnie z ich właściwością, informując o tym nadawcć;

d) zarządza i przeprowadza
projektami uchwał;

głosowanie

nad

5) podpisuje uchwały, protokoły z obrad sesji oraz
inne pisma wychodzące od Rady;
6) koordynuje prace Komisji;
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbćdnych do wykonywania przez Radnych ich mandatu;
8) przyjmuje od Radnych oświadczenia majątkowe, dokonuje ich analizy i przedstawia Radzie
informacjć o nieprawidłowościach;
9) wykonuje czynności w zakresie prawa pracy
w stosunku do Wójta, związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
§ 21. 1. W przypadku odwołania z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady
przed upływem kadencji, Rada w ramach tej samej
sesji dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego
lub Wiceprzewodniczącego Rady.
2. W przypadku odwołania Przewodniczącego
Rady jego zadania wykonuje Wiceprzewodniczący
Rady starszy wiekiem.
3. W przypadku jednoczesnego odwołania Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady
starszego wiekiem, zadania Przewodniczącego wykonuje drugi Wiceprzewodniczący Rady.
§ 22. 1. Rada powołuje Komisjć Rewizyjną w celu kontrolowania działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
Gminy.
2. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa
Rozdział 7 niniejszego Statutu.
§ 23. 1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych
w celu realizacji wspólnych zamierzeń programowych.
2. Kluby działają na podstawie własnego regulaminu, który nie moşe być sprzeczny ze Statutem
Gminy.
3. Zasady tworzenia i działania Klubów Radnych
określa Rozdział 8 niniejszego Statutu.
§ 24. 1. Radny kierując sić dobrem wspólnoty
samorządowej Gminy, utrzymuje stałą wićŝ z jej
mieszkańcami oraz ich organizacjami, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, moşe
być realizowany w szczególności poprzez:

2) zwołuje sesje Rady;

1) organizowanie spotkań z wyborcami;

3) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;

2) informowanie mieszkańców o stanie Gminy
i swojej działalności w Radzie;

4) przewodniczy obradom, w tym:
a) otwiera i zamyka sesjć,

3) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady
Rady;
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4) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady;
5) przyjmowanie postulatów,
skarg mieszkańców Gminy.

wniosków

oraz

§ 25. 1. Radny jest obowiązany brać aktywny
udział w pracach Rady, do których został wybrany
lub desygnowany i w tym zakresie odpowiada przed
Radą.
2. Radny stwierdza podpisem na liście obecności
swój udział na sesjach Rady i posiedzeniach Komisji.
3. Nieobecność na sesji lub posiedzeniu Komisji
Radny powinien usprawiedliwić składając stosowne
wyjaśnienie Przewodniczącemu Rady lub odpowiednio Przewodniczącemu Komisji, przed rozpoczćciem obrad lub nie póŝniej niş 7 dni od dnia zakończenia sesji lub posiedzenia Komisji.
4. W przypadku nieobecności Radnego na posiedzeniu bez usprawiedliwienia, Przewodniczący
obrad na liście obecności umieszcza odpowiednią
adnotacjć.
5. Radny moşe zwracać sić do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez niego
mandatu Radnego.
6. Radni, którzy zetkną sić w czasie swojej pracy
z informacjami chronionymi przez ustawć o ochronie informacji niejawnych są zobowiązani do przestrzegania przepisów tej ustawy.
§ 26. Obsługć Rady i jej organów zapewnia Wójt.
2. Wójt Gminy
§ 27. 1. Organem wykonawczym Gminy jest
Wójt.
2. Wójt jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie wyboru.
3. Rada uchwałą ustala wynagrodzenie dla Wójta.
4. Kadencja Wójta rozpoczyna sić w dniu rozpoczćcia kadencji Rady Gminy lub wyboru go przez
Radć Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady.
5. Objćcie obowiązków przez Wójta nastćpuje
z chwilą złoşenia wobec Rady ślubowania.
6. Wygaśnićcie mandatu, nastćpuje w przypadkach określonych w art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca
2002 roku, o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984
z póŝn. zm.).
§ 28. 1. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy
i zadania Gminy określone przepisami prawa.
2. Do zadań Wójta, naleşy w szczególności:
1) przygotowywanie
Gminy;

projektów

uchwał

2) określanie sposobu wykonywania uchwał;
3) gospodarowanie mieniem komunalnym;
4) wykonywanie budşetu;

Rady

Poz. 1441

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
3 Zadania, o których mowa w ust. 2, Wójt wykonuje przy pomocy Urzćdu.
4. Organizacjć i zasady funkcjonowania Urzćdu
Gminy określa regulamin organizacyjny urzćdu nadany przez Wójta w drodze zarządzenia.
§ 29. 1. Kierownikiem Urzćdu Gminy jest Wójt.
2. Wójt moşe powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu zastćpcy Wójta
lub Sekretarzowi Gminy.
3. Wójt jako kierownik Urzćdu wykonuje uprawnienia zwierzchnika słuşbowego w stosunku do pracowników Urzćdu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 30. Wójt kieruje bieşącymi sprawami Gminy
oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
§ 31. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony
przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie
powodziowe i alarm przeciwpowodziowy.
§ 32. 1. Jeşeli w inny sposób nie moşna usunąć
bezpośredniego niebezpieczeństwa dla şycia ludzi
lub dla mienia, Wójt moşe zarządzić ewakuacjć
z obszarów bezpośrednio zagroşonych.
2. W przypadku wprowadzenia stanu klćski şywiołowej Wójt działa na zasadach określonych
w odrćbnych przepisach.
§ 33. Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo Wójt
albo działający na podstawie jego upowaşnienia
Zastćpca Wójta samodzielnie albo wraz z inną upowaşnioną przez Wójta osobą.
§ 34. Wójt podejmuje rozstrzygnićcia w formie
zarządzeń, decyzji i postanowień w sprawach naleşących do jego kompetencji, wynikających z ustawy
oraz innych aktów prawnych.
Rozdział 5
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§ 35. 1. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje Komisje.
2. Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy naleşące do jej kompetencji, określone w ustawie
o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach,
a takşe w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie ustaw.
3. Rada, w trybie przewidzianym dla uchwał, podejmuje:
1) apele zawierające wezwania do określonego
działania, podjćcia inicjatywy czy zadania;
2) deklaracje zawierające zobowiązania Rady do
określonego działania;
3) oświadczenia zawierające stanowisko
w określonej sprawie;

Rady
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4) opinie zawierające oświadczenia wiedzy oraz
oceny;
5) rezolucje zawierające wezwanie do podjćcia
wskazanego w niej jednorazowego działania.
§ 36. Rada obraduje na sesjach:
1) inauguracyjnej;
2) zwyczajnych;
3) nadzwyczajnych;
4) uroczystych.
§ 37. 1. Pierwszą sesjć (sesjć inauguracyjną)
nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady
poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu
7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów
do rad na obszarze całego kraju.
2. Zawiadomienie o sesji inauguracyjnej Radni
otrzymują wraz ze Statutem Gminy i porządkiem
obrad.
3. Porządek obrad sesji inauguracyjnej winien
obejmować:

Poz. 1441

7. Sesje uroczyste mogą być zwoływane z okazji
świąt państwowych lub uroczystości gminnych (dla
uczczenia waşnych dla Gminy wydarzeń lub okoliczności albo innych, istotnych powodów).
8. Porządek obrad sesji uroczystej ustala Przewodniczący Rady po zasićgnićciu opinii Wiceprzewodniczących Rady Gminy i przewodniczących Komisji.
§ 39. 1. Sesje Rady są jawne. Ograniczenie jawności sesji Rady moşe wynikać wyłącznie z ustaw.
2. W obradach Rady, które nie są jawne uczestniczą Radni i osoby wskazane ustawami. Wszyscy
uczestnicy sesji zobowiązani są do zachowania
w tajemnicy informacji, które uzyskały w trakcie
obrad.
3. Z obrad Rady, których jawność została wyłączona, sporządza sić odrćbny protokół, który moşe
być udostćpniony wyłącznie osobom uczestniczącym w tych obradach oraz organom i instytucjom
uprawnionym z mocy prawa.
2. Obrady Rady

1) złoşenie ślubowania przez nowo wybranych
Radnych;

§ 40. 1. Sesjć zwołuje Przewodniczący Rady lub
z jego upowaşnienia – Wiceprzewodniczący.

2) wybór Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących;

2. O sesji powiadamia sić Radnych najpóŝniej
7 dni przed terminem obrad, zawiadomieniem zawierającym dane o miejscu i czasie rozpoczćcia obrad oraz porządek obrad z projektami uchwał i innymi materiałami związanymi z przedmiotem sesji.

3) wybór składu osobowego Komisji Rewizyjnej
i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
4) wybór składów osobowych pozostałych Komisji stałych i Przewodniczących tych Komisji.
4. Sesjć inauguracyjną, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem
Radny obecny na sesji.
5. Sposób wyboru Przewodniczącego Rady
Gminy i Wiceprzewodniczących Rady, określa ustawa o samorządzie gminnym.
§ 38. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czćstotliwością potrzebną do wykonywania jej zadań, nie
rzadziej jednak niş raz na kwartał.
2. Rada moşe ustalać roczny plan posiedzeń.
3. Rada moşe wyznaczyć stały dzień tygodnia,
w którym bćdą odbywać sić jej sesje zwyczajne.
4. Rada moşe odbywać sesje nadzwyczajne dla
rozstrzygnićcia spraw szczególnie waşnych dla
Gminy, które wymagają niezwłocznego rozstrzygnićcia. Sesja nadzwyczajna zwoływana jest przez
Przewodniczącego Rady na wniosek Wójta Gminy
lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady na
dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złoşenia
wniosku.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Przewodniczący Rady dostarcza materiały Radnym, nie
póŝniej, niş 2 dni przed terminem sesji.
6. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady
musi zawierać uzasadnienie, proponowany porządek obrad i projekty uchwał wymagające pilnego
podjćcia.

3. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie odpowiednich informacji na tablicach lub słupach ogłoszeniowych w kaşdym sołectwie, tablicy ogłoszeń
Urzćdu Gminy oraz poprzez umieszczenie na stronie
internetowej Gminy. Informacjć moşna umieścić
w prasie lokalnej.
§ 41. 1. Sesja moşe składać sić z jednego lub kilku posiedzeń.
2. Za zgodą Rady Przewodniczący moşe postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad
w innym terminie na kolejnym posiedzeniu.
3. O przerwaniu sesji, w trybie przewidzianym
w ust. 2, Rada moşe postanowić w szczególności ze
wzglćdu na niemoşliwość wyczerpania porządku
obrad, potrzebć uzyskania dodatkowych materiałów
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoşliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjćcie
uchwał.
4. Fakt przerwania obrad odnotowuje sić w protokole.
§ 42. 1. Rada moşe rozpocząć obrady tylko
w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy
liczba Radnych obecnych w miejscu odbywania
posiedzenia Rady bćdzie nişsza niş połowa ustawowego składu Rady, jednakşe Rada nie moşe wówczas podejmować uchwał.
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§ 43. 1. Sesjć otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.

§ 46. Radny lub grupa Radnych mogą składać interpelacje i zapytania do Wójta.

2. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady moşe powołać spośród Radnych sekretarza obrad
i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum, czuwanie nad
sporządzeniem protokołu oraz wykonywanie innych
zleconych czynności.

§ 47. 1. Interpelacje składa sić w sprawach
o istotnym znaczeniu dla gminnej wspólnoty samorządowej.

§ 44. 1. Otwarcie sesji nastćpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły:
„Otwieram …... (podaje numer) sesjć Rady Gminy
Zielona Góra”.

2. Przedmiotem interpelacji mogą być wyłącznie
sprawy naleşące do kompetencji samorządu Gminy.
3. Interpelacje składa sić Przewodniczącemu Rady na piśmie.
4. Przewodniczący kieruje interpelacjć do Wójta
wyznaczając termin udzielenia odpowiedzi. Termin
ten nie moşe być dłuşszy niş 14 dni.

2. Po otwarciu Sesji Przewodniczący Rady
stwierdza prawomocność obrad (quorum), na podstawie listy obecności. W przypadku stwierdzenia
braku quorum lub istotnych nieprawidłowości przy
zwoływaniu sesji Przewodniczący Rady przerywa
sesjć i wyznacza termin kolejnego posiedzenia tej
samej sesji, po zasićgnićciu opinii Wiceprzewodniczących.

5. Na kaşdej sesji zwyczajnej Przewodniczący obrad informuje Radnych o wszystkich interpelacjach,
które wpłynćły w czasie od ostatniej sesji.

§ 45. 1. Po stwierdzeniu prawomocności sesji
Przewodniczący przedstawia porządek obrad.

7. Przewodniczący na wniosek interpelującego
moşe wystąpić o dodatkowe wyjaśnienia, jeşeli treść
odpowiedzi na interpelacjć jest niewystarczająca.
W tym celu Przewodniczący wyznacza interpelowanemu dodatkowy termin, nie dłuşszy jednak, niş
7 dni.

2. Ramowy porządek obrad sesji zwyczajnej
obejmuje w szczególności:
1) przedstawienie porządku obrad;

6. Odpowiedŝ na interpelacje Wójt przekazuje na
piśmie interpelującemu oraz innym Radnym na ich
wniosek, a kopić, do właściwej komórki organizacyjnej Urzćdu Gminy.

2) przyjćcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;

8. Na şądanie interpelującego interpelowany
udziela dodatkowych wyjaśnień na najblişszej sesji.

3) informacjć Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie mićdzysesyjnym;

§ 48. 1. Zapytania składa sić w bieşących sprawach w celu uzyskania informacji i wyjaśnień.

4) sprawozdanie Wójta z działań podejmowanych
w okresie mićdzysesyjnym;
5) informacjć Wójta o sposobie załatwienia wniosków lub interpelacji;

2. Odpowiedzi na zapytanie udziela Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.
3. Odpowiedŝ na zapytanie musi być udzielona
na bieşącej sesji.

6) rozpatrzenie projektów uchwał i podjćcie
uchwał lub zajćcie stanowiska, wyraşenie opinii
czy wystosowanie apelu;

4. Na wniosek pytającego odpowiedŝ moşe być
udzielona na piśmie przez osoby, o których mowa
w ust. 2, w terminie 14 dni od złoşenia zapytania.

7) interpelacje i zapytania radnych;

§ 49. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady
Rady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.

8) wolne wnioski i informacje.
3. Z wnioskiem o zmianć porządku obrad moşe
wystąpić Przewodniczący Rady, Radny lub Wójt.
Zmiana moşe polegać na:

2. Radny moşe zabierać głos w kaşdym punkcie
obrad.

1) dodaniu nowych punktów do porządku obrad
ze wskazaniem kolejności;

3. Czas wystąpienia Radnego nie moşe przekroczyć 5 minut. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący obrad moşe przedłuşyć czas wystąpienia Radnego.

2) zdjćciu punktów z zaproponowanego porządku
obrad;

4. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

3) zmianie kolejności punktów porządku obrad.

5. Przewodniczący Rady moşe zabrać głos
w kaşdym momencie obrad.

4. Zmiana porządku obrad w przypadku sesji
zwołanej w trybie określonym w § 38 ust. 4 wymaga
zgody wnioskodawcy.
5. Wprowadzenie kaşdej ze zmian, o których
mowa w ust. 3, odbywa sić po przeprowadzeniu
głosowania jawnego bezwzglćdną wićkszością głosów ustawowego składu Rady.

6. Przewodniczący Rady moşe udzielić głosu
osobie nie bćdącej Radnym.
7. Zasada, o której mowa w ust. 3, obowiązuje
równieş wszystkich zabierających głos w trakcie
sesji, w tym takşe w wolnych wnioskach.
§ 50. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwić-
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2. W przypadku stwierdzenia, şe Radny w swoim
wystąpieniu wyraŝnie odbiega od przedmiotu obrad
lub znacznie przekracza wyznaczony dla niego czas,
Przewodniczący moşe zwrócić uwagć, şe odbiega od
meritum sprawy, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi odebrać mu głos.
3. Jeşeli temat, sposób wystąpienia albo zachowania Radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądŝ uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje Radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku moşe
odebrać mu głos, nakazując jednocześnie odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienie ust. 2 i 3 stosuje sić odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesjć
i do publiczności.
5. Po uprzednim ostrzeşeniu Przewodniczący
Rady moşe nakazać opuszczenie sali tym osobom
spośród publiczności, które swoim zachowaniem
lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądŝ
naruszają powagć sesji.
6. Przewodniczący obrad moşe podjąć decyzjć
o skreśleniu z protokołu wypowiedzi Radnego, któremu nie udzielił głosu lub który kontynuował przemówienie po odebraniu mu głosu.
§ 51. Na wniosek Radnego Przewodniczący Rady
przyjmuje do protokołu sesji wystąpienie Radnego
zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku
obrad, informując o tym Radć.
§ 52. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza
kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej,
a w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia quorum;
2) zmiany porządku obrad;
3) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów;
4) zamknićcia listy mówców lub kandydatów;
5) zakończenia dyskusji i podjćcia uchwały;
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3) mówca moşe w przypadku zamknićcia listy
mówców lub odebrania mu głosu złoşyć treść
swego wystąpienia na piśmie do protokołu.
Przewodniczący informuje o tym Radć;
4) Radni i Wójt mogą zgłaszać poprawki do projektu;
5) głos mogą zabrać obecni na sesji sołtysi lub
przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 54. 1. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Rady zamyka dyskusjć. W razie potrzeby
zarządza przerwć w celu umoşliwienia właściwej
Komisji lub Wójtowi ustosunkowanie sić do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeşeli zaistnieje taka konieczność, przygotowania poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknićciu dyskusji Przewodniczący Rady
rozpoczyna procedurć głosowania.
3. Po rozpoczćciu procedury głosowania do
momentu zarządzenia głosowania Przewodniczący
Rady moşe udzielić Radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
§ 55. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesjć, wypowiadając formułć: „Zamykam ……….. (podaje numer) sesjć Rady Gminy Zielona Góra”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uwaşa sić za czas trwania sesji.
§ 56. 1. Rada jest związana uchwałą z chwilą jej
podjćcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjćtych uchwał moşe
nastąpić tylko w drodze odrćbnej uchwały.
§ 57. 1. Przebieg sesji jest protokołowany i nagrywany na nośnik elektroniczny, który przechowuje
sić do czasu przyjćcia przez Radć protokołu z danej
sesji, jednak nie dłuşej niş 3 miesiące.
2. Protokół z sesji powinien zawierać w szczególności:

7) odesłania projektu uchwały do Komisji;

1) numer, datć i miejsce odbywania sesji, godzinć
jej rozpoczćcia i zakończenia oraz imić i nazwisko Przewodniczącego obrad oraz protokolanta;

8) przeliczenia głosów.

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;

6) zarządzenia przerwy;

2. Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie, Rada decyduje w tych sprawach w głosowaniu jawnym, zwykłą wićkszością głosów.

3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady
z ewentualnym podaniem przyczyny nieobecności;

§ 53. W trakcie dyskusji Radnych nad projektem
uchwały:

4) odnotowanie przyjćcia protokołu z poprzedniej
sesji;

1) Przewodniczący obrad udziela głosu Radnym
według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych
przypadkach udziela głosu poza kolejnością;
2) mówca moşe zabrać głos z własnej inicjatywy
nie wićcej niş dwa razy w tej samej sprawie,
chyba şe Przewodniczący obrad wyrazi zgodć
na kolejne wystąpienie;

5) porządek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie;
7) teksty zgłoszonych, jak równieş uchwalonych
wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;
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8) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących
sić”;

4. Projekt uchwały powinien być zaopiniowany
co do zgodności z prawem przez radcć prawnego
Urzćdu.

9) podpis Przewodniczącego obrad, osoby sporządzającej protokół i sekretarza obrad.

5. Projekty uchwał podlegają zaopiniowaniu
przez Komisje.

§ 58. 1. Do protokołu dołącza sić listć obecności
Radnych oraz listć zaproszonych gości, teksty przyjćtych przez Radć uchwał, usprawiedliwienia osób
nieobecnych, złoşone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złoşone na rćce Przewodniczącego Rady, a takşe protokoły komisji skrutacyjnej
i karty do głosowania.

6. W przypadku podjćcia inicjatywy uchwałodawczej przez Radnego lub Komisje, Wójt wyraşa
swoje stanowisko do projektu uchwały.

2. Protokoły numeruje sić cyframi rzymskimi.
Nowa numeracja protokołów rozpoczyna sić z początkiem kaşdej kadencji Rady.
3. Oryginały protokołów z sesji przechowuje sić
w siedzibie Urzćdu Gminy oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej po przyjćciu przez Radć.
§ 59. 1. Protokół, wraz z załącznikami, z sesji wykłada sić do publicznego wglądu w siedzibie Urzćdu
Gminy, co najmniej na 3 dni przed terminem kolejnej sesji.
2. Kaşdy Radny moşe zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu najpóŝniej w ostatnim dniu
przed sesją, na której protokół ma być przyjmowany.
3. W kwestiach spornych odnośnie zapisów
w protokole rozstrzyga Przewodniczący Rady, po
wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu elektronicznego nośnika informacji z nagraniem przebiegu
sesji.
3. Uchwały Rady
§ 60. Uchwałom Rady nadaje sić formć odrćbnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał proceduralnych, które odnotowuje sić w protokole sesji.
§ 61. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą
wićkszością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady
chyba, şe ustawa stanowi inaczej.
§ 62. 1. Inicjatywć uchwałodawczą posiada: kaşdy Radny, Komisje Rady i kluby Radnych oraz Wójt
Gminy, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawć prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
5) ustalenie terminu wejścia w şycie uchwały;
6) sposób podania do publicznej wiadomości.
3. Projekt uchwały powinien być przedłoşony
Radzie wraz z uzasadnieniem podpisanym przez
projektodawcć.

§ 63. 1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób czytelny, przy uşyciu wyraşeń w ich
powszechnym znaczeniu i odzwierciedlać ich rzeczywistą treść.
2. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.
3. Przepis ust. 2 stosuje sić odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
§ 64. Uchwały numeruje sić uwzglćdniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer
uchwały (cyframi arabskimi narastająco od początku
kadencji) i rok podjćcia uchwały.
§ 65. 1. Uchwały ewidencjonuje sić w rejestrze
uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji Rady
oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Urząd Gminy prowadzi zbiór uchwał Rady dostćpny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.
§ 66. 1. Uchwały Rady bćdące aktami prawa
miejscowego ogłasza sić zgodnie z przepisami
o ogłaszaniu aktów normatywnych.
2. Uchwały Rady, nie bćdące aktami prawa miejscowego, ogłasza sić w sposób zwyczajowo przyjćty
poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej
w Urzćdzie i tablicach ogłoszeń w sołectwach.
3. Wójt przesyła Wojewodzie uchwały Rady
w ciągu 7 dni od ich podjćcia, z wyjątkiem uchwał
w sprawie przepisów porządkowych, które podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich podjćcia.
4. Wójt przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwałć budşetową, uchwałć w sprawie
udzielenia absolutorium i inne uchwały Rady i zarządzenia Wójta, objćte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.
4. Procedura głosowania
§ 67. 1. W głosowaniu biorą udział wyłącznie
Radni.
2. Głosowanie moşe być: jawne, jawne imienne
lub tajne.
§ 68. 1. Głosowanie na sesjach Rady jest jawne
i odbywa sić przez podniesienie rćki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza
Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy "za",
"przeciw" i "wstrzymujące sić", sumuje je i porównując z listą Radnych obecnych na sesji, wzglćdnie ze
składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje
odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
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3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący Rady
moşe wyznaczyć sekretarza lub innych Radnych.
§ 69. 1. Rada moşe postanowić o podjćciu
uchwały w trybie głosowania imiennego.
2. W głosowaniu imiennym Przewodniczący obrad lub wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący Rady, odczytuje z listy obecności nazwiska Radnych, oni zaś głosują ustnie: „za” lub „przeciw” lub
„wstrzymujć sić” i potwierdzają swoje głosowanie
na kartach z pieczćcią Rady oraz imieniem i nazwiskiem, składając je do protokołu.
§ 70. 1. Głosowanie tajne obowiązuje w przypadkach określonych w ustawach.
2. Przewodniczący obrad przeprowadza wybór
komisji skrutacyjnej na czas trwania posiedzenia
oraz zapewnia Radnym warunki niezbćdne do oddania głosu w sposób tajny. Komisja wybiera przewodniczącego spośród swoich członków.
3. Głosowanie tajne przeprowadza sić na kartach
do głosowania opatrzonych pieczćcią Rady. Karty
wydaje Radnym komisja skrutacyjna, odnotowując
ten fakt na liście obecności.
4. Na kartach do głosowania tajnego umieszcza
sić krótkie, precyzyjnie sformułowane pytanie dotyczące poddawanej głosowaniu treści projektu
uchwały (stanowiska, wnioski) oraz słowa „za”,
„przeciw”, „wstrzymujć sić”. Radny oddaje głos
wpisując znak „X” przy wybranej odpowiedzi. Wpisanie wićcej niş jednego znaku „X”, brak znaku „X”,
dopiski lub skreślenia na karcie uniewaşniają głos.
5. W przypadku głosowania tajnego, np.: nad
wyborem osób, na karcie do głosowania umieszcza
sić w porządku alfabetycznym pod pytaniem: „Czy
jesteś za wyborem do/na....” nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów. Radny oddaje głos przez postawienie znaku „X” przy wybranych nazwiskach.
Postawienie znaku „X” przy wićkszej liczbie nazwisk, niş jest miejsc mandatowych, dopiski lub
skreślenia na karcie powodują uniewaşnienie głosu.
6. Jeşeli liczba zgłoszonych kandydatów jest
równa lub mniejsza od liczby miejsc mandatowych,
to za zgodą Rady moşna przeprowadzić głosowanie
łączne „en bloc”. Na karcie do głosowania umieszcza sić w porządku alfabetycznym pod pytaniem:
„Czy jesteś za wyborem do/na ...” nazwiska i imiona
zgłoszonych kandydatów oraz na dole karty słowa
„za”, „przeciw”, „wstrzymujć sić”. Głosowanie odbywa sić jak w ust. 5.
7. Radni, wyczytywani w porządku alfabetycznym przez członka komisji skrutacyjnej, wrzucają do
urny wypełnione karty do głosowania.
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2. W pierwszej kolejności Przewodniczący obrad
poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący,
który moşe wykluczyć potrzebć głosowania nad
pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do
tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga
Przewodniczący obrad.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów
osób, Przewodniczący przed zamknićciem listy kandydatów zapytuje kaşdego z nich, czy zgadza sić
kandydować i dopiero po otrzymaniu twierdzącej
odpowiedzi poddaje pod głosowanie zamknićcie
listy kandydatów i zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat wyraził uprzednio zgodć na piśmie.
§ 73. 1. Jeşeli oprócz wniosku (wniosków)
o podjćcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), Rada głosuje w pierwszej kolejności nad
wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjćcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustćpów projektu uchwały
nastćpuje według ich kolejności, z tym, şe moşna
w pierwszej kolejności poddać pod głosowanie te
poprawki, których przyjćcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjćcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek
tych nie poddaje sić pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego
fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje
sić zasadć określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący Rady moşe zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu
uchwały.
6. W ostatniej kolejności zarządza sić głosowanie
za przyjćciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu
uchwały.
7. Przewodniczący Rady moşe odroczyć głosowanie, o którym mowa w ust.6 na czas potrzebny do
stwierdzenia, czy wskutek przyjćtych poprawek nie
zachodzi sprzeczność pomićdzy poszczególnymi
postanowieniami uchwały.
8. Postanowienia ust. 1 – 7 stosuje sić odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą
uchwały.
§ 74. 1. Wynik głosowania oblicza sić w stosunku do waşnie oddanych głosów.

§ 71. Autopoprawek, przyjćtych przez projektodawcć na wniosek Wójta, Radnych lub Komisji Rady, nie głosuje sić.

2. Wynik głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad, a tajnego - przewodniczący komisji
skrutacyjnej, niezwłocznie po ich ustaleniu.

§ 72. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem
wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie
proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego
redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

3. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje sić
w protokole sesji, a wynik głosowania tajnego –
w protokole komisji skrutacyjnej, który wraz
z kartami do głosowania załącza sić do protokołu
sesji.
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4. W protokole komisji skrutacyjnej podaje sić
w szczególności skład komisji skrutacyjnej, datć
i przedmiot głosowania, liczbć wydanych kart do
głosowania, liczbć kart wrzuconych do urny, liczbć
głosów waşnych oraz „za”, „przeciw”, „wstrzymujć
sić”, a takşe stwierdzenie waşności głosowania.
§ 75. 1. Głosowanie zwykłą wićkszością głosów
oznacza, şe przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyskała wićkszą liczbć głosów "za" niş "przeciw". Głosów wstrzymujących sić i niewaşnych nie
dolicza sić do şadnej z grup głosujących "za" czy
"przeciw".
2. Jeşeli celem głosowania jest wybór jednej
z kilku osób lub moşliwości, przechodzi kandydatura
lub wniosek, na którą oddano liczbć głosów wićkszą
od liczby głosów oddanych na pozostałe.
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§ 80. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje sić
odpowiednio do rozpatrywania wniosków.
Rozdział 6
Komisje Rady
§ 81. 1. W celu sprawnego wykonywania swych
zadań Rada powołuje stałe i doraŝne Komisje.
2. Przedmiot działania poszczególnych Komisji
stałych i zakres działań komisji doraŝnych określa
Rada w odrćbnych uchwałach.
3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.
4. Komisja stała Rady liczy od 3 do 5 osób. Kaşdy z Radnych moşe być członkiem najwyşej dwóch
Komisji stałych.

§ 76. 1. Głosowanie bezwzglćdną wićkszością
głosów oznacza, şe przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos wićcej
od sumy pozostałych waşnie oddanych głosów, to
znaczy przeciwnych i wstrzymujących sić.

5. Radny moşe być przewodniczącym lub zastćpcą przewodniczącego tylko jednej Komisji stałej.

2. Głosowanie bezwzglćdną wićkszością ustawowego składu Rady oznacza, şe przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbć całkowitą
waşnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyşszającą połowć ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najblişszą.

§ 82. 1. Przewodniczącego i zastćpcć przewodniczącego Komisji oraz członków Komisji powołuje
i odwołuje Rada.

3. Bezwzglćdna wićkszość głosów przy parzystej
liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1
waşnie oddanych głosów.

6. Komisja obraduje w obecności co najmniej
połowy swego składu.

2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami,
a w szczególności ustala termin i porządek posiedzenia, zwołuje posiedzenia Komisji i kieruje jej obradami.
3. W przypadku niemoşności pełnienia obowiązków przez przewodniczącego Komisji zastćpuje go
zastćpca.

4. Bezwzglćdna wićkszość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za
wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba
głosów o 1 wićksza od liczby pozostałych waşnie
oddanych głosów.

4. Komisje wykonują swoje obowiązki na posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej trzech członków komisji.

5. Rozpatrywanie skarg i wniosków przez Radę
Gminy

5. Posiedzenia Komisji odbywają sić w miarć potrzeb, co najmniej raz na dwa miesiące.

§ 77. Przewodniczący Rady kieruje pismo - jeşeli
jest ono skargą w rozumieniu przepisów Kodeksu
postćpowania administracyjnego, a Rada jest organem właściwym do jej rozpatrzenia – do merytorycznie właściwej Komisji.

6. Uchwały, wnioski lub opinie podejmuje Komisja w głosowaniu jawnym zwykłą wićkszością głosów w obecności co najmniej połowy swego składu
osobowego.

§ 78. Komisja przeprowadza postćpowanie wyjaśniające w sprawie i w tym celu moşe:
1) wystąpić do osoby, której skarga dotyczy,
o złoşenie wyjaśnień odnośnie podniesionych
w skardze zarzutów oraz dostarczenia niezbćdnych akt lub innych dokumentów;
2) zasićgać wyjaśnień i opinii właściwych jednostek organizacyjnych Gminy.
§ 79. 1. Po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności
sprawy, Komisja przyjmuje stanowisko w sprawie
skargi, opracowuje projekt uchwały Rady i składa go
do Przewodniczącego Rady Gminy.
2. Po podjćciu stosownej uchwały, odpowiedzi
na skargć udziela Przewodniczący Rady Gminy
przesyłając skarşącemu odpis uchwały Rady w tej
sprawie.

7. Rozstrzygnićcia, o których mowa w ust. 6,
sporządza sić w formie odrćbnych dokumentów.
§ 83. 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Przewodniczący Rady, koordynując pracć Komisji, moşe w porozumieniu z przewodniczącymi
Komisji zwołać wspólne posiedzenie w określonej
sprawie.
3. Wspólnemu posiedzeniu przewodniczy przewodniczący jednej z Komisji uzgodniony przez
przewodniczących Komisji odbywających wspólne
posiedzenie.
4. Warunkiem waşności posiedzenia wspólnego
jest quorum kaşdej z Komisji oddzielnie.
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5. Radnego, który jest członkiem wićcej niş jednej Komisji obradujących wspólnie, liczy sić do quorum kaşdej z Komisji, której jest członkiem.
6. Głosowania na posiedzeniu wspólnym przeprowadza sić odrćbnie w poszczególnych Komisjach.
7. Z posiedzenia wspólnego sporządza sić jeden
protokół, który podpisują: prowadzący obrady oraz
wszyscy przewodniczący Komisji uczestniczący
w obradach.
§ 84. 1. Z obrad Komisji sporządza sić protokół
stanowiący jedyną formalną dokumentacjć przebiegu posiedzenia. Przy sporządzaniu protokołu naleşy
korzystać z dŝwićkowego zapisu przebiegu obrad.
Po przyjćciu protokołu zapis dŝwićkowy moşe ulec
likwidacji.
2. W protokole odnotowuje sić stwierdzenie
prawomocności posiedzenia (quorum) i prawidłowość zwołania, porządek obrad oraz przedstawienie
przebiegu obrad, w tym główne tezy i wyniki głosowań.
3. Załącznikami do protokołu są w szczególności:
1) lista obecności Radnych i zaproszonych gości;
2) pisemne wystąpienia Radnych i innych osób;
3) oświadczenia i inne dokumenty złoşone na rćce
przewodniczącego Komisji.
4. Protokół przygotowuje właściwa komórka organizacyjna Urzćdu.
5. Protokół podpisany przez protokolanta udostćpnia sić do wglądu uczestnikom obrad nie póŝniej niş 7 dni po zakończeniu posiedzenia Komisji
w celu ewentualnego zgłoszenia poprawek.
6. Ostateczny tekst protokołu zatwierdza Komisja
w głosowaniu na kolejnym posiedzeniu. Komisja
rozstrzyga o wprowadzeniu do protokołu poprawek
zgłoszonych przez uczestników obrad, a nie
uwzglćdnionych w przedłoşonym tekście.
§ 85. 1. Komisje podlegają wyłącznie Radzie.
2. Komisje stałe działają na podstawie rocznego
planu pracy przedłoşonego Radzie nie póŝniej niş do
końca stycznia danego roku kalendarzowego, wykonując równieş zadania zlecone doraŝne przez Radć.
3. Sprawozdania z prac Komisji za dany rok kalendarzowy powinny zostać przedłoşone Radzie do
końca lutego nastćpnego roku.
Rozdział 7
Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej
1. Zasady działania Komisji
§ 86. 1. Komisja Rewizyjna podejmuje czynności
kontrolne wobec Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy na
wniosek Rady lub z własnej inicjatywy.
2. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje prace poprzez organizowanie posiedzeń w siedzibie Urzćdu
lub na terenie kontrolowanej jednostki.
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§ 87. 1. Komisja Rewizyjna składa sić z przewodniczącego, zastćpcy przewodniczącego oraz pozostałych członków wybieranych spośród Radnych
uchwałą Rady podejmowaną zwykłą wićkszością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2. Odwołanie przewodniczącego, jego zastćpcy
oraz pozostałych członków Komisji Rewizyjnej nastćpuje na zasadach określonych w ust. 1.
3. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą być powoływani Radni pełniący funkcjć Przewodniczącego
Rady i Wiceprzewodniczącego Rady.
4. Rada powinna unikać powoływania do składu
Komisji Rewizyjnej Radnych zatrudnionych w ramach stosunku pracy w gminnych jednostkach organizacyjnych.
5. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej wygasa
w przypadku wygaśnićcia mandatu Radnego.
§ 88. 1. Przewodniczący Komisji organizuje pracć
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji lub
braku moşliwości działania jego obowiązki wykonuje zastćpca przewodniczącego.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach, w których moşe powstać podejrzenie o ich
stronniczość lub interesowność.
3. O wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji
zastćpcy przewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków decyduje Komisja w głosowaniu
jawnym, natomiast o wyłączeniu przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, decyduje Rada.
2. Zadania kontrolne
§ 89. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność
Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod wzglćdem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości;
5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkć finansową kontrolowanych podmiotów,
w tym wykonanie budşetu Gminy.
§ 90. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych
w uchwałach Rady.
§ 91. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastćpujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności
kontrolowanego podmiotu lub obszerny zakres
działania tego podmiotu;
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zadanie z zakresu działalności kontrolo-
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wanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia
czy wyniki poprzedniej kontroli zostały
uwzglćdnione w toku działania jednostki.
§ 92. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do
zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia
31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.
2. Plan pracy przedłoşony Radzie powinien zawierać co najmniej:
1) rodzaj planowanej kontroli i jej przedmiot;
2) termin przeprowadzenia kontroli;
3) jednostki, w których planowana kontrola ma
być przeprowadzona.
§ 93. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie, w terminie do dnia 30 stycznia kaşdego roku, roczne
sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbć, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najwaşniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;
3) sprawozdanie z realizacji wniosków pokontrolnych;
4) wykaz uchwał podjćtych przez komisjć.
§ 94. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym planem pracy Komisji zatwierdzonym przez Radć.
2. Rada moşe podjąć decyzjć w sprawie przeprowadzenia kontroli nie objćtej zatwierdzonym
planem pracy Komisji Rewizyjnej.
3. Komisja Rewizyjna moşe przeprowadzić kontrole sprawdzające takşe wówczas, gdy nie są objćte
zatwierdzonym planem pracy Komisji.
§ 95. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać
dłuşej niş 45 dni roboczych, a kontrole problemowe
i sprawdzające nie dłuşej niş 10 dni roboczych.
§ 96. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co
w szczególności dotyczy projektów dokumentów
mających stanowić podstawć określonych działań.
2. Rada moşe nakazać Komisji Rewizyjnej niepodejmowanie kontroli, a takşe przerwanie kontroli
lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada moşe nakazać rozszerzenie lub zawćşenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa ust. 2 i 3, wykonywane są niezwłocznie.
§ 97. 1. Postćpowanie kontrolne przeprowadza
sić w sposób umoşliwiający bezstronne i rzetelne
ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności
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kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenć kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 89 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala sić na podstawie dowodów zebranych w toku postćpowania kontrolnego.
3. Jako dowód moşe być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem a w szczególności: dokumenty, oglćdziny, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§ 98. 1. Kontroli kompleksowych dokonują
w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne
składające sić z co najmniej dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji wyznacza na piśmie
zespół kontrolny wskazując kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności mićdzy
kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą
być przeprowadzane przez jednego członka Komisji
Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upowaşnienia wydanego przez przewodniczącego Komisji, określającego kontrolowany
podmiot, zakres kontroli oraz osoby/osobć, oddelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi
kontrolowanego podmiotu upowaşnienia, o których
mowa w ust. 4, oraz dowody potwierdzające ich
toşsamość.
6. Przewodniczący Rady wydaje upowaşnienie
przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.
§ 99. W razie powzićcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestćpstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym, kierownika kontrolowanej jednostki, Wójta i Przewodniczącego Rady, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
§ 100. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu
obowiązany jest zapewnić warunki i środki niezbćdne dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na şądanie
kontrolujących dokumenty i materiały niezbćdne do
przeprowadzenia kontroli oraz umoşliwić kontrolującym wstćp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który
odmówił wykonania czynności, o których mowa
w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złoşenia na rćce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na şądanie kontrolujących kierownik oraz pracownicy kontrolowanego podmiotu obowiązani są
udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach
bćdących przedmiotem kontroli.
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5. Zasady udostćpniania wiadomości stanowiących tajemnicć słuşbową oraz ochronć danych osobowych regulują odrćbne przepisy.
§ 101. Czynności kontrolne wykonywane powinny być w miarć moşliwości w dniach oraz godzinach
pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protokoły kontroli
§ 102. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli, w terminie 7 dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny obejmujący:
1) nazwć i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imić i nazwisko kontrolującego/kontrolujących;
3) daty rozpoczćcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli
i okresu objćtego kontrolą;
5) imić i nazwisko kierownika kontrolowanego
podmiotu;
6) przebieg
i wynik
czynności
kontrolnych,
a w szczególności wnioski z kontroli wskazujące
na stwierdzone nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie
dowodów potwierdzających ustalenia zawarte
w protokole;
7) datć i miejsce podpisania protokołu;
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkć
o odmowie podpisania protokołu z podaniem
przyczyny odmowy.
§ 103. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu
jest on obowiązany do złoşenia, w terminie 3 dni od
daty odmowy, pisemnego wyjaśnienia przyczyn
odmowy złoşenia podpisu.
2. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 1, składa
sić na rćce przewodniczącego Komisji.
§ 104. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu
moşe złoşyć na rćce Przewodniczącego Rady i przewodniczącego Komisji uwagi dotyczące kontroli i jej
wyników.
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3. Przewodniczący Rady kieruje do jednostek
skontrolowanych oraz Wójta wystąpienia pokontrolne zawierające uwagi i zalecenia w sprawie usunićcia stwierdzonych nieprawidłowości i jeśli zachodzi potrzeba, wyciągnićcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości.
4. Kierownicy jednostek, do których zostało skierowane wystąpienie pokontrolne są zobowiązani
w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisjć Rewizyjną o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu zaleceń. W razie braku moşliwości wykonania
zaleceń naleşy podać uzasadnione przyczyny niewykonania i propozycje co do sposobu usunićcia
stwierdzonych nieprawidłowości.
5. Tryb działania Komisji
§ 106. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego
Komisji zgodnie z planem pracy Komisji oraz w miarć potrzeb.
2. Posiedzenia, poza planem pracy, mogą być
zwoływane z własnej inicjatywy przewodniczącego
Komisji, a takşe na pisemny wniosek:
1) Przewodniczącego Rady;
2) nie mniej niş 6 Radnych;
3) nie mniej niş 3 członków Komisji Rewizyjnej.
3. Przewodniczący Rady oraz Radni składający
wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Komisji
obowiązani są wskazać we wniosku przyczynć zwołania posiedzenia.
4. Przewodniczący Komisji moşe zaprosić na jej
posiedzenia przedstawicieli organów Gminy.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naleşy sporządzać protokół, który winien być podpisany przez
członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu.
§ 107. 1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają
zwykłą wićkszością głosów w obecności co najmniej
połowy składu Komisji Rewizyjnej w głosowaniu
jawnym.
2. W głosowaniu biorą udział wyłącznie członkowie Komisji Rewizyjnej.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, składa sić
w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisu.

§ 108. 1. Komisja Rewizyjna moşe korzystać
z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzć fachową w zakresie związanym z przedmiotem
jej działania.

§ 105. 1. Protokół pokontrolny sporządza sić
w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od
daty podpisania protokołu, otrzymują: Przewodniczący Rady, przewodniczący Komisji, kierownik kontrolowanego podmiotu.

2. Komisja Rewizyjna moşe wystćpować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbć Obrachunkową, Najwyşszą Izbć Kontroli lub przez inne organy
kontroli.

2. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wystćpuje do Przewodniczącego Rady z wnioskiem zmierzającym do usunićcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieşenia
im na przyszłość oraz usprawnienia działalności,
która była przedmiotem kontroli.

6. Zadania opiniodawcze
§ 109. 1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie
budşetu Gminy i wystćpuje z wnioskiem do Rady
w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.
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2. Przewodniczący Komisji przedkłada opinie
i wniosek, o którym mowa w ust. 1, na rćce Przewodniczącego Rady.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący Rady przesyła do zaopiniowania Regionalnej
Izbie Obrachunkowej.
§ 110. 1. Komisja opiniuje na piśmie zgłoszony
w trybie art. 28b ustawy wniosek o podjćcie uchwały o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta.
2. Przewodniczący Komisji składa opinić, o której
mowa w ust. 1, na rćce Przewodniczącego Rady
w terminie 7 dni od daty otrzymania pisemnego
wniosku w tej sprawie.
§ 111. Komisja wydaje takşe opinie w sprawach
określonych w uchwałach Rady.

Poz. 1441

2. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy,
które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący Klubów są obowiązani do
niezwłocznego przedkładania regulaminów Klubów
oraz ich zmian Przewodniczącemu Rady.
4. Wójt obowiązany jest zapewnić Klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbćdnym do ich
funkcjonowania.
§ 115. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji
i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko
na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.
3. Za udział w działalności Klubu jego członkom
nie przysługują diety.

Rozdział 8

Rozdział 9

Zasady tworzenia i działania Klubów Radnych

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli
z dokumentów organów Gminy

§ 112. 1. Radni mogą tworzyć Kluby Radnych,
określane dalej jako Kluby, według kryteriów przez
siebie przyjćtych.
2. Liczba członków jednego Klubu nie moşe być
mniejsza niş 3 Radnych.
3. Powstanie Klubu naleşy niezwłocznie zgłosić
Przewodniczącemu Rady, nie póŝniej jednak niş
w terminie 14 dni od dnia zebrania załoşycielskiego.
4. Zgłoszenie utworzenia Klubu Radnych powinno zawierać:
1) imić i nazwisko Przewodniczącego Klubu;
2) listć członków Klubu;
3) nazwć Klubu - jeşeli Klub taką posiada;
4) podpis Przewodniczącego Klubu;
5) podpisy członków Klubu.
5. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr Klubów.

§ 116. 1. Obywatelom udostćpnia sić dokumenty
wynikające z wykonywania zadań publicznych przez
Radć, jej Komisje i Wójta.
2. Uprawnionym do dostćpu do informacji wynikających z dokumentów, o których mowa w ust. 1,
jest kaşdy bez potrzeby wykazywania interesu
prawnego bądŝ faktycznego, chcący uzyskać informacje związane z działaniem Rady i jej Komisji oraz
Wójta Gminy.
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, podlegają udostćpnianiu wyłącznie w zakresie nie naruszającym ustaw.
§ 117. Dokumenty z posiedzeń Rady i Komisji
podlegają udostćpnieniu po ich formalnym przyjćciu.
§ 118. 1. Udostćpnienie dokumentów nastćpuje
przez ich ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Przynaleşność Radnych do Klubu jest dobrowolna.

2. Dokumenty nie ogłoszone w Biuletynie udostćpniane są na pisemny wniosek zainteresowanego.

7. W razie zmiany składu Klubu lub jego rozwiązania przewodniczący Klubu jest zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sić do Radnych,
o ile wniosek dotyczy uchwał Rady, protokołów sesji
Rady i posiedzeń Komisji oraz innych dokumentów
i materiałów skierowanych do Rady.

8. W przypadku zmniejszenia sić, wymaganej
w ust. 2, liczby członków Klubu Radnych Klub ulega
samoistnemu rozwiązaniu, o czym członkowie Klubu
pisemnie powiadamiają Przewodniczącego Rady.

§ 119. 1. Do rozpatrzenia wniosków o udostćpnienie dokumentów z działalności Gminy właściwy
jest Wójt lub Przewodniczący Rady Gminy, którego
działalności wniosek dotyczy.

§ 113. 1. Kluby działają przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem Klubów.

2. W odpowiedzi na wniosek o udostćpnienie
dokumentów Wójt lub Przewodniczący Rady wskazuje osobć odpowiedzialną za udostćpnienie dokumentów i zawiadamia wnioskodawcć o czasie
i miejscu udostćpnienia dokumentów, z zastrzeşeniem ust. 3.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków podejmowanych zwykłą wićkszością głosów w obecności, co
najmniej połowy członków swego składu.
§ 114. 1. Prace Klubów organizują przewodniczący Klubów wybierani przez członków Klubu.

3. Udostćpnienie dokumentów nastćpuje, bez
zbćdnej zwłoki, nie póŝniej jednak niş w ciągu 7 dni
od dnia złoşenia wniosku. Jeşeli dokument nie moşe
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być udostćpniony w terminie 7 dni, zainteresowanego powiadamia sić o powodach opóŝnienia
i wyznacza inny termin.

2) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawy nie
stanowią inaczej.

4. Korzystanie z dokumentów polega na ich
przeglądaniu oraz sporządzaniu z nich notatek, odpisów i wyciągów przez osoby zainteresowane
w asyście pracownika Urzćdu.

Rozdział 10

5. Korzystającemu z dokumentów zabrania sić:
1) wyłączania ze zbiorów jakichkolwiek dokumentów;
2) niszczenia dokumentów;

Postanowienia końcowe
§ 121. W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.);

przeróbek

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

4) dokonywania w dokumentach notatek, znaków,
uwag itp.

3) ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum
lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z póŝn. zm.);

6. Na wniosek zainteresowanego Urząd wykonuje, w miarć moşliwości technicznych, kserokopić
dokumentu, bądŝ udostćpnia go w innej formie
określonej we wniosku. Jeşeli Urząd ma ponieść
koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostćpnienia dokumentu, moşe pobrać od
wnioskodawcy opłatć w wysokości odpowiadającej
tym kosztom.

4) ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547
z póŝn. zm.);

3) dokonywania zmian, poprawek,
i uzupełnień w treści dokumentów;

§ 120. Uprawnienia określone w § 116 – 119 nie
znajdują zastosowania:
1) gdy informacje publiczne stanowią prawem
chronione tajemnice;

5) ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta
miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 z póŝn. zm.)
oraz przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie.
§ 122. Zmiany Statutu mogą być dokonywane
w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLVII/388/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 24 września 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVII/388/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 24 września 2010r.

WYKAZ
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – SOŁECTW
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ZIELONA GÓRA

Miejscowość podstawowa

Integralna część miejscowości

L.p.
nazwa

rodzaj

nazwa

rodzaj

1

2

3

4

5

1.

Barcikowice

wieś

Barcikowiczki

przysiółek

2.

Drzonków

wieś

3.

Jany

wieś

Stoşne

przysiółek

4.

Jarogniewice

wieś

5.

Jeleniów

wieś

6.

Kiełpin

wieś

7.

Krępa

wieś

Krćpa Mała

gajówka

8.

Lężyca

wieś

9.

Ługowo

wieś

10.

Nowy Kisielin

wieś

11.

Ochla

wieś

Piskorz
Włosań

leśniczówka
kolonia

12.

Przylep

wieś

13.

Racula

wieś

14.

Stary Kisielin

wieś

15.

Sucha

wieś

Przydroşe

osada leśna

16.

Zatonie

wieś

Marzćcin

osada

17.

Zawada

wieś
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/388/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 24 września 2010r.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZIELONA GÓRA
I. JEDNOSTKI BUDŞETOWE
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Drzonkowie;
2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjra HeNryka Sucharskiego w Ochli;
3) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Przylepie;
4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie;
5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie;
6) Publiczne Gimnazjum w Drzonkowie;
7) Publiczne Gimnazjum im. Króla Bolesława Chrobrego w Przylepie;
8) Gminne Przedszkole Publiczne z siedzibą w Przylepie;
9) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.
II. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŞETOWY
1) Komunalny Zakład Gospodarczy Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie.
III. SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY
1) Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLVII/388/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 24 września 2010r.

Wzór graficzny herbu Gminy Zielona Góra
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVII/388/10
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 24 września 2010 r.

Wzór graficzny flagi Gminy Zielona Góra
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1442
14 42

UCHWAŁA NR XLIX/369/10
RADY GMINY DESZCZNO
z dnia 27 września 2010r.
w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Deszczno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zmianami), art. 8
ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z póŝn.
zmianami) uchwala sić co nastćpuje:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.

§ 1. Nadaje sić nazwć ulicy – Przyjazna dla działki ewidencyjnej Nr 203/4 połoşonej w Deszcznie.

Zastćpca Przewodniczącego Rady
Janina Sałatka

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

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIX/369/10
Rady Gminy Deszczno
z dnia 27 września 2010r.
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UCHWAŁA NR XLII/294/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie: nadania nazwy placowi w m. Brody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala, co
nastćpuje:
§ 1. 1. Nadaje sić nazwć „Plac ksićdza kanonika
Józefa Moroza” terenowi połoşonemu w miejscowości Brody, oznaczonemu geodezyjnie jako działka
Nr 189 Obrćb Brody.
2. Plan graficzny placu zawiera załącznik Nr 1 do
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Brody.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak
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UCHWAŁA NR XLII/295/10
RADY GMINY BRODY ŻARSKIE
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w m. Brody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala, co
nastćpuje:
§ 1. 1. Nadaje sić nazwć „Ulica Sportowa” terenowi połoşonemu w miejscowości Brody, oznaczonemu geodezyjnie jako działki Nr 41 i 60 Obrćb Brody.
2. Plan graficzny ulicy zawiera załącznik Nr 1 do
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Brody.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Lech Kossak
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UCHWAŁA NR XLIV/235/10
RADY GMINY DĄBIE
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe
miejsca pracy na terenie Gminy Dąbie w ramach pomocy de minimis.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz
art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591; ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada
Gminy uchwala, co nastćpuje:

dzień udzielenia pomocy – naleşy przez to
rozumieć dzień, w którym zgodnie z odrćbnymi przepisami upływa termin płatności podatku.

§ 1. 1. Pomoc bćdzie udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006
z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania
art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.
UE L 379 z 28.12.2006).
2. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsićbiorcy na podstawie niniejszej uchwały wraz z wartością pomocy de minimis udzielonej w innych formach i z innych ŝródeł nie moşe przekroczyć równowartości 200.000 euro a w sektorze transportu
100.000 euro w bieşącym roku kalendarzowym oraz
w ciągu dwóch poprzednich lat.
3. Wartości udzielonej pomocy de minimis podlegają sumowaniu, niezaleşnie od organu, który tej
pomocy udzielił.
4. Postanowień uchwały nie stosuje sić do pomocy udzielanej w zakresie działalności związanej
z produkcją, przetwarzaniem i wprowadzaniem do
obrotu produktów wymienionych w załączniku I do
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
-przedsićbiorcy – naleşy przez to rozumieć
wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą tj. oferujące towary
i usługi na rynku,
zwolnienia od podatku – naleşy przez to
rozumieć zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli
lub ich czćści stanowiących własność
przedsićbiorcy;
nowa inwestycja – naleşy przez to rozumieć nowo wybudowane lub nowo nabyte
budynki i budowle przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, których budowa została zakończona lub nabycie zostało dokonane po wejściu w şycie
niniejszej uchwały z zastrzeşeniem, şe nowe inwestycje mogą być realizowane zarówno na gruntach nabytych po wejściu
w şycie przedmiotowej uchwały Rady
Gminy Dąbie, jak i na nabytych przez
przedsićbiorcć wcześniej.

--

rok zwolnienia – naleşy przez to rozumieć
12 miesićcy kalendarzowych liczonych od
pierwszego dnia miesiąca nastćpującego
po miesiącu, w którym przedsićbiorca złoşył wniosek o zwolnienie

--

utworzenie nowych miejsc pracy – rozumiane jest jako przyrost liczby pracowników w danym przedsićbiorstwie w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesićcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione
w pełnym wymiarze czasu pracy, przy
czym od liczby nowych stanowisk pracy
powstałych w związku z realizacją nowej
inwestycji naleşy odjąć liczbć miejsc pracy
zlikwidowanych w tym samym okresie.

§ 3. 1. Zwalnia sić z podatku od nieruchomości –
nieruchomości lub obiekty budowlane, tj. grunty,
budynki lub ich czćści i budowle lub ich czćści związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
przez przedsićbiorców tworzących nowe inwestycje
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
i wykorzystywane pod nowe inwestycje na obszarze
Gminy Dąbie, pod warunkiem utworzenia nowych
miejsc pracy.
2. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości
wynosi odpowiednio:
1 rok w przypadku utworzenia co najmniej
3 nowych miejsc pracy,
3 lata w przypadku utworzenia co najmniej
5 nowych miejsc pracy,
5 lat w przypadku utworzenia co najmniej
10 nowych miejsc pracy.
3. W przypadku rozszerzenia prowadzonej działalności gospodarczej zwolnienie przysługuje
w stosunku do czćści nieruchomości, w której prowadzona jest nowa działalność.
4. Przedsićbiorca korzystający ze zwolnienia musi spełniać warunki określone w ustćpie 1 i 2.
5. Zwolnienie określone w ust. 1, 2 i 3 przysługuje:
a) od dnia w którym zgodnie z odrćbnymi przepisami upływa termin płatności podatku nastćpujący po miesiącu w którym przedsić-
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biorca spełnił warunki do uzyskania zwolnienia

naleşności pienićşnych stanowiących dochód Gminy Dąbie

b) tylko od nieruchomości lub jej czćści związanej z prowadzoną działalnością oraz gdy inwestycje wykorzystywane bćdą wyłącznie
przez przedsićbiorcć, któremu udzielona została pomoc. Nie dotyczy działalności związanej z wynajmem lub dzierşawą nieruchomości przez przedsićbiorcć.

3. Zwolnienie, o którym mowa w niniejszej
uchwale, nie przysługuje podmiotom gospodarczym
powstałym przez przekształcenie bądŝ połączenie
innych podmiotów gospodarczych działających na
terenie Gminy Dąbie

c) pod warunkiem şe nowa inwestycja stanowić
bćdzie własność przedsićbiorcy i działalność
gospodarcza w nowej inwestycji prowadzona
bćdzie co najmniej przez okres objćty zwolnieniem;
d) gdy nowe miejsca pracy w przedsićbiorstwie
utrzymane bćdą przez okres objćty zwolnieniem;
6. Podmiot ubiegający sić o zwolnienie winien
przedłoşyć w Referacie Finansowym:
a) wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz
z formularzem informacji niezbćdnych do
udzielenia pomocy publicznej zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
(Dz. U Nr 53, poz. 311) oraz zgodnie z § 2 ust. 1
pkt. 2 w.w rozporządzenia, sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,
b) zaświadczenia o pomocy de minimis jakie
otrzymał w bieşącym roku kalendarzowym oraz
w ciągu dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
c) wypis z krajowego rejestru spółek lub wypis
z ewidencji działalności gospodarczej,
d) biznesplan,
e) akt notarialny nabycia nieruchomości,
f)

Poz. 1445

pozwolenie na uşytkowanie nowej inwestycji,

g) kserokopie umów dotyczących nowo zatrudnionych pracowników oraz oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
h) oświadczenie, şe inwestycja nie jest wynajmowana i poddzierşawiana stanowiące załącznik
Nr 3 do niniejszej uchwały
i)

zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu
z opłatą składek oraz podatków,

j)

inne dokumenty, o które wystąpi organ podatkowy, w celu uwiarygodnienia prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości

§ 4. 1. Zwolnienie wymienione w uchwale przyznawane jest na udokumentowany wniosek podatnika.
2. Ze zwolnienia przewidzianego niniejszą
uchwałą nie moşe skorzystać przedsićbiorca zalegający z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych

§ 5. 1. W okresie korzystania z pomocy przedsićbiorca zobowiązany do złoşenia, w terminie do
15 stycznia kaşdego roku, zaświadczenia o wysokości pomocy de minimis uzyskanej w roku, w którym
ubiega sić o pomoc oraz w ciągu 2 poprzednich lat,
bądŝ oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie.
2. Beneficjenci pomocy są zobowiązani do
15 stycznia i 15 lipca kaşdego roku przedstawić wójtowi gminy uwierzytelnione deklaracje ZUS o wysokości zatrudnienia za poszczególne minione miesiące w prowadzonych jednostkach organizacyjnych,
których dotyczy pomoc przewidziana w niniejszej
uchwale na druku stanowiącym załącznik Nr 4 do
niniejszej uchwały oraz oświadczenie o nie znajdowaniu sić w trudnej sytuacji ekonomicznej na druku
stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjentów pomocy warunków udzielenia zwolnienia
4. Podatnik zobowiązany jest zawiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie prawa do zwolnienia najpóŝniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących utratć prawa do
zwolnienia
5. Zwolnienie wygasa w przypadku niezłoşenia
przez podatnika oświadczeń w sprawie spełnienia
warunków określonych w niniejszej uchwale w terminach:
do 31 lipca za I półrocze,
do 15 stycznia za rok.
§ 6. 1. Organ podatkowy stwierdzi wygaśnićcie
prawa do korzystania ze zwolnienia w nastćpujących przypadkach:
a) naruszenia przez podatnika warunków do
udzielenia zwolnienia określonych w niniejszej uchwale,
b) podania nieprawdziwych danych,
c) zbycia nieruchomości objćtej zwolnieniem
przed upływem okresu objćtego złoşonym
zobowiązaniem do utrzymania nowej inwestycji,
d) uniemoşliwienia przeprowadzenia kontroli
przez upowaşnionych pracowników Urzćdu
Gminy Dąbie, której przedmiotem bćdzie
sprawdzenie
kryteriów
uzasadniających
udzielenie zwolnienia
e) ogłoszenia upadłości przedsićbiorstwa.
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2. Podatnik traci prawo do zwolnienia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 1.
3. Podatnik zobowiązany jest do zwrotu całej
nienaleşnie otrzymanej pomocy w terminie 14 dni
od dnia dorćczenia decyzji Wójta Gminy w sprawie
wygaśnićcia prawa do zwolnienia.
4. W okresie obowiązywania zwolnienia, po zakończeniu roku kalendarzowego, podatnik zobowiązany jest do składania w terminie do 31 stycznia
w Wydziale Finansowym Urzćdu Gminy Dąbie zaświadczeń według stanu na 31 grudnia minionego
roku wydanych przez:
a) właściwy Urząd Skarbowy o niezaleganiu
z zapłatą podatków,

Poz. 1445
b) właściwy oddział ZUS o niezaleganiu z zapłatą składki na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników.

§ 7. Z dniem obowiązywania niniejszej uchwały
traci moc uchwała Nr XXIX/205/2002 Rady Gminy
w Dąbiu z dnia 25 kwietnia 2002r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsićbiorców.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Dąbie.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Danuta Anioł

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLIV/235/10
Rady Gminy Dąbie
z dnia 29 września 2010r.

Dąbie, dnia ................................
.................................................................
(imić i nazwisko/nazwa przedsićbiorcy)
..................................................................
(adres zamieszkania/siedziba przedsićbiorcy)
Wójt Gminy Dąbie
Urząd Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie

Oświadczenie
Oświadczam, şe nie otrzymałem pomocy de minimis w roku, w którym ubiegam sić o pomoc oraz w ciągu
2 poprzednich lat.
Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikające z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U Nr 88, poz. 533 ze zm.)

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 6999 –

Poz. 1445
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLIV/235/10
Rady Gminy Dąbie
z dnia 29 września 2010r.
Dąbie, dnia ................................

.................................................................
(imić i nazwisko/nazwa przedsićbiorcy)
..................................................................
(adres zamieszkania/siedziba przedsićbiorcy)
Wójt Gminy Dąbie
Urząd Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie

Oświadczenie
Oświadczam, şe w wyniku realizacji nowej inwestycji na nieruchomości połoşonej w gminie Dąbie, utworzyłem ....................nowych miejsc pracy.
Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze zm.)

................................................................................
podpis przedsićbiorcy lub osoby upowaşnionej

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLIV/235/10
Rady Gminy Dąbie
z dnia 29 września 2010r.
Dąbie, dnia ................................
.................................................................
(imić i nazwisko/nazwa przedsićbiorcy)
..................................................................
(adres zamieszkania/siedziba przedsićbiorcy)
Wójt Gminy Dąbie
Urząd Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie
Oświadczenie
Oświadczam, şe nieruchomości lub obiekty budowlane nie są wynajmowane i poddzierşawiane.
Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze zm.)

................................................................................
podpis przedsićbiorcy lub osoby upowaşnionej
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIV/235/10
Rady Gminy Dąbie
z dnia 29 września 2010r.
Dąbie, dnia ................................

……………………………………………………
(imić i nazwisko/nazwa przedsićbiorcy)
..................................................................
(adres zamieszkania/siedziba przedsićbiorcy)

Wójt Gminy Dąbie
Urząd Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie

Oświadczenie

Oświadczam, şe w wyniku realizacji nowej inwestycji na nieruchomości połoşonej w gminie Dąbie,
1) na dzień 15 stycznia ........ roku zatrudniam ............ osób.
2) na dzień 15 lipca ........... roku zatrudniam ............ osób.
Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 533 ze zm.)

................................................................................
podpis przedsićbiorcy lub osoby upowaşnionej
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIV/235/10
Rady Gminy Dąbie
z dnia 29 września 2010r.
Dąbie, dnia ................................

.................................................................
(imić i nazwisko/nazwa przedsićbiorcy)
..................................................................
(adres zamieszkania/siedziba przedsićbiorcy)
Wójt Gminy Dąbie
Urząd Gminy Dąbie
ul. Szeroka 4
66-615 Dąbie
OŚWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W TRUDNEJ SYTUACJI EKONOMICZNEJ
Oświadczam, şe podmiot, który reprezentujć nie znajduje sić w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu
Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych
przedsićbiorstw ( Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004r., str. 2 ), według których, trudna sytuacja ekonomiczna
wystćpuje w nastćpujących przypadkach:
Jeşeli ani przy pomocy środków własnych, ani środków, które pracodawca mógłby uzyskać od
właścicieli/akcjonariuszy lub wierzycieli, nie jest w stanie powstrzymać strat, które bez zewnćtrznej
interwencji władz publicznych prawie na pewno doprowadzą go do zniknićcia z rynku w perspektywie krótko – lub średnioterminowej;
W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - jeşeli ponad połowa jej zarejestrowanego
kapitału została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesićcy;
W przypadku spółki, której przynajmniej niektórzy członkowie są w sposób nieograniczony odpowiedzialni za długi spółki - jeşeli ponad połowa jej kapitału według sprawozdania finansowego została utracona, w tym ponad jedna czwarta w okresie poprzedzających 12 miesićcy;
Bez wzglćdu na rodzaj spółki, jeşeli zgodnie z prawodawstwem krajowym podlega zbiorowemu
postćpowaniu w sprawie niewypłacalności;
Nawet gdy nie zachodzi şadna z w/w okoliczności, ale wystćpują typowe oznaki, takie jak rosnące
straty, malejący obrót, zwićkszanie sić zapasów, nadwyşki produkcji, zmniejszający sić przepływ
środków finansowych, rosnące zadłuşenie, rosnące kwoty odsetek i zmniejszająca sić lub zerowa
wartość aktywów netto.
Niniejsze oświadczenie składam świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikających z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U Nr 88, poz. 533 ze zm.)

…………………………………
Miejscowość i data

................................................................................
podpis przedsićbiorcy lub osoby upowaşnionej

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7002 –

Poz. 1446

1446
14 46

UCHWAŁA NR LXXXII/1253/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym między ulicami:
Przemysłową i Piotra Wawrzyniaka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:

3) KAROLA HERMY – ulicy łączącej ul. ks. A. Szamarzewskiego i ul. Przemysłową.
§ 2. Plan sytuacyjny połoşenia ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 1. Nadaje sić nazwć ulicom na terenie miasta
Gorzów Wielkopolski, projektowanym w rejonie ulic:
Przemysłowej i Piotra Wawrzyniaka

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

1) ŚRODKOWA – ulicy mającej łączyć ulicć Prostą
i Kolejową.

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

2) KSIĆDZA AUGUSTYNA SZAMARZEWSKIEGO
– ulicy odchodzącej na zachód od ul. Piotra
Wawrzyniaka i skrćcającej prostopadle do
ul. Mazowieckiej.

Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7003 –

Poz. 1446
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXII/1253/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 września 2010r.

4 46

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7004 –

Poz. 1447

1447
14 4 7

UCHWAŁA NR LXXXII/1254/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanym między ulicami:
Obrońców Pokoju, gen. Leopolda Okulickiego i gen. Stanisława Franciszka Sosabowskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Nadaje sić nazwć ulicom projektowanym na
terenie miasta Gorzów Wielkopolski
1) IRENY SENDLEROWEJ – ulicy odchodzącej od
ul. Obrońców Pokoju w kierunku północnym,
nastćpnie skrćcającej w kierunku wschodnim
do ul. gen. Stanisława Franciszka Sosabowskiego.
2) MARKA EDELMANA – ulicy odchodzącej na południe od ul. gen. Leopolda Okulickiego, na-

stćpnie skrćcającej w kierunku wschodnim,
krzyşującej sić z ul. Ireny Sendlerowej.
§ 2. Plan sytuacyjny połoşenia ulic stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7005 –

Poz. 1447
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXII/1254/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 września 2010 r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7006 –

Poz. 1448

1448
14 48

UCHWAŁA NR LXXXII/1255/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Gorzów Wielkopolski w rejonie ul. Poznańskiej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Nadaje sić nazwy ulicom:
1) NIZINNA – ulica odchodzącej od ulicy Poznańskiej w kierunku wschodnim, połoşonej na północ od terenu Zespołu Szkół Ogrodniczych.
2) PODMOKŁA – drodze wewnćtrznej, równoległej do ulicy Poznańskiej, odchodzącej od
ul. Nizinnej w kierunku północnym.

3) TORFOWA – ulicy wewnćtrznej, łączącej ulicć
Podmokłą i Poznańską.
§ 2. Plan sytuacyjny połoşenia ulic stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7007 –

Poz. 1448
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXII/1255/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 września 2010r.

14 48
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– 7008 –

Poz. 1449

1449
14 49

UCHWAŁA NR LXXXII/1256/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski w rejonie ulic Bazaltowej
i Marmurowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Nadaje sić nazwć URANITOWA ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski, łączącej
ul. Marmurową i Bazaltową, połoşonej pomićdzy
ulicami Şwirową i Berylową a Topazową.
§ 2. Plan sytuacyjny połoşenia ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7009 –

Poz. 1449
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXII/1256/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 września 2010 r.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7010 –

Poz. 1450

1450
145 0

UCHWAŁA NR LXXXII/1257/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanej między ulicami:
Franciszka Walczaka i gen. Nikołaja Bierzarina
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Nadaje sić nazwć JEDWABNICZA ulicy projektowanej na terenie miasta Gorzów Wielkopolski,
ulicy
odchodzącej
w kierunku
południowo
– wschodnim od ul. Franciszka Walczaka, skrćcającej w kierunku południowo – zachodnim, krzyşującą
sić z ul. Silwanowską i dochodzącą do ul. gen. Nikołaja Bierzarina.

§ 2. Plan sytuacyjny połoşenia ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7011 –

Poz. 1450
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXII/1257/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 września 2010r.

145 0

Dziennik Urzćdowy
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Poz. 1451

1451
145 1

UCHWAŁA NR LXXXII/1258/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski projektowanej w rejonie ulicy
Żelaznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Nadaje sić nazwć JASTRZĆBIA ulicy na terenie miasta Gorzów Wielkopolski, projektowanej na
wschód od ulicy Şelaznej.
§ 2. Plan sytuacyjny połoşenia ulicy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7013 –

Poz. 1451
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXII/1258/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 września 2010r.

145 1

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7014 –

Poz. 1452

1452
145 2

UCHWAŁA NR LXXXII/1259/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Gorzów Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1,
art. 14 ust. 5 oraz art. 67a ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:

3.

4. poşaru lub zalania mieszkania,
5. zniszczenia, kradzieşy z włamaniem, rabunku
mienia rodziny,

§ 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Miasto Gorzów Wlkp. bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opieka realizowane jest w wymiarze
5 godzin dziennie.
§ 2. Miasto prowadzi nauczanie, wychowanie
i opiekć w oddziałach 5 godzinnych lub całodziennych. Średni czas pobytu dziecka w oddziale całodziennym wynosi 8 godzin dziennie.
§ 3. Opłata za pobyt dziecka w oddziałach całodziennych wynosi 120zł miesićcznie.
§ 4. Opłata określona w § 3 nie podlega zwrotowi oraz proporcjonalnemu zmniejszeniu w razie
nieobecności dziecka w przedszkolu. W miesiącach
wakacyjnych (lipiec i sierpień) opłatć uiszczają tylko
rodzice dzieci uczćszczających do przedszkola.
§ 5. Rodziny objćte pomocą opieki społecznej,
z których do przedszkola uczćszcza wićcej niş jedno
dziecko, za kaşde z uczćszczających dzieci płacą 50%
opłaty określonej w § 3.
§ 6. Dyrektor moşe jednorazowo zwolnić z opłaty
rodzinć, która znalazła sić w trudnej sytuacji materialnej w wyniku nastćpujących zdarzeń losowych:
1. śmierci jednego lub obojga rodziców, prawnych
opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących
i gospodarujących;
2. nieuleczalnej lub cićşkiej, długotrwałej choroby
jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących
i gospodarujących;

cićşkiego wypadku powodującego trwały
uszczerbek na zdrowiu jednego lub obojga rodziców, prawnych opiekunów dziecka, wspólnie zamieszkujących i gospodarujących;

6. klćski şywiołowej lub ekologicznej, której skutki
dotknćły rodzinć;
7. innego zdarzenia losowego mającego wpływ na
kondycjć psychofizyczną, w tym materialną rodziny
§ 7. Opłaty za przedszkole winny być wniesione
do 20. kaşdego miesiąca, którego naleşności dotyczą. W przypadku, gdy ten dzień jest ustawowo
wolny od pracy, za ostatni dzień płatności uwaşa sić
najblişszy dzień powszedni. Nieterminowe uiszczenie opłaty stałej spowoduje naliczenie ustawowych
odsetek zgodnie z odrćbnymi przepisami.
§ 8. Traci moc uchwała Nr LXXIV/1167/2010 Rady Miasta z dnia 26 maja 2010r. w sprawie opłat za
świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez
Miasto Gorzów Wlkp.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
145 2
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Poz. 1453

1453
145 3

UCHWAŁA NR LXXXII/1260/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na rachunkach dochodów
wyodrębnionych, źródeł dochodów, przeznaczenie dochodów oraz określenia sposobu i trybu
sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym
planie oraz trybu ich zatwierdzania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 12
pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592
ze zmianami) oraz art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zmianami) uchwala sić co nastćpuje:

17) wpłaty uczniów za korzystanie z urządzeń poligraficznych,

§ 1. Jednostki budşetowe wymienione w załączniku Nr 1 gromadzą dochody na rachunkach dochodów wyodrćbnionych od dnia 1 stycznia 2011r.

20) odpłatność za zajćcia pozalekcyjne.

§ 2. 1. Ŝródłami dochodów, o których mowa
w § 1 są:
1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pienićşnej
na rzecz jednostki budşetowej,
2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie bćdące w zarządzie albo uşytkowaniu jednostki budşetowej,
3) wpłaty za şywienie,
4) wpłaty za zakwaterowanie w internacie,
5) opłata za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych,
6) wpływy za organizacjć kursów i szkoleń,

18) nagrody, wyróşnienia otrzymane z tytułu udziału w konkursach, projektach, festiwalach i innych imprezach,
19) odpłatność za wypoşyczanie instrumentów muzycznych,

§ 3. Dochody, o których mowa w § 2 przeznacza
sić na:
1) cele wskazane przez darczyńcć,
2) remont lub odtworzenie uszkodzonego mienia,
3) pokrycie kosztów związanych z uzyskanymi dochodami,
4) zakup materiałów i wyposaşenia,
5) zakup pomocy
i ksiąşek,

dydaktycznych,

6) wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne,
7) wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów
o dzieło oraz pochodne od tych wynagrodzeń,

7) odpłatności za egzaminy eksternistyczne, mistrzowskie i dojrzałości,

8) podatek VAT,

8) wpływy z tytułu wynajmu i dzierşawy majątku
oddanego jednostce w zarząd,

10) obsługć rachunków bankowych,

9) wpłaty za rozmowy telefoniczne,
10) wpłaty od firm ubezpieczeniowych z tytułu
ubezpieczenia dzieci, uczniów i pracowników,
11) opłaty za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia, indeksu oraz za wydanie
duplikatu legitymacji szkolnej,
12) wpłaty wnoszone przez uczestników festiwali,
konkursów, zawodów sportowych, wypoczynku
letniego, zimowego,
13) wpływy za sprzedane wyroby i usługi w ramach praktyk zawodowych,

naukowych

9) podatek od nieruchomości,
11) delegacje słuşbowe pracowników,
12) zakup usług zdrowotnych,
13) zakup artykułów şywnościowych,
14) szkolenia pracowników,
15) koszty przejazdu, pobytu, wyşywienia dzieci
i młodzieşy na zawodach sportowych, konkursach, olimpiadach,
16) zakup akcesoriów komputerowych, programów
i licencji, opłat abonamentowych za korzystanie
z oprogramowania,
17) organizacjć wypoczynku dla dzieci i młodzieşy,

14) wpływy ze sprzedaşy surowców wtórnych,

18) świadczenia wynikające z przepisów bhp,

15) odsetki od nieterminowego regulowania naleşności,

19) opłaty za ubezpieczenie samochodów i innych
pojazdów,

16) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach dochodów wyodrćbnionych,

20) usługi związane z utrzymaniem jednostki,

Dziennik Urzćdowy
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21) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i dostćpu do sieci internet.
§ 4. 1. Kierownicy jednostek budşetowych,
o których mowa w § 1, opracowują łącznie z projektami planów finansowych jednostki budşetowej
projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na rachunku dochodów wyodrćbnionych
i wydatków nimi finansowanych.
2. Projekty planów finansowych sporządzane są
w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf.
3. Projekty planów finansowych dochodów
gromadzonych na rachunkach dochodów wyodrćbnionych i wydatków nimi finansowanych naleşy
złoşyć do Wydziału Edukacji.
4. Projekty planów finansowych dochodów
gromadzonych na rachunkach dochodów wyodrćbnionych i wydatków nimi finansowanych, stanowią
podstawć dokonywania wydatków do dnia zatwierdzenia planu finansowego.
5. Kierownicy jednostek budşetowych w terminie nie dłuşszym niş 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków ujćtych
w uchwale budşetowej, dostosowują projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów wyodrćbnionych i wydatków
nimi
finansowanych,
zachowując
zgodność
z uchwałą budşetową i przekazują je w ciągu 7 dni
od dnia sporządzenia do Wydziału Edukacji.

Poz. 1453

7. Zmiany w zatwierdzonym planie finansowym
dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów
wyodrćbnionych i wydatków nimi finansowanych
polegające na przeniesieniu pomićdzy paragrafami
po stronie dochodów i wydatków dokonują kierownicy jednostek budşetowych.
8. Zmiany w planie finansowym polegające na
zwićkszeniu lub zmniejszeniu ogólnych kwot dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów
wyodrćbnionych i wydatków nimi finansowanych
dokonuje Rada Miasta z inicjatywy Prezydenta.
9. Po zaakceptowaniu proponowanych zmian
przez Radć Miasta, Prezydent Miasta zawiadamia
o ww. zmianach kierowników jednostek budşetowych.
10. Kierownicy jednostek budşetowych w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o dokonaniu
zmian, o których mowa w ust. 9 dostosowują do
uchwały budşetowej plany finansowe dochodów
gromadzonych na rachunku dochodów wyodrćbnionych i wydatków nimi finansowanych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

6. Plany finansowe dochodów gromadzonych na
rachunkach dochodów wyodrćbnionych i wydatków
nimi finansowanych zatwierdza Prezydent lub upowaşniona osoba.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXII/1260/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 września 2010r.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Placówka
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 5
Zespół Szkół Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 9
Szkoła Podstawowa Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 12
Zespół Szkół Nr 13
Szkoła Podstawowa Nr 15
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 16
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3
Zespół Szkół Nr 20
Zespół Szkół Nr 21
Zespół Szkół Sportowych
Zespół Szkół Nr 12
Gimnazjum Nr 4
Gimnazjum Nr 7

Adres
Dąbrowskiego 23
Kobylogórska 110
Al. Konstytucji 3-go Maja 44
Gwiaŝdzista 14
Nowa 7
Towarowa 21
Dobra 16
Szwoleşerów 2
Kotsisa 1
Dunikowskiego 5
Warszawska 19
Szarych Szeregów 7
Taczaka 1
Stanisławskiego 2
Śląska 20
Grobla 68A
Estkowskiego 3

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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Gimnazjum Nr 9
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2
IV Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Elektrycznych
Zespół Szkół Mechanicznych
Zespół Szkół Budowlanych
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zespół Szkół Gastronomicznych
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
Zespół Szkół Ogrodniczych
Zespół Szkół Odzieşowych
Centrum Kształcenia Zawodowego
Szkoła Muzyczna I i II stopnia
Szkoła Muzyczna I stopnia
Liceum Plastyczne
Zespół Szkół Nr 14
Zespół Kształcenia Nr 1
Mićdzyszkolny Ośrodek Sportowy
Młodzieşowy Dom Kultury
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagog.
Przedszkole Miejskie Nr 1
Przedszkole Miejskie Nr 2
Przedszkole Miejskie Nr 3
Przedszkole Miejskie Nr 4
Przedszkole Miejskie Nr 6
Przedszkole Miejskie Nr 7
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 9
Przedszkole Miejskie Nr 10
Przedszkole Miejskie Nr 11
Przedszkole Miejskie Nr 12
Przedszkole Miejskie Nr 13
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 14
Przedszkole Miejskie Nr 15
Przedszkole Miejskie Nr 16
Przedszkole Miejskie Nr 17
Przedszkole Miejskie Nr 18
Przedszkole Miejskie Nr 19
Przedszkole Miejskie Nr 20
Przedszkole Miejskie Nr 21
Przedszkole Miejskie Nr 22
Przedszkole Miejskie Nr 23
Przedszkole Miejskie Nr 25
Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 27
Przedszkole Miejskie Nr 29
Przedszkole Miejskie Nr 30
Przedszkole Miejskie Nr 31
Przedszkole Miejskie Nr 32
Przedszkole Miejskie Nr 33

Poz. 1453
Zamenhofa 2a
Puszkina 31
Przemysłowa 22
Kosynierów Gdyńskich 8
Dąbrowskiego 33
Dąbrowskiego 33
Okrzei 42
30-go Stycznia 29
Okólna 35
Czereśniowa 4e
Poznańska 23
Śląska 64 c
Pomorska 67
Chrobrego 3
Teatralna 8
Bema 1
Mościckiego 3
Walczaka 1
Fabryczna 77
Teatralna 8
Czereśniowa 4i
Kosynierów Gdyńskich 29
Drzymały 26A
Słoneczna 11
Kobylogórska 107
Drzymały 18
Głowackiego 4
Widok 25
Lelewela 11
Malczewskiego 2
Sportowa 2
Bracka 19
Kasprowicza 10
Boh. Warszawy 5
Wiejska 6
Generała Maczka 21
Łuşycka 8
9 Maja 7
Walczaka 47
Dunikowskiego 5a
Szarych Szeregów 2
Wróblewskiego 32
Długosza 34
Śląska 42
Wróblewskiego 48
Taczaka 1a
Chmielna 7
Stilonowa 20
Walczaka 4
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UCHWAŁA NR LXXXII/1267/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, w dniu
1 Listopada 2010 roku, na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001r.
o cenach1 (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.), art. 34a
ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo
przewozowe (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 50, poz. 601 ze
zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Do korzystania z przejazdów bezpłatnych,
w dniu 1 Listopada 2010 roku – Świćta Wszystkich
Świćtych, uprawnieni są wszyscy pasaşerowie ko-

rzystający z przejazdów środkami komunikacji miejskiej na liniach Nr 105, 111, 132 i C.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR LXXXII/1268/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie pozbawienia odcinka ulicy Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp. kategorii drogi powiatowej
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 10
ust. 1 oraz art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.) uchwala sić co nastćpuje:

brego leşący w ciągu drogi Nr 2523F w Gorzowie
Wlkp.

§ 1. Pozbawia sić kategorii drogi powiatowej odcinek ulicy Nadbrzeşnej od ul. Garbary do ul. Chro-

Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2011r.
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UCHWAŁA NR LXXXII/1269/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie zaliczenia odcinka ulicy Nadbrzeżnej w Gorzowie Wlkp. do kategorii drogi gminnej
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1592 ze zm.), art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19 z 2007r. poz. 115 ze zm.)
uchwala sić co nastćpuje :

brego, leşący w ciągu drogi Nr 2523F w Gorzowie
Wlkp.

§ 1. Zalicza sić do kategorii drogi gminnej odcinek ulicy Nadbrzeşnej od ul. Garbary do ul. Chro-

Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2011r.
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UCHWAŁA NR LXXXII/1270/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie Wlkp. do kategorii dróg powiatowych
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1592 ze zm.), art 6a
ust. 2 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19
z 2007r. poz. 115 ze zm.) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. 1. Zalicza sić do kategorii dróg powiatowych, jednocześnie pozbawiając kategorii dróg
gminnych, nastćpujące ulice w Gorzowie Wlkp.:
1) ul. Sybiraków

2) ul. Górczyńska
3) ul. Spichrzowa
4) ul. Edwarda Jancarza.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
145 7
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UCHWAŁA NR LXXXII/1271/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie zaliczenia niektórych ulic w Gorzowie Wlkp. do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1592 ze zm.), art. 7
ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 19 z 2007r., poz. 115 ze zm.)
uchwala sić co nastćpuje :

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie z dniem 1 stycznia 2011r.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

§ 1. Zalicza sić do kategorii dróg gminnych drogi
wewnćtrzne, określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LXXXII/1271/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 29 września 2010r.
Lp.

Nazwa ulicy

Długość [km]

1

2

3

1

Alabastrowa

0,323

2

Ariańska

0,335

3

Krzysztofa Kamila Baczyńskiego(od ul. Fredry do dz. Nr 1156)

0,257

4

Barytowa

0,310

5

Bazaltowa

0,645

6

Oleńki Billewiczówny

0,223
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7

ks. Leona Bindera

0,308

8

Biwakowa

0,357

9

Wojciecha Bogusławskiego

0,190

10

Braci Paŝdziorków

0,927

11

ks. Józefa Brauna

0,483

12

Brzozowa

0,125

13

Cedyńska

0,075

14

Czołgistów

0,102

15

0,150

17

Ignacego Daszyńskiego
Droga bez nazwy wewnątrz osiedla domków jednorodzinnych - dz.202 - dojazd
do ul. Jana Dekerta
Diamentowa

18

Dolomitowa

0,380

19

Druşynowa

0,225

20

Drzewicka

0,187

21

Dworska

0,388

22

Działkowców

0,434

23

Działyńskich

0,140

24

Galenowa

0,310

25

Goleniowska

0,065

26

Górna

0,198

27

Grabowa

0,260

28

Władysława Grabskiego

0,300

29

Grafitowa

0,192

30

Granitowa

0,760

31

Gryfińska

0,073

32

Harcerska

0,273

33

Inowrocławska

0,350

34

Maksymiliana Jackowskiego

0,150

35

Jana Amosa Komeńskiego

0,380

36

Jana Kazimierza

0,175

37

Jaworowa

0,100

38

Junacka

0,620

39

Jutowa

0,265

40

Kiemliczów

0,100

41

Stanisława Kirkora

0,123

42

Klonowa

0,105

43

Kłosowa

0,318

44

Andrzeja Kmicica

0,415

45

Stanisława Knaka

0,150

46

Kołobrzeska

1,700

47

Mikołaja Kopernika

0,144

48

Koralowa

0,720

49
50

Koszalińska
Kujawska

0,480
1,026

16

0,307
0,484
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51

Lipiańska

0,190

52

Lotników

0,090

53

Stanisława Lubienieckiego

0,109

54

Mała

0,196

55

Minerów

0,176

56

Morelowa

0,105

57

Adama Naruszewicza

0,180

58

Nefrytowa

0,270

59

Krzysztofa Niemirycza

0,110

60

Nowy Dwór

1,060

61

Onyksowa

0,295

62

Opalowa

0,135

63

gen. Juliana Konstantego Ordona

0,200

64

Owocowa (od ul. Szlichtynga do ul. Şwirowej)

1,120

65

Perłowa

0,200

66

Piechoty

0,138

67

Pilska

0,229

68

Grzegorza Piramowicza

0,060

69

Policka

0,075

70

Pontonierów

0,118

71

gen. Ignacego Prądzyńskiego

0,280

72

Prosta

0,100

73

Bolesława Prusa

0,128

74

Przy Stadionie

0,535

75

Ptasia

0,271

76

Pyrzycka

0,763

77

Tadeusza Rejtana

0,170

78

Rubinowa

0,310

79

Rzepińska

0,318

80

Saska

0,130

81

Silwanowska

0,686

82

Stanisława Skalskiego

0,130

83

Skautów (dz. 184/52 i 179/32)

0,420

84

Jana Skrzetuskiego

0,288

85

Słowicza

0,245

86

Sowia

0,355

87

gen. Józefa Sowińskiego

0,130

88

Stefana Batorego

0,193

89

Jonasza Szlichtynga

0,170

90

Szmaragdowa

0,690

91

Świćtego Jerzego

0,283

92

Stanisława Taczaka

0,120
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93

Czesława Tańskiego

0,180

94

Achacego Taszyckiego

0,160

95

Tkacka

0,250

96

Romualda Traugutta (działki Nr 1603/1 i 1603/2)

0,110

97

Wapienna

0,310

98

Wąska

0,229

99

Willowa

0,192

100

Władysława IV

0,250

101

Michała Wołodyjowskiego

0,270

102

Zacisze

0,699

103

Onufrego Zagłoby

0,238

104

Zboşowa

0,472

105

Zieleniecka

0,398

106

Zuchów

1,268

107

Zwiadowców

0,220

108

Henryka Zygalskiego

0,230
Razem

34,354
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UCHWAŁA NR LXXXII/1277/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 29 września 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej oraz
w zakładzie karnym na terenie Miasta Gorzowa Wlkp.
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2003r.
Nr 159, poz. 1547 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:

Dekerta, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy Dekerta, ul. Dekerta 1

§ 1. Na wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa
Wlkp., w wyborach do Rady Miasta Gorzowa Wlkp.,
wyborach do Sejmiku Województwa Lubuskiego
oraz w wyborach Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r., tworzy
sić na terenie miasta Gorzowa Wlkp. odrćbne obwody głosowania:

3) numer obwodu: Obwód Nr 66, granice obwodu: Zakład Karny, siedziba obwodowej komisji
wyborczej: Zakład Karny, ul. Podmiejska 17,

1) numer obwodu: Obwód Nr 64, granice obwodu: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy
Walczaka, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy Walczaka, ul. Walczaka 42
2) numer obwodu: Obwód Nr 65, granice obwodu: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
w Gorzowie Wlkp., Zespół Szpitalny przy ulicy

4) numer obwodu: Obwód Nr 67, granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej Nr 1, siedziba
obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy
Społecznej Nr 1, ul. Podmiejska Boczna 10,
5) numer obwodu: Obwód Nr 68, granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej Nr 2, siedziba
obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy
Społecznej Nr 2, ul. Walczaka 42
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
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§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie
Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjćcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej
wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogło-

Poz. 1459, 1460

szeń Urzćdu Miasta i ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR XL/228/10
RADY MIEJSKIEJ W BABIMOŚCIE
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie nadania statutu Zakładowi Usług Komunalnych w Babimoście
Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst z 2010 roku Nr 17, poz. 95) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Nadaje sić statut Zakładowi Usług Komunalnych w Babimoście, który stanowi załącznik do
uchwały.

§ 3. 1. Terenem działania Zakładu jest Gmina
Babimost.
2. Zakład moşe świadczyć usługi uşyteczności
publicznej poza terenem gminy.
3. Siedziba Zakładu mieści sić w Babimoście
przy ul. Wolsztyńskiej Nr 7.
Rozdział II
Przedmiot i zakres działania

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Babimostu.

§ 4. Podstawowym celem działalności Zakładu
jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Babimost w zakresie szeroko pojćtych usług komunalnych i mieszkaniowych

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 paŝdziernika 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

§ 5. Do podstawowych zadań Zakładu naleşy:

Przewodniczący Rady
Henryk Paciejewski
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/228/10
Rady Miejskiej w Babimoście
z dnia 30 września 2010r.

1. utrzymanie i eksploatacja stacji uzdatniania
wody na terenie gminy,
2. utrzymanie w stałej sprawności i naleşytym
stanie technicznym sieci wodociągowej oraz
usuwanie awarii sieci wodociągowej,
3. prowadzenie spraw związanych ze sprzedaşą
wody,
4. eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków,

Statut Zakładu Usług Komunalnych
w Babimoście

5. utrzymanie w stałej sprawności przepompowni
ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,

Rozdział I

6. prowadzenie spraw związanych z odbiorem
i oczyszczeniem ścieków,

Postanowienia ogólne
§ 1. Zakład Usług Komunalnych – zwana dalej
„Zakładem” lub w skrócie „ZUK” jest gminną jednostką budşetową utworzoną w wyniku przekształcenia zakładu budşetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Babimoście. Zadaniem Zakładu jest zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkań komunalnych oraz
zaspakajanie potrzeb publicznych w zakresie usług
komunalnych.
§ 2. Zakład Usług Komunalnych w Babimoście
zwane dalej „Zakładem” lub w skrócie „ZUK” działa
na zasadach jednostki budşetowej.

7. prowadzenie dokumentacji technicznej sieci
i przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
8. utrzymanie, remontowanie i zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
9. zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych,
10. realizacja bieşących napraw i remontów,
11. wykonywanie zadań powierzonych przez organy gminy w zakresie: utrzymania porządku
i czystości oraz urządzeń sanitarnych, pielćgnacji zieleni i zadrzewień, odśnieşania ulic i dróg
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gminnych, zwalczania gołoledzi, utrzymania
targowiska.
§ 6. Zakład gospodaruje wydzielonym mieniem
komunalnym Gminy Babimost.
§ 7. Burmistrz moşe nałoşyć na Zakład obowiązek realizacji innych zadań.
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
§ 8. 1. Zakładem kieruje Kierownik zatrudniony
na podstawie umowy o pracć zawartej w wyniku
przeprowadzonego naboru. Ponadto kierownikowi
moşe zostać udzielone pełnomocnictwo do dokonywania innych czynności niş określone w § 8 ust. 1.
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest pisemna zgoda Burmistrza. Kierownik jest osobą odpowiedzialną za powierzone
mienie gminne, działa jednoosobowo i wobec zatrudnionych przez siebie pracowników wykonuje
funkcjć kierownika w rozumieniu prawa pracy
2. Do praw i obowiązków Kierownika Zakładu
i jej pracowników oraz ich statusu prawnego oraz
zasad wynagradzania mają zastosowanie odpowiednie przepisy o pracownikach samorządowych,
a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami
– przepisy Kodeksu pracy i przepisy szczególne,
w tym zarządzenia wewnćtrzne.
3. Do obowiązków Kierownika Zakładu naleşy
w szczególności:
1) reprezentowanie Zakładu na zewnątrz, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
2) organizowanie w ramach planu i budşetu działań i prac umoşliwiających prawidłowe funkcjonowanie Zakładu,
3) ustalenie oraz koordynacja zadań pomićdzy
pracownikami Zakładu,
4) odpowiedzialność za gospodarkć finansową
Jednostki,
5) nadzór nad powierzonym mieniem,
6) gospodarowanie środkami socjalnymi Zakładu
4. Strukturć organizacyjną Zakładu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika
Zakładu i zatwierdzony przez Burmistrza. Wykonywanie zadań Kierownik moşe zlecić osobom nie
bćdącym pracownikami Zakładu w rozumieniu
przepisów prawa po uprzednim uzgodnieniu
z Burmistrzem. Szczegółowe warunki wynagradzania kierownika oraz zakres jego czynności określa
Burmistrz.
5. W ramach udzielonego pełnomocnictwa Kierownik Zakładu składa oświadczenie woli w zakresie
zarządu powierzonym mieniem.

Poz. 1460

6. W zakresie bieşącej działalności Zakładu jej
Kierownik podlega Burmistrzowi pełniącemu funkcjć zwierzchnika słuşbowego.
7. Kierownik bierze udział w posiedzeniach Rady
Miejskiej, a w szczególności tych, których przedmiotem obrad jest działalność Zakładu.
8. Zmiana statutu wymaga stosownej uchwały
Rady Miejskiej.
9. Zakład uşywa pieczćci podłuşnej z napisem:
„Zakład Usług Komunalnych w Babimoście” oraz
dane teleadresowe.
Rozdział IV
Majątek i finanse
§ 9. Zakład zarządza powierzonym mu majątkiem stanowiącym mienie komunalne zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
§ 10. 1. Gminna jednostka budşetowa prowadzi
działalność na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków na rok budşetowy.
2. Kierownik zakładu zaciąga zobowiązania finansowe do kwot określonych w planie finansowym.
3. Zakład prowadzi obsługć finansowo – ksićgową oraz posiada odrćbny rachunek bankowy.
4. Otrzymane dochody z tytułu prowadzonych
zadań odprowadzane są na rachunek bankowy
Gminy Babimost.
5. Zakład prowadzi rachunkowość zgodnie
z ustalonym planem kont oraz sporządza sprawozdanie finansowe na podstawie przepisów o rachunkowości.
6. Kontrolć prawidłowości rozliczeń Zakładu
z budşetem gminy sprawuje Skarbnik Gminy.
7. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Burmistrz
§ 11. Zakład sporządza i przedkłada organom
Gminy sprawozdania ze swej działalności w terminach i zakresie określonym odrćbnymi przepisami.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 12. Zmiany Statutu mogą być dokonane
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
§ 13. Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu
§ 14. Łączenie, podział, likwidacja, reorganizowanie Zakładu naleşy do właściwości Rady Miejskiej.

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7025 –

Poz. 1461

1461
14 6 1

UCHWAŁA NR XXXIII/216/2010
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Brzeźnica oraz
zwolnień z tego podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z póŝn. zm.),
art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póŝn. zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:

e) od pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku publicznego przez organizacje poşytku
publicznego – 5,15zł od 1 m² powierzchni
uşytkowej,
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy.

§ 1. Ustala sić roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Brzeŝnica w nastćpującej wysokości:

§ 2. Zwalnia sić z podatku od nieruchomości:
1) świetlice wiejskie,

1. Od gruntów:

2) hydrofornie i sieć wodociągową,

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglćdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,62zł od 1m² powierzchni,

3) oczyszczalnie ścieków i sieć kanalizacyjną

b) pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 0, 31zł od 1m² powierzchni

6) domy przedpogrzebowe,

2. Od budynków lub ich czćści:
a) mieszkalnych – 0,50zł od 1m² powierzchni
uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czćści zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,50zł od 1m² powierzchni uşytkowej,
c) zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym 7,73zł od 1m² powierzchni uşytkowej,
d) zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 3,33zł od 1m² powierzchni
uşytkowej,

4) biblioteki,
5) remizy straşackie,
7) grunty zajćte na cmentarze,
8) boiska sportowe wraz z urządzeniami.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIII/179/2009 Rady
Gminy Brzeŝnica z dnia 7 paŝdziernika 2009r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości na terenie Gminy Brzeŝnica oraz
zwolnień z tego podatku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Brzeŝnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego a określone w niej stawki
i zwolnienia obowiązują od dnia 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady
Janusz Wygnaniec
1461
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UCHWAŁA NR XXXIII/220/2010
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Określa sić szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawć
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poşytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.);
2) gminie – naleşy przez to rozumieć Gminć
Brzeŝnica;
3) Radzie Gminy – naleşy przez to rozumieć Radć
Gminy Brzeŝnica;
4) Wójcie – naleşy przez to rozumieć Wójta Gminy
Brzeŝnica;
5) organizacjach pozarządowych – naleşy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie.
§ 3. 1. W konsultacjach uczestniczą organizacje
pozarządowe działające na terenie gminy i prowadzące działalność poşytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
2. Konsultacje prowadzone są z uwzglćdnieniem
zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
§ 4. 1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami
pozarządowymi są:
1) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych;
2) projekty rocznych lub wieloletnich programów
współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi;
3) inne akty prawne waşne z punktu widzenia społecznego.
2. Konsultacje przeprowadza sić w celu poznania
opinii podmiotów, wskazanych w § 3, w odniesieniu

do projektów aktów bćdących przedmiotem konsultacji.
3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrćbnych
przepisów.
§ 5. 1. O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi decyduje Wójt w formie
zarządzenia.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa
cel i formć konsultacji, termin ich rozpoczćcia
i zakończenia i zasićg terytorialny oraz osobć odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji
powinny być adekwatne do przedmiotu aktu prawa
miejscowego oraz liczby organizacji, której statutowej działalności dotyczy akt, by zapewnić jak najszerszy udział organizacji pozarządowych w konsultacjach.
§ 6. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane
w Biuletynie Informacji Publicznej na tablicy ogłoszeń w budynku Urzćdu Gminy Brzeŝnica, w terminie nie krótszym niş 7 dni przed terminem ich rozpoczćcia.
2. W zaleşności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji moşe być zamieszczone
w prasie lokalnej.
3. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt aktu bćdący przedmiotem konsultacji.
§ 7. 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza sić w jednej z nastćpujących
form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) zgłaszania do Wójta pisemnych opinii i uwag
do projektu aktu bćdący przedmiotem konsultacji.
2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza sić protokół,
którego integralną czćścią jest lista obecności
uczestników spotkania.
3. Wyboru formy konsultacji, w zaleşności od
przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt.
4. Termin wyraşenia opinii przez organizacje pozarządowe nie moşe być krótszy niş 21 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.
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§ 8. 1. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do
reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska
osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.
2. Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w ust. 1 lub złoşone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie bćdą
uwzglćdniane w toku procedury legislacyjnej nad
konsultowanym aktem prawa miejscowego.
§ 9. 1. W terminie 14 dni od zakończeniu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie
przekazuje Wójtowi opinie i uwagi, zgłoszone
w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian
w konsultowanym akcie prawnym.
2. Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji z uzasadnieniem nieuwzglćdnionych wniosków są przekazywane Radzie Gminy wraz ze stosownym projektem uchwały, a takşe publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i nie póŝniej niş w ciągu 30 dni
od zakończenia konsultacji.
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3. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych
spotkań. Decyzjć w tej sprawie podejmuje Wójt.
4. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na merytoryczną treść aktu Wójt przedstawia Radzie Gminy
w uzasadnieniu do projektów aktów uchwał podlegających konsultacji.
§ 10. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie wiąşą organów gminy,
chyba şe ustawa stanowi inaczej.
§ 11. Konsultacje uznaje sić za waşne bez wzglćdu na liczbć podmiotów biorących w nich udział,
jeşeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszymi
zasadami.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Janusz Wygnaniec
14 62
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UCHWAŁA NR LI/333/2010
RADY MIEJSKIEJ W MAŁOMICACH
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873, z póŝn. zm.) Rada Miejska w Małomicach
uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Określa sić szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie.
§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza Burmistrz Małomic, informując o ich przeprowadzeniu w formie
ogłoszenia.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu
powinno określać:

3) czas rozpoczćcia i zakończenia konsultacji;
4) tryb konsultacji.
3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji podaje sić do publicznej wiadomości nie póŝniej niş na
jeden dzień przed dniem rozpoczćcia konsultacji
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzćdu Miejskiego w Małomicach oraz na
tablicy ogłoszeń Urzćdu Miejskiego w Małomicach
4. Jeşeli Burmistrz Małomic uzna za celowe,
ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji moşe być
zamieszczone w prasie lokalnej, z zachowaniem
zasad, o których mowa w ust. 3.
§ 3. 1. Konsultacje mogą być prowadzone
z wykorzystaniem, co najmniej jednego z nişej
podanych trybów:

konsultacji

1) forum dyskusyjnego z uşyciem strony internetowej Urzćdu Miejskiego;

1) cel konsultacji, podmiot bezpośrednio odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji;

2) formularza, dostćpnego do pobrania ze strony
internetowej Urzćdu Miejskiego;

2) przedmiot konsultacji, którego integralną czćścią, jest projekt aktu prawa miejscowego poddanego konsultacji;

3) zgłaszania pisemnych uwag i opinii;
4) otwartego spotkania.
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2. Z otwartego spotkania sporządza sić protokół,
którego załącznikiem jest lista obecności uczestników spotkania.
3. W przypadku przeprowadzanych konsultacji
termin na wyraşenie opinii, zgłoszenie uwag nie
moşe być krótszy niş 7 dni roboczych licząc od dnia
rozpoczćcia konsultacji podanym w ogłoszeniu,
o którym mowa w § 2 uchwały.
4. W przypadku powołania rady poşytku publicznego Burmistrz Małomic wskaşe jako jeden z trybów
przeprowadzenia konsultacji otwarte spotkanie,
o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i w formie pisemnej
poinformuje członków rady o jego terminie.
§ 4. 1. Opinie i uwagi organizacji pozarządowych, zgłoszone w czasie konsultacji, kierowane są
do wyznaczonej przez Burmistrza Małomic komórki
organizacyjnej Urzćdu Miejskiego w Małomicach
lub jednostki organizacyjnej gminy. Podmiot odpowiedzialny wyznaczony zostanie z uwzglćdnieniem
tematu konsultacji.
2. Wyznaczona przez Burmistrza Małomic komórka organizacyjna Urzćdu Miejskiego lub jednostka organizacyjnej gminy, rozpatruje ww. opinie
i uwagi i przekazuje propozycjć stanowiska w tej
sprawie do zatwierdzenia Burmistrzowi Małomic.

Poz. 1463, 1464

3. Wynik konsultacji, zawierający zestawienie
zgłoszonych opinii i uwag, wraz ze stanowiskiem
Burmistrza Małomic, z podaniem uzasadnienia
w przypadku ich nieuwzglćdnienia, zamieszczane są
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzćdu Miejskiego w Małomicach nie póŝniej niş w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.
4. W uzasadnionych przypadkach, wynik konsultacji moşe być prezentowany w trakcie otwartego
spotkania.
5. Wyniki konsultacji Burmistrz Małomic przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.
§ 5. Konsultacje uznaje sić za waşne bez wzglćdu
na liczbć podmiotów biorących w nich udział jeşeli
zostały przeprowadzone w sposób ustalony w niniejszej uchwale.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Małomic.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty publikacji w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Jan Cichanowicz
14 63
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UCHWAŁA NR LIII/353/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie nadania nazwy drogom publicznym, stanowiącym własność Gminy Skąpe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Nadaje sić nazwć:
1) ul. Dćbowa gminnej drodze publicznej, obejmującej czćść działki Nr geodezyjny 40/7, połoşonej w m. Niesulice, o pow. ok. 0,60ha, której
przebieg oznaczony jest w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały,
2) ul. Sosnowa gminnej drodze publicznej, obejmującej czćść działki Nr geodezyjny 40/7, połoşonej w m. Niesulice, o pow. ok. 0,30ha, której
przebieg oznaczony jest w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały,
3) ul. Leśna gminnej drodze publicznej, oznaczonej Nr geodezyjnym 102/1, połoşonej w m. Niesulice, o pow. ok. 0,21ha, której przebieg oznaczony jest w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały,
4) ul. Słoneczna gminnej drodze publicznej, oznaczonej Nr geodezyjnym 98/1, połoşonej w m.

Niesulice, o pow. ok 0,12ha, której przebieg
oznaczony jest w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały,
5) ul. Tćczowa gminnej drodze publicznej, obejmującej czćść działki Nr geodezyjny 71/34, połoşonej w m. Niesulice, o pow. ok 0,20ha, której
przebieg oznaczony jest w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały,
6) ul. Zielna gminnej drodze publicznej, obejmującej czćść działki Nr geodezyjny 71/34, połoşonej w m. Niesulice, w czćści o pow. ok 0,28ha,
której przebieg oznaczony jest w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały,
7) ul. Spacerowa gminnej drodze publicznej,
oznaczonej Nr geodezyjnym 101/1, połoşonej
w m. Niesulice, w czćści o pow. ok 0,42ha, której przebieg oznaczony jest w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały,
8) ul. Kwiatowa gminnej drodze publicznej, obejmującej czćść działki Nr geodezyjny 71/34,
70/28, 70/49, 191/3, 70/60 połoşonej w m. Niesulice, w czćści o pow. 0,48ha, której przebieg
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oznaczony jest w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały,

czony jest w załączniku Nr 2 do niniejszej
uchwały.

9) ul. Polna gminnej drodze publicznej, obejmującej czćść działki Nr geodezyjny 71/34, połoşonej
w m. Niesulice, w czćści o pow. 0,14ha, której
przebieg oznaczony jest w załączniku Nr 1 do
niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Skąpe.

10) ul. Słoneczna gminnej drodze publicznej, oznaczonej Nr geodezyjnym 168/22, połoşonej w m.
Ołobok, o pow. 0,4385ha, której przebieg ozna-

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
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Poz. 1464
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LIII/353/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 września 2010r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LIII/353/2010
Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 września 2010r.

14 64

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 99

– 7032 –

Poz. 1465, 1466

1465
14 65

UCHWAŁA NR LIII/358/2010
RADY GMINY SKĄPE
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Skąpe w wyborach
samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010r.
Na podstawie art. 30 ust. 2b ustawy z dnia 16 lipca
1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159,
poz. 1547 z póŝn. zm.)uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Gminy w Skąpem zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010r. na wniosek Wójta Gminy
tworzy sić odrćbny obwód głosowania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych Samodzielnym Publicznym
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Ciborzu i nadaje
Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwałć niezwłocznie przekazuje sić Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjćcia
i podlega publikacji w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Olczak
14 65
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UCHWAŁA NR XLVI/277/10
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu
terytorialnego
Na podstawie art. 30 ust. 2 b i 3 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2003r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) na wniosek
Burmistrza Sulćcina, Rada Miejska w Sulćcinie
uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Tworzy sić nastćpujące odrćbne obwody
głosowania dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na
dzień 21 listopada 2010 r.
1) obwód głosowania Nr 14 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulćcinie, ul. Witosa 4 (szpital),
2) obwód głosowania Nr 15 z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28.

ma dana obwodowa komisja wyborcza i utworzone
są dla wyborców objćtych rejestrem wyborców
w Gminie Sulćcin przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Sulćcina.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjćcia
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego oraz przez wywieszenie na
terenie Miasta i Gminy Sulćcin, w tym na terenie
szpitala w Sulćcinie, ul. Witosa 4 oraz na terenie
Domu Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28. Egzemplarz uchwały podlega dorćczeniu Wojewodzie
Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
Przewodniczący Rady
Bogdan Furtak
14 66

§ 2. Granice obwodów głosowania wymienione
w § 1 obejmują obszar jednostki, w której siedzibć
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UCHWAŁA NR XXXI/284/10
RADY GMINY ŻARY
z dnia 30 września 2010r.
w sprawie wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów,
opłaty targowej na terenie gminy Żary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 3,
art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. "a" i "f" oraz pkt 2
i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95,
poz. 620 ze zmianami) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Ustala sić nastćpujące roczne stawki podatku od nieruchomości na terenie gminy Şary:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez wzglćdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,77zł od 1m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajćtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04zł
od 1ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku
publicznego przez organizacje poşytku publicznego – 0,35zł od 1m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich czćści:
a) mieszkalnych – 0,65zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich czćści zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
c) zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym – 9,20zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
d) zajćtych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych – 4,00zł od 1m2 powierzchni
uşytkowej,
e) pozostałych, w tym zajćtych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności poşytku

publicznego oraz organizacje poşytku publicznego – 6,50zł od 1m2 powierzchni uşytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7.
2. Zwalnia sić z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich czćści i budowle stanowiące
mienie komunalne, które nie zostały oddane w posiadanie w drodze umowy lub innego tytułu prawnego osobom fizycznym, osobom prawnym lub
jednostką organizacyjnym, w tym spółce nie posiadającej osobowości prawnej, a takşe jeşeli nie są
w posiadaniu tych osób lub jednostek bez tytułu
prawnego.
§ 2. 1. Wprowadza sić roczną stawkć opłaty od
posiadania psów na terenie gminy Şary w wysokości 30,00zł od jednego psa.
2. Zwalnia sie z opłaty od posiadania psów:
1) z tytułu posiadania szczeniąt do 12 tygodnia
şycia,
2) z tytułu posiadania psa utrzymywanego przez
wszystkich uşytkowników nieruchomości i gospodarstw domowych od jednego psa.
3. Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego opłaca opłaty od posiadania psów w wysokości połowy stawki określonej w ust. 1.
4. Opłata od posiadania psów płatna jest z góry,
bez wezwania w Kasie Urzćdu Gminy w Şarach – do
31 marca kaşdego roku lub w ciągu dwóch tygodni
od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 3. 1. Ustala sić dzienne stawki opłaty targowej
w wysokości 10,00zł za kaşdy dzień dokonywania
sprzedaşy na targowisku.
2. Pobór opłaty targowej zarządza sić w drodze
inkasa. Na inkasentów wyznacza sić sołtysów poszczególnych sołectw:
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Sołectwo
Biedrzychowice
Bieniów
Bogumiłów - Janików
Drozdów - Rusocice
Droşków
Grabik
Kadłubia
Lubanice
Lubomyśl
Łaz
Łukawy
Marszów
Miłowice
Mirostowice Dolne
Mirostowice Górne
Olbrachtów
Olszyniec
Rościce
Sieniawa Şarska
Siodło
Stawnik
Włostów - Dąbrowiec
Złotnik

Poz. 1467, 1468

Nazwisko i imię sołtysa (inkasenta)
Ostrowski Tadeusz
Jankiewicz Gerard
Wasilewski Adrian
Wasiukiewicz Krzysztof
Józieńko Bronisław
Flaga Czesław
Błaszkiewicz Iwona
Sadowy Stanisław
Jurec Genowefa
Śrutwa Teresa
Głowicki Tadeusz
Gardzijewska Graşyna
Sałandziak HeNryka
Witka Zbigniew
Peszek Marian
Gajda Jan
Wojciechowski Ryszard
Roşkowski Mariusz
Sługocka Ewa
Kasprów Leszek
Handzlik Stanisław
Bury Stanisław
Kuczak Albin

3. Wynagrodzenie z tytułu inkasa dla sołtysów
wynosić bćdzie 10% kwot zainkasowanych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Şary.

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia
2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Marian Peszek

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/211/09 Rady
Gminy Şary z dnia 29 paŝdziernika 2009r. w sprawie
wysokości, zwolnień i zasad poboru podatku od
nieruchomości, opłaty od posiadania psów, opłaty
targowej na terenie Gminy Şary.
14 6 7
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INFORMACJA NR OSZ-4110-4(14)/2010/13998/CK
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 4 paŝdziernika 2010r.
o decyzji Nr WCC/1213/13998/W/OSZ/2010/CK
W dniu 4 paŝdziernika 2010r., na wniosek przedsićbiorcy: „SYELMET BIOENERGIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniewie, Prezes Urzćdu Regulacji Energetyki
postanowił udzielić Przedsićbiorcy koncesji na wytwarzanie ciepła w kogeneracji.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 1 lutego 2010r., Przedsićbiorca wystąpił o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu

ciepła w elektrociepłowni o mocy zainstalowanej
10,00MW, opalanej biomasą, zlokalizowanej przy
ulicy Gorzowskiej 13 w Zielonej Górze.
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji stwierdzono, şe Przedsićbiorca spełnia warunki określone
w art. 33 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne oraz nie
zachodzą wobec niego okoliczności określone
w art. 33 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne.
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Wobec powyşszego, Prezes Urzćdu Regulacji Energetyki, działając art. 32 ust. 1 pkt 1 w związku
z art. 33 ust. 1, art. 37 oraz art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2006r. Nr 89, poz. 625 z póŝn. zm.) oraz w związku
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postćpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.
Nr 98, z póŝn. zm.) postanowił udzielić koncesji na
wytwarzanie ciepła w sposób zgodny z wnioskiem
Przedsićbiorcy.

Poz. 1468, 1469

Okres waşności koncesji został ustalony na okres od
dnia 10 paŝdziernika 2010r. do dnia 31 grudnia
2025r., zgodnie art. 36 ustawy Prawo energetyczne
oraz z wnioskiem Przedsićbiorcy.
z upowaşnienia
Prezesa
Urzćdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Północno - Zachodniego
Oddziału Terenowego
siedzibą w Szczecinie
Witold Kępa
14 68
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.AZIE.0911-2-9(2)/10
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 27 lipca 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam
niewaşność dorćczonej w dniu 1 lipca 2010r. uchwały Nr XLI/341/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia
24 czerwca 2010r. w sprawie zasad korzystania
z gminnych obiektów uşyteczności publicznej.
UZASADNIENIE
W dniu 24 czerwca 2010r. Rada Miejska w Skwierzynie podjćła uchwałć w sprawie zasad korzystania
z gminnych obiektów uşyteczności publicznej.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, iş uchwała istotnie narusza art. 40 ust. 2
pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U.
z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze zm.).
W podstawie prawnej podjćtej uchwały Rada Miasta
powołała przepis art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym na podstawie upowaşnień
ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia
aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Natomiast na podstawie ust. 2 pkt 4
tego przepisu organy gminy mogą wydawać akty
prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń uşyteczności
publicznej. Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym akty prawa miejscowego
ustanawia rada gminy w formie uchwały. Z brzmienia powyşszych przepisów ustawy wynika, iş upowaşnienie do określenia zasad korzystania z gminnych obiektów uşyteczności publicznej posiada rada
gminy. Akty prawa miejscowego, o których mowa
w art. 40 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym,
są wydawane na podstawie upowaşnienia szczególnego – określa ono zarówno materić, która moşe
być regulowana, jak i organ, który moşe takiej regu-

lacji dokonywać. W akcie upowaşniającym określona problematyka jest uregulowana ogólnie albo
w całości, albo tylko w czćści. W tym wypadku przepisy gminne, zgodnie z celami aktu upowaşniającego i w granicach przezeń zakreślonych, mają charakter uzupełniający. Upowaşnienie zawarte w art. 40
ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym sformułowane jest w sposób ogólny. Tym samym rada
gminy została wyposaşona w duşą swobodć co do
regulacji wskazanej kwestii. Jednakşe nie daje to
organowi stanowiącemu gminy pełnej dowolności
i nie moşe wykluczać lub znosić całkowicie, albo
w istotnej czćści zmieniać prawa ustawodawcy. Zasady ustanowione przez radć gminy nie mogą wykraczać poza istotć korzystania z tych obiektów
i urządzeń, zwłaszcza wtedy, gdy cechy prawne
i granice owego korzystania zostały zdefiniowane
w przepisach wyşszego rzćdu.
W podstawie prawnej uchwały powołany został
równieş przepis art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
o gospodarce komunalnej zgodnie, z którym:
„1. Jeşeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu
terytorialnego postanawiają o:
1) wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej,
2) wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze uşyteczności publicznej oraz za korzystanie
z obiektów i urządzeń uşyteczności publicznej
jednostek samorządu terytorialnego.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek.”
Wskazać przede wszystkim naleşy, iş przepis art. 4
ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej nie
stanowi podstawy do podjćcia uchwały o charakte-
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rze aktu prawa miejscowego. Stosownie do tego
przepisu rada gminy ma kompetencje do uregulowania wysokości cen i opłat za usługi komunalne
o charakterze uşyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń uşyteczności publicznej
jednostek samorządu terytorialnego (wyrok NSA
z dnia 29 listopada 2001 roku, sygn. akt SA/Wr
1415/01, OSS 2002/1/16). Uchwały podjćtej na tej
podstawie nie moşna zaliczyć do kategorii aktów
prawa miejscowego równieş z uwagi na brak przymiotu powszechnego obowiązywania jej norm. Jej
postanowienia skierowane są do podporządkowanych gminie jednostek organizacyjnych. Jest ona
zatem aktem kierownictwa wewnćtrznego, gdyş
wiąşe jedynie podmioty znajdujące sić w strukturze
organizacyjnej, w której akt został wydany. Nie rozstrzyga natomiast bezpośrednio o prawach i obowiązkach podmiotów, tworzących wspólnotć samorządową, bćdących usługobiorcami usług komunalnych. Podmioty te uiszczają opłaty w wysokości i na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z właściwą gminną jednostką organizacyjną lub bezpośrednio z wójtem gminy (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 5 paŝdziernika 2007r. sygn. akt II SA/Łd 665/07, publ. LEX
Nr 357623). Podkreślić naleşy w tym miejscu, iş akty
prawa miejscowego są ŝródłami prawa powszechnie obowiązującego, chociaş zasićg ich terytorialnego obowiązywania jest ograniczony, skoro określają
one adresata w sposób generalny i potencjalny na
danym terenie i jest nim kaşdy, kto znajdzie sić
w prawem przewidzianej sytuacji, a tym samym
– jako taki – podlegać moşe oddziaływaniu aktu
prawa miejscowego. Adresat normy prawnej zawartej w akcie prawa miejscowego jest zatem określony
w sposób potencjalny, generalny i abstrakcyjny.
Adresatem aktu prawa miejscowego moşe być kaşdy podmiot powiązany ze wzglćdu na zaistniały stan
faktyczny z gminą w takim zakresie i w taki sposób,
şe uzasadnione jest wydanie aktu prawa miejscowego, dla którego nie bćdzie on wyłącznym adresatem. Element powyşszy podwaşa zasadność wprowadzenia do uchwały w sprawie zasad korzystania
z gminnych obiektów uşyteczności publicznej podjćtej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym zapisów dotyczących sposobu
ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze uşyteczności publicznej, skoro ich treść w rzeczywistości generalnie indywidualizuje adresatów
tego ŝródła prawa. Regulowanie w jednej uchwale
materii stanowiącej niewątpliwie prawo miejscowe
– zasady korzystania z gminnych obiektów uşyteczności publicznej i jednocześnie materii nie naleşącej
do tej kategorii – opłaty za korzystanie z tych obiektów, w ocenie organu nadzoru stanowi istotne naruszenie obowiązującego prawa skutkujące stwierdzeniem niewaşności uchwały w całości.
Zwrócić naleşy równieş uwagć na zapis art. 4 ust. 2
ustawy o gospodarce komunalnej, z którego jednoznacznie wynika, şe uprawnienia do określenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen
i opłat za usługi komunalne o charakterze uşytecz-
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ności publicznej oraz za korzystanie z obiektów
i urządzeń uşyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego, organy stanowiące jednostek
samorządu terytorialnego mogą powierzyć organom wykonawczym tych jednostek. Dlatego teş
przekazanie przez Radć Miejską uprawnienia do
ustalenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
(§ 2 ust. 2 pkt 1 uchwały) administratorowi obiektu,
a nie Burmistrzowi Skwierzyny stanowi istotne naruszenie dyspozycji art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej.
Naruszeniem przyznanych radzie kompetencji jest
takşe wprowadzenie uregulowań dotyczących odpowiedzialności materialnej za szkody powstałe
w trakcie korzystania z obiektu (§ 3 pkt 4 uchwały),
gdyş w jej granicach nie mieści sić uprawnienie do
określania zasad odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie korzystania z obiektu. Kwestie te są
regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego
i tylko one mogą stanowić podstawć do określenia
odpowiedzialności odszkodowawczej w przedmiotowym zakresie. Za niedopuszczalne naleşy uznać
określenie w sposób wiąşący, w drodze aktu prawa
miejscowego, przez organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego odpowiedzialności za
szkodć uczynioną podczas korzystania z obiektów.
Wynika to zarówno z braku odpowiedniego upowaşnienia rady, jak i objćcia zakresem unormowania materii juş uregulowanej przez prawodawcć
w drodze ustawy. Naleşy zatem stwierdzić, iş rada
jest upowaşniona do stanowienia o prawach i obowiązkach oraz nakazach i zakazach określonego zachowania w korzystaniu z gminnych obiektów uşyteczności publicznej, jednakşe nie jest upowaşniona
do stanowienia o kwestiach ponoszenia odpowiedzialności za szkody, bowiem są one juş uregulowane w aktach rangi ustawowej (Kodeks cywilny),
a wićc w aktach prawnych wyşszej rangi w hierarchii ŝródeł prawa niş akt prawa miejscowego.
Niedopuszczalne jest równieş nakładanie w drodze
uchwały w sprawie zasad korzystania z gminnych
obiektów uşyteczności publicznej obowiązków wynikających z innych ustaw. W § 3 ust. 5 przedmiotowej uchwały rada określiła obowiązki organizatorów
imprez. Wskazać naleşy, iş zakres powyşszej regulacji ustawodawca określił w art. 5 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 909). Tego typu
inkorporowanie przepisów ustawowych do aktów
prawa miejscowego uznać naleşy z punktu widzenia
techniki prawodawczej za bezwzglćdnie niedopuszczalne. Powtórzenie regulacji ustawowych powoduje bowiem ponowne nadanie normie ustawowej
mocy obowiązującej, podczas gdy w istocie obowiązuje ona juş od daty określonej w ustawie (np. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r., I SA/Lu 882/02, Fin.
Kom. 2003, Nr 4, poz. 53; wyrok NSA z dnia 25 marca 2003r., II SA/Wr 2572/02, Dz. Urz. Opols. 2003,
Nr 78, poz. 1520).
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Z powyşszych wzglćdów naleşało orzec jak na wstćpie.

Poz. 1469, 1470

Od niniejszego rozstrzygnićcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od dorćczenia rozstrzygnićcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.AZIE.0911-2-10(2)/10
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 27 lipca 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam
niewaşność dorćczonej w dniu 1 lipca 2010r. uchwały Nr XLI/342/10 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia
24 czerwca 2010r. w sprawie zasad korzystania
z placów zabaw, parków i skwerów na terenie gminy
Skwierzyna w czćści:
pkt 4 ppkt „a”, „d”, „e”, pkt 4 ppkt „k” w zakresie „zakłócania ciszy i naruszania porządku” oraz pkt 5 załącznika Nr 1 do uchwały,
pkt 2 ppkt „a”, „b”, „c”, „d”, „g” oraz pkt 3
załącznika Nr 2 do uchwały.
UZASADNIENIE
W dniu 24 czerwca 2010r. Rada Miejska w Skwierzynie podjćła uchwałć w sprawie zasad korzystania
z placów zabaw, parków i skwerów na terenie gminy
Skwierzyna.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru
stwierdza, iş uchwała w czćści: pkt 4 ppkt „a”, „d”,
„e”, pkt 4 ppkt „k” w zakresie „zakłócania ciszy
i naruszania porządku” i pkt 5 załącznika Nr 1 do
uchwały oraz pkt 2 ppkt „a”, „b”, „c”, „d”, „g”
i pkt 3 załącznika Nr 2 do uchwały istotnie narusza
art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 137
w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad
techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908 ).
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym na podstawie upowaşnień ustawowych gminie
przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na obszarze gminy.
Z kolei w myśl art. 40 ust. 2 przywołanej ustawy
bezpośrednio na jej podstawie organy gminy mogą
wydawać akty prawa miejscowego w zakresie:
1) wewnćtrznego ustroju gminy oraz jednostek
pomocniczych,
2) organizacji urzćdów i instytucji gminnych,

3) zasad zarządu mieniem gminy,
4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów
i urządzeń uşyteczności publicznej.
Szczególną, odrćbną w stosunku do wyliczonych
w art. 40 ust. 2 pkt 1-4 ustawy aktów prawa miejscowego kategorić stanowią przepisy porządkowe,
które stosownie do art. 40 ust. 3 rada gminy takşe
moşe wydawać jednak jedynie wówczas, gdy jest to
niezbćdne dla ochrony şycia lub zdrowia obywateli
oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, a nadto jedynie w zakresie
nieuregulowanym w odrćbnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.
Z mocy zaś ust. 4 cytowanego artykułu przepisy
porządkowe, mogą przewidywać za ich naruszanie
karć grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach
określonych w prawie o wykroczeniach.
W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały Rada
Miejska powołała art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym. Z brzmienia powyşszego przepisu
ustawy wynika zatem upowaşnienie dla rady do
określenia zasad i trybu korzystania z gminnych
obiektów i urządzeń uşyteczności publicznej. Wydany na tej podstawie akt prawa miejscowego ma
zatem charakter uzupełniający w stosunku do aktu
upowaşniającego i winien być wydany zgodnie
z celami aktu upowaşniającego oraz w granicach
przezeń zakreślonych. Wydana na podstawie art. 40
ust. 2 pkt 4 uchwała stosownie do przywołanej wyşej treści norm nie moşe natomiast zawierać przepisów porządkowych (ich wydanie wymagałoby bowiem przyjćcia innej podstawy prawnej), nie moşe
takşe przewidywać kar albowiem uprawnienie do
ich wprowadzenia ograniczone zostało przez ustawodawcć wyłącznie do trybu wydawania przez radć
gminy przepisów porządkowych. Natomiast w pkt 5
załącznika Nr 1 oraz pkt 3 załącznika Nr 2 do uchwały Rada Miejska stwierdziła, iş osoby winne naruszeń zakazów podlegać bćdą odpowiedzialności
w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach
ustawy Kodeks wykroczeń. W konsekwencji stwierdzić naleşy, iş Rada Miejska podejmując uchwałć na
podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy, w istocie zamieściła przepisy dotyczące odpowiedzialności kar-
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nej, do których wydania na tej podstawie prawnej
nie była upowaşniona, a tym samym podjćta przez
nią uchwała we wskazanym zakresie jest sprzeczna
z prawem. W powyşszym przypadku na uwagć zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 16 lipca 2009r. sygn. akt
II SA/Gl 252/09, w którym Sąd stwierdził mićdzy
innymi, şe: „Nie moşna wykluczyć, şe ustanowione
w formie regulaminu korzystania z parku i terenów
zieleni miejskiej zakazy i nakazy mogą mieścić sić
w dyspozycji czynu zakazanego i zagroşonego karą
w kodeksie wykroczeń. Informacja o takim zagroşeniu moşe być zamieszczona na tablicach informacyjnych bądŝ podana do wiadomości w inny sposób, nie moşe ona jednak stanowić elementu podjćtej na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 u.s.g. uchwały.”
Naruszeniem przyznanych radzie kompetencji jest
wprowadzenie zapisów pkt 4 ppkt „k” w zakresie
„zakłócania ciszy i naruszania porządku” załącznika
Nr 1 oraz pkt 2 ppkt „g” załącznika Nr 2 do uchwały,
w których rada określiła zakazy dotyczące zachowań
zagraşających spokojowi i bezpieczeństwu osób
korzystających z parku. Wskazać naleşy, iş zakres
powyşszej
regulacji
ustawodawca
zamieścił
w art. 51 ustawy z dnia 20 maja 1970r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 109, poz. 756 ze zm.).
Równieş przepis pkt 4 ppkt „a” załącznika Nr 1
i pkt 2 ppkt „c” załącznika Nr 2 do uchwały, na mocy
którego rada wprowadziła zakaz niszczenia elementów urządzeń na placu zabaw lub terenach zielonych
ustawodawca przewidział w art. 143 ustawy Kodeks
wykroczeń. Zakaz deptania i niszczenia roślinności
określony w pkt 4 ppkt „d” załącznika Nr 1 i pkt 2
ppkt „b” załącznika Nr 2 do uchwały stanowi powtórzenie regulacji ustawowej zawartej w art. 144 Kodeksu wykroczeń. Kolejną regulacją stanowiącą powtórzenie zapisów ustawy jest norma zawarta
w pkt 4 ppkt „d” załącznika Nr 1 i pkt 2 ppkt „a” załącznika Nr 2 do uchwały, która stanowi modyfikacjć
art. 145 Kodeksu wykroczeń. Natomiast zakaz spoşywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem
miejsc prowadzenia ich sprzedaşy w celu spoşywania na miejscu został sformułowany w art. 14 ust. 2a
ustawy z dnia 26 paŝdziernika 1982r. o wychowaniu
w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.).
Z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność działania organu realizującego delegacjć
ustawową, polegającego na powtarzaniu bądŝ modyfikacji wiąşących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym. Tymczasem Rada Miej-

Poz. 1470

ska w kwestionowanej uchwale zamieściła zakazy
wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w tym zwłaszcza z przepisów, które
ustanawiają owe zakazy pod groŝbą kary. W orzecznictwie sądowoadministracyjnym ugruntowany jest
pogląd o niedopuszczalności dokonywania powtórzeń unormowań zawartych w innych aktach normatywnych. Tego typu inkorporowanie przepisów
ustawowych do aktów prawa miejscowego uznać
naleşy z punktu widzenia techniki prawodawczej za
bezwzglćdnie niedopuszczalne. Powtórzenie regulacji ustawowych powoduje bowiem ponowne nadanie normie ustawowej mocy obowiązującej, podczas
gdy w istocie obowiązuje ona juş od daty określonej
w ustawie (np. wyrok NSA z dnia 28 lutego 2003r.,
I SA/Lu 882/02, Fin. Kom. 2003, Nr 4, poz. 53; wyrok
NSA z dnia 25 marca 2003r., II SA/Wr 2572/02,
Dz. Urz. Opols. 2003, Nr 78, poz. 1520).
Ponadto organ nadzoru wskazuje, şe zgodnie z § 29
w związku z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej
uchwała bćdąca aktem prawa miejscowego moşe
zawierać załączniki; odesłania do załączników zamieszcza sić w przepisach merytorycznych uchwały.
W załącznikach do uchwały zamieszcza sić w szczególności wykazy, wykresy, wzory, tabele i opisy
o charakterze specjalistycznym. Zatem naleşy
stwierdzić, iş w załączniku do aktu prawa miejscowego nie powinno zamieszczać sić treści merytorycznych, podstawowych. Mając powyşsze na uwadze organ nadzoru wskazuje, şe uchwała w sprawie
zasad korzystania z placów zabaw, parków i skwerów, bćdąca aktem prawa miejscowego podjćta
została przez Radć Miejską w Skwierzynie w niewłaściwej formie (zamieszczenie przepisów prawa materialnego w załącznikach do uchwały, a nie w samej
uchwale) nie spełniającej warunków wymaganych
dla aktów prawa miejscowego.
Z powyşszych wzglćdów
wstćpie.

naleşało orzec jak na

Od niniejszego rozstrzygnićcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od dorćczenia rozstrzygnićcia za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK.I.IWIT.0911-1-25/10
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 28 lipca 2010r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) stwierdzam niewaşność uchwały Nr LXXI/846/10 Rady Miasta Zielona
Góra z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia
zasad odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób im. Ojca Stefana Modesta Glorieux
w Zielonej Górze w nastćpującym zakresie:
§ 2 ust. 1 w czćści zwrotu: „ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest miasto Zielona Góra i ich”,
§ 2 ust. 2,
§ 5.
UZASADNIENIE
Rada Miasta Zielona Góra w dniu 29 czerwca 2010r.
podjćła uchwałć w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób
im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze. Przedmiotowa uchwała wpłynćła do organu
nadzoru w dniu 8 lipca br.
Po dokonaniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdza, şe akt ten w ww. zakresie istotnie
narusza prawo, w szczególności art. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 32 Konstytucji RP
z dnia 2 kwietnia 1997r.
Rada Miasta Zielona Góra ustaliła zasady odpłatności za pobyt w Noclegowni dla Bezdomnych Osób
im. Ojca Stefana Modesta Glorieux w Zielonej Górze.
W § 2 ust. 1 uchwały postanowiono, iş pomoc
w formie nieodpłatnego tymczasowego noclegu
w Noclegowni przysługuje osobom bezdomnym,
których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt
stały jest miasto Zielona Góra i dochód nie przekracza
najnişszego
wynagrodzenia
określonego
w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracć powićkszonego o wysokość miesićcznej raty na
zaspokojenie potrzeb alimentacyjnych.
W ust. 2 § 2 wskazano natomiast, iş pomoc w formie
schronienia moşe być równieş udzielona świadczeniobiorcy, którego ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest inna gmina, w przypadkach
dysponowania wolnymi miejscami w Noclegowni
oraz jednoczesnego zobowiązania tej gminy do pokrycia pełnych kosztów za pobyt tej osoby.
Z powyşszego wynika, iş jednym z kryteriów, od
którego Rada uzaleşniła udzielenie przez gminć pomocy w formie schronienia jest posiadanie przez
świadczeniobiorcć ostatniego zameldowania w danej gminie na pobyt stały.

W ocenie organu nadzoru powyşsze zapisy naruszają art. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 32
Konstytucji RP.
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
naleşy do zadań własnych gminy. W szczególności
zadania własne obejmują sprawy pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych
(pkt 6).
Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz
niezbćdnego ubrania osobom tego pozbawionym
jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej Dz. U. 2008r.,
Nr 115, poz. 728 ze zm.). Do zadań własnych gminy
naleşy równieş ustalenie przez radć gminy lub powiatu szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności
za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach
chronionych (art. 97 ust. 5 ww. ustawy).
Zdaniem organu nadzoru Rada Miasta Zielona Góra
ustalając zasady odpłatności za pobyt w noclegowni
dla bezdomnych nie moşe ograniczać katalogu
świadczeniobiorców wyłącznie do osób legitymujących sić zameldowaniem na pobyt stały. Zapis tej
treści jest bowiem sprzeczny z brzmieniem art. 1
ustawy o samorządzie gminnym. W myśl art. 1
ust. 1 ww. ustawy mieszkańcy gminy tworzą z mocy
prawa wspólnotć samorządową. Definiując pojćcie
gminy ustawodawca posługuje sić jedynie dwoma
kryteriami: terytorium oraz mieszkańca gminy, czyli
osoby stale zamieszkującej na jej terenie, ale nie
zameldowanej w niej na stałe. Kryterium zameldowania byłoby pozbawione racji bytu, gdyş wiele
osób zamieszkuje przecieş obszar gminy i nie ma
meldunku na jej terenie. Nie oznacza to jednak, şe
osoby te nie naleşą do lokalnej społeczności.
Ponadto naleşy równieş zauwaşyć, iş ustawodawca
w art. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie ograniczył zamieszkiwania na terenie gminy jakimikolwiek
ramami czasowymi. Wprawdzie na prawną konstrukcje miejsca zamieszkania składają sić dwa elementy: przebywanie w sensie fizycznym w określonej miejscowości oraz wola, zamiar stałego pobytu,
jednakşe o stałości pobytu osoby fizycznej na danym terytorium decyduje przede wszystkim takie
przebywanie tej osoby, które ma cechy załoşenia
tam ośrodka swoich osobistych i majątkowych interesów. Tym samym nie odwołuje sić ono do kryterium „czasowości” pobytu.
Wprowadzenie ww. ograniczenia godzi ponadto
w zasadć równości wszystkich podmiotów wobec
prawa, proklamowaną w art. 32 Konstytucji stanowiącym, iş wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez wła-
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dze publiczne. Nikt nie moşe być dyskryminowany
w şyciu politycznym, społecznym lub gospodarczym
z jakiejkolwiek przyczyny.
Kwestionując postanowienia § 2 ust. 1 uchwały
w ww. zakresie oraz § 2 ust. 2 uchwały naleşało
równieş stwierdzić niewaşność § 5, którego treść
odnosi sić do zapisów § 2 ust. 2 uchwały.
Z uwagi na konstrukcjć zawartych w § 2 ust. 2 oraz
§ 5 przepisów, nie moşna było ograniczyć sić tylko
do wyeliminowania ich poszczególnych zapisów nie
zmieniając jednocześnie faktycznej intencji uchwałodawcy. Stąd teş zasadnym było stwierdzenie niewaşności ust. 2 § 2 oraz § 5 uchwały w całości.

Poz. 1471

Mając na wzglćdzie powyşsze, naleşało orzec jak na
wstćpie.
Od niniejszego rozstrzygnićcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od dorćczenia rozstrzygnićcia, za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Wz. Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzćdowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarć posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego
Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530, Dzienniki Urzćdowe wraz ze skorowidzami wyłoşone są do
powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzćdowego, w bibliotece Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego
Urzćdu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzćdu.

Wydawca: Wojewoda Lubuski
Redakcja: Naczelny Redaktor: Anna Zacharia Redakcja: Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wlkp. tel. (0-95) 7115-585, e-mail – anna.zacharia@uwoj.gorzow.pl; justyna.strelau@uwoj.gorzow.pl
Skład druk i rozpowszechnianie: Skład, druk i kolportaş: Biuro Gospodarcze Lubuskiego Urzćdu Wojewódzkiego ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. (0-95) 7115-210, e-mail – biurogospodarcze@uwoj.gorzow.pl

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

Nakład 70 egz.

ISSN

Cena

zł

