DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Nr 1

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 stycznia 2011r.
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Uchwała Rady Miejskiej w Koşuchowie Nr LXV/404/10 z dnia 1 paŝdziernika 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji

6

Uchwała Rady Gminy w Przewozie Nr XXXIX/242/2010 z dnia 26 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/196/2005 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia 2005r. w sprawie udzielania
dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, połoşonym na terenie Gminy Przewóz

7

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXXV/239/10 z dnia 27 paŝdziernika
2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Trzebiel

8

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXXV/240/10 z dnia 27 paŝdziernika
2010r. zmieniająca uchwałć w sprawie wysokości stawek podatków
i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych podatków

8

Uchwała Rady Gminy Trzebiel Nr XXXV/241/10 z dnia 27 paŝdziernika
2010r. w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

9

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XLIX/351/10 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Jasień

10

Uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XLIX/353/10 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady
Miejskiej w Jasieniu dnia 26 marca 2009r.

12

Uchwała Rady Gminy Kolsko Nr XXXVI/271/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/08 Rady Gminy
Kolsko z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

13

Uchwała Rady Gminy Kolsko Nr XXXVI/272/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie naleşności pienićşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolsko i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bćdzie pomoc publiczną

15

Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr LVII/358/10
z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
niestanowiących własności Gminy
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Uchwała Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim Nr LVII/359/10
z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminć Nowogród Bobrzański

21

Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr IX/56/10 z dnia 28 paŝdziernika
2010r. w sprawie zmian do uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy
zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

22

Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr IX/58/10 z dnia 28 paŝdziernika
2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

22

Uchwała Rady Gminy Świdnica Nr IX/59/10 z dnia 28 paŝdziernika
2010r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

23

Uchwała Rady Miejskiej w Trzcielu Nr XLI/339/10 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie trybu postćpowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym
w celu osiągnićcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania
zadania

25

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr LVIII/380/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Witnicy
Nr VIII/61/2007 z dnia 24 maja 2007r. w sprawie: 1) szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 2) szczegółowych warunków czćściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za
ww. usługi, 3) trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

31

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr LVIII/381/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia
wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Witnica w latach 2007 – 2011

31

Uchwała Rady Miejskiej w Witnicy Nr LVIII/387/2010 z dnia 28 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z sali
gimnastycznej oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie przez mieszkańców gminy

32

Uchwała Rady Miejskiej w Koşuchowie Nr LXVI/411/10 z dnia 29 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia 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 i osób uprawnionych do udzielania tych ulg

33

Uchwała Rady Miejskiej w Koşuchowie Nr LXVI/414/10 z dnia 29 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego w dziedzinie dotyczącej działalności statutowej tych organizacji

38

Uchwała Rady Miasta Koşuchów Nr LXVI/415/10 z dnia 29 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów
za osiągnićcia w dziedzinie sportu

38

Uchwała Rady Miasta Koşuchów Nr LXVI/416/10 z dnia 29 paŝdziernika 2010r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy - Koşuchów

41
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Uchwała Rady Miasta Koşuchów Nr LXVI/417/10 z dnia 29 paŝdziernika 2010r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących sić twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

41

Uchwała Rady Miejskiej w Łćknicy Nr XLVII/279/2010 z dnia 29 paŝdziernika 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie naleşności pienićşnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić bćdzie pomoc publiczną
oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg

44

Uchwała Rady Miasta Şagań Nr LXIV/113/2010 z dnia 4 listopada
2010r. zmieniająca uchwałć Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Şagań z dnia
26 lutego 2004r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz uchwały Nr XXXV/92/05
Rady Miasta Şagań z dnia 27 paŝdziernika 2005r. zmieniająca uchwałć
Nr XVII/8/04 Rady Miasta Şagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy

45

Uchwała Rady Miasta Şagań Nr LXIV/121/2010 z dnia 4 listopada
2010r. zmieniająca uchwałć Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Şagań
z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek
i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych miasta Şagań

46

Uchwała Rady Miasta Şagań Nr LXIV/129/2010 z dnia 4 listopada
2010r. zmieniająca uchwałć Nr XL/81/2009 Rady Miasta Şagań z dnia
26 marca 2009 roku w sprawie: regulaminu określającego wysokość
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli
zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminć Şagań o statusie miejskim

47

Uchwała Rady Miasta Şagań Nr LXIV/138/2010 z dnia 4 listopada
2010r. zmieniająca uchwałć Nr XXXVIII/134/2005 Rady Miasta Şagań
z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania nazwy rondu

47

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LV/349/10 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie

48

Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr LV/350/10 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim

48

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr LIX/428/10 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”.

49

Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XLV/366/2010 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacjć zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej

54

Uchwała Rady Miejskiej w Szlichtyngowej Nr XLV/367/2010 z dnia
5 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z radami działalności poşytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji
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Uchwała Rady Miejskiej w Cybince Nr 286/XLIV/10 z dnia 6 listopada
2010r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych na terenie Gminy Cybinka

56

Uchwała Rady Miejskiej w Cybince Nr 287/XLIV/10 z dnia 6 listopada
2010r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków
mieszkalnych i uşytkowych

57

Uchwała Rady Miejskiej w Cybince Nr 288/XLIV/10 z dnia 6 listopada
2010r. w sprawie obnişenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru
zajćć dydaktycznych nauczycielom, którym powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajćć pedagogów i logopedów w placówkach
oświatowych znajdujących sić na terenie Gminy Cybinka

57

Uchwała Rady Miejskiej w Cybince Nr 289/XLIV/10 z dnia 6 listopada
2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 99/XIV/96 Rady Miasta i Gminy
w Cybince z dnia 25 marca 1996r. w sprawie utworzenia zakładu budşetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Cybince.

58

Uchwała Rady Miejskiej w Cybince Nr 290/XLIV/10 z dnia 6 listopada
2010r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Cybinka liczby punktów
sprzedaşy napojów zawierających powyşej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spoşycia poza miejscem sprzedaşy, jak
i w miejscu sprzedaşy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaşy na
terenie gminy

60

Uchwała Rady Gminy Bobrowice Nr XXXI/259/10 z dnia 8 listopada
2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego

61

Uchwała Rady Gminy Bobrowice Nr XXXI/262/10 z dnia 8 listopada
2010r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania

62

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 383/5/XLII/10 z dnia 9 listopada
2010r. zmieniająca uchwałć w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej

64

Uchwała Rady Miasta Słubice Nr LVII/543/10 z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty naleşności pienićşnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej
jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych

64

Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr LII/549/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjćcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na
rok 2011

69

Uchwała Rady Miejskiej w Sulechowie Nr LII/550/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za
świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminć Sulechów

70

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr LIII/395/10 z dnia 10 listopada
2010r. w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych
Gminy Bledzew

70

Uchwała Rady Gminy Bledzew Nr LIII/406/10 z dnia 10 listopada
2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole
i oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Gminie Bledzew

72
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Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LVIII/401/10 z dnia 10 listopada 2010r. uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować
zadania poşytku publicznego na 2011 rok

73

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXV/1295/2010 z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
stypendiów sportowych, nagród i wyróşnień dla sportowców i trenerów za osiągnićte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróşniających sić osiągnićciami w działalności sportowej

77

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXV/1296/2010 z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie zwićkszenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.

80

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXV/1297/2010 z dnia
10 listopada 2010r. uchylająca uchwałć w sprawie zwolnień z podatku
od nieruchomości przedsićbiorców inwestujących na terenie miasta
Gorzowa Wlkp.

80

Uchwała Rady Miasta Gorzowa Wlkp. Nr LXXXV/1298/2010 z dnia
10 listopada 2010r. uchylająca uchwałć w sprawie przyjćcia „Programu pomocy de minimis udzielanej przedsićbiorcom na terenie miasta
Gorzowa Wlkp.”

81

Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XXLV/270/10 z dnia 10 listopada
2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami
działalności poşytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych
organizacji

81

Uchwała Rady Gminy Górzyca Nr XLV/271/10 z dnia 10 listopada
2010r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Górzyca na lata 2011 – 2015

82

Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr L/561/2010 z dnia 10 listopada
2010r. zmieniająca uchwałć w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych

84

Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr L/562/2010 z dnia 10 listopada
2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowych tych organizacji

85

Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr L/571/2010 z dnia 10 listopada
2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina

86

Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr L/572/2010 z dnia 10 listopada
2010r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.

94

Uchwała Rady Miejskiej w Kargowej Nr XXXVI/232/10 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjćcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na rok 2011

97

Uchwała Rady Miejskiej w Mićdzyrzeczu Nr CXXXIX/378/10 z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu
udzielania ulg w spłacie naleşności pienićşnych mających charakter
cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg
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Poz. 1

Uchwała Rady Miejskiej w Mićdzyrzeczu Nr CXXXIX/379/10 z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać
przedsićbiorcy ubiegający sić o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych

106

Uchwała Rady Gminy Otyń Nr LI/84/10 z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie programu współpracy na rok 2011 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego

107

Uchwała Rady Gminy Stare Kurowo Nr XLV/258/2010 z dnia 10 listopada 2010r. zmieniająca uchwałć Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkującym na terenie gminy Stare Kurowo.

111

Uchwała Rady Gminy Stare Kurowo Nr XLV/259/2010 z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stare Kurowo

112

Uchwała Rady Miejskiej w Mićdzyrzeczu Nr CXL/381/10 z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
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POROZUMIENIA
65

–

Porozumienie Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 10 grudnia
2010r. w sprawie przeprowadzenia procesu dokumentacyjnego dla
przebudowy skrzyşowania ulic Nowej i Stanisława Wyspiańskiego
w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 286 i 138 oraz przebudowy ulicy Fryderyka Chopina na odcinku od skrzyşowania z ulicą Nową do granicy
Państwa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 138 w m. Gubin
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UCHWAŁA NR LXV/404/10
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 1 paŝdziernika 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w dziedzinie
dotyczącej 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. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm. 1))
uchwala sić, co nastćpuje:

§ 2. W konsultacjach uczestniczą organizacje
działające na terenie Gminy Koşuchów, do których
działalności statutowej naleşy dziedzina podlegająca
regulacji w akcie prawa miejscowego.

§ 1. Przyjmuje sić szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionym i w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej
organizacjami, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 3. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem
aktu prawa miejscowego, informacje z przebiegu
oraz wyniki konsultacji zamieszcza sić na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzćdzie Miejskim w Koşuchowie.
§ 4. 1. Konsultacje przeprowadza sić w formie:
1) zebrania konsultacyjnego,

Dziennik Urzćdowy
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2) opinii pisemnej.
2. Konsultacje mogą
w jednej lub kilku formach.

być

Poz. 1, 2

§ 7. Burmistrz przedstawia wyniki konsultacji
Radzie Miejskiej w Koşuchowie wraz z projektem
aktu prawa miejscowego poddanego konsultacji.

przeprowadzone

§ 8. 1. Projekt aktu prawa miejscowego poddawany jest konsultacjom jednorazowo.

§ 5. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza
Burmistrz Koşuchowa, który określa ich przedmiot,
formć, termin i miejsce.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy,
a ich wyniki nie są wiąşące.

2. Burmistrz co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem konsultacji, przekazuje organizacjom projekt aktu prawa miejscowego w formie
pisemnej lub elektronicznej.

3. Konsultacje uwaşa sić za waşne bez wzglćdu
na liczbć uczestników.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Koşuchowa.

3. Termin do wyraşenia stanowiska przez
uczestników konsultacji w formie opinii pisemnej
lub ankiety nie moşe być krótszy niş 7 dni.

§ 10. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjćcia
i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzćdzie Miejskim w Koşuchowie.

§ 6. Z przebiegu konsultacji sporządza sić protokół, w którym przedstawia sić liczbć uczestników,
przebieg konsultacji, opinić organizacji. Do protokołu załącza sić listć uczestników. W przypadku konsultacji w formie zebrania protokół sporządza sić
w dniu odbycia tego zebrania, a z konsultacji przeprowadzonych w formie opinii pisemnej protokół
sporządza sić w terminie do 3 dni od ich zakończenia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
____________________________________
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210,
poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r.
Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120,
Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, Nr 146

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXIX/242/2010
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 26 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/196/2005 Rady Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia 2005r.
w sprawie udzielania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie Gminy Przewóz
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póŝn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. W § 3 uchwały Nr XXVII/196/2005 Rady
Gminy w Przewozie z dnia 22 grudnia 2005r.
w sprawie udzielania dotacji na wykonanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, połoşonym na terenie Gminy Przewóz wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wnioski o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane składa sić do dnia 15 kwietnia lub do dnia

15 listopada roku, w którym dotacja ma być
udzielona.”;
2) w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora
zabytków na przeprowadzenie prac, które mają
być przedmiotem dotacji, jeşeli prace wymagają
takiego pozwolenia,”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Bronisława Graczyk

Dziennik Urzćdowy
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UCHWAŁA NR XXXV/239/10
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 27 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzebiel
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (j.t. z 2010r. Dz. U. Nr 95,
poz. 613 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:

6) grunty, budynki, budowle lub ich czćści wykorzystywane na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodć oraz zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania ścieków.
2. Zwolnienia w podatku od nieruchomości,
o których mowa w § 1 ust. 1 nie dotyczą gruntów
i budynków wykorzystanych do działalności gospodarczej.

§ 1. 1. Zwalnia sić z podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki lub ich czćści wykorzystane
w zakresie świadczeń pomocy społecznej,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.

2) grunty, budynki lub ich czćści wykorzystane na
potrzeby ochrony przeciwpoşarowej,

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.

3) grunty, budynki lub ich czćści wykorzystane na
cele rekreacyjne, sportowe, kulturalne,
4) grunty, budynki lub ich czćści wykorzystywane
na świetlice wiejskie zajmowane na cele kulturalno – oświatowe,

Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

5) grunty pozostałe i budynki gospodarcze lub ich
czćści połoşone na tych gruntach słuşące wyłącznie działalności rolniczej,

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXV/240/10
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 27 paŝdziernika 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień z tych
podatków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 5,
art. 7 ust. 3, art. 19 pkt 1 lit. "a" ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz 613 ze zm.) uchwala
sić co nastćpuje:
§ 1. W uchwale XXV/148/09 Rady Gminy Trzebiel
z dnia 3 listopada 2009r. zmienionej uchwałą Rady
Gminy Trzebiel Nr XXVI/165/09 z dnia 18 grudnia
2009 wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1) skreśla sić w tytule uchwały wyrazy: „oraz
zwolnień z tych podatków”,

2) skreśla sić w § 1 ust. 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

Dziennik Urzćdowy
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UCHWAŁA NR XXXV/241/10
RADY GMINY TRZEBIEL
z dnia 27 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
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 zmianami) i art. 6
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz w związku
z uchwałą Rady Gminy Trzebiel Nr XXIII/201/06
z dnia 27 września 2006r. w sprawie szczegółowych
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Trzebiel uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Określa sić górne stawki za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/152/09 Rady
Gminy Trzebiel z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie
określenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróşniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2011r.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Rygiel

Załącznik
do uchwały Nr XXXV/241/10
Rady Gminy Trzebiel
z dnia 27 października 2010r.
STAWKI JEDNOSTKOWE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
5

Rodzaj usługi
Usuwanie i unieszkodliwianie drobnych odpadów komunalnych stałych, wymieszanych
Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych
Usunićcie nieczystości stałych luzem
Usunićcie nieczystości płynnych ze zbiornika
Czyszczenie ustćpów suchych
Udraşnianie sieci beczką + awarie
Usunićcie nieczystości płynnych z KZM
Składowanie nieczystości stałych
Składowanie nieczystości stałych wytworzonych
i przewiezionych spoza terenu gminy przez osoby fizyczne i prawne
Dzierşawa pojemników 0,11m3
Dzierşawa pojemników 1,1m3
Dzierşawa pojemników 0,11m3 w KZM i Wspólnotach
Mieszkaniowych

Jednostka

Stawka
w zł netto

osoba/m-c
m3

7,00
90,46

Stawka
z podatkiem
VAT
7,49
96,79

m3

50,00

53,50

3

m
m3
m3
godz.
osoba/m-c
m3

80,77
17,00
44,00
50,00
10,00
24,00

86,42
18,20
47,08
53,50
10,70
25,68

m3

124,00

132,68

szt.
szt.

4,00
30,00

4,88
36,60

osoba/m-c

1,00

1,22

Dziennik Urzćdowy
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UCHWAŁA NR XLIX/351/10
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jasień
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), oraz art. 34
ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 4, art. 72 ust. 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651
z póŝn. zm.), Rada Miejska w Jasieniu uchwala, co
nastćpuje:
CZĘŚĆ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1. Radzie – naleşy przez to rozumieć Radć Miejską
w Jasieniu,
2. Burmistrzu – naleşy przez to rozumieć Burmistrza Jasienia

z nim urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizacji celów publicznych.
§ 5. Burmistrz uprawniony jest do nabywania
nieruchomości, bez konieczności wyraşenia zgody
na nabycie nieruchomości przez Radć, w granicach
określonych w uchwale budşetowej Gminy, w nastćpujących przypadkach:
1) na cele publiczne,
2) na cele związane z realizacją zadań własnych
Gminy,
3) w nastćpstwie wykonania prawa pierwokupu,
4) na tworzenie gminnego zasobu nieruchomości,
w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy,

3. Gminie – naleşy przez to rozumieć Gminć Jasień,

5) w formie darowizny lub nieodpłatnego przekazania od Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

4. ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawć z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651
z póŝn. zm.),

6) w wyniku zamiany nieruchomości stanowiącej
własność Gminy na nieruchomość stanowiącą
własność lub bćdącą w uşytkowaniu wieczystym innego podmiotu,

5. nieruchomościach stanowiących własność Gminy – naleşy przez to rozumieć takşe nieruchomości pozostające w uşytkowaniu wieczystym
Gminy,

7) komunalizacji mienia Skarbu Państwa,

6. nabywaniu nieruchomości – naleşy przez to rozumieć takşe nabywanie prawa uşytkowania
wieczystego nieruchomości.
§ 2. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy oraz nabywanie nieruchomości przez Gminć odbywa sić na zasadach
określonych w ustawie oraz niniejszej uchwale.
CZĘŚĆ II
Zasady gospodarowania nieruchomościami
§ 3. Nieruchomości stanowiące własność Gminy
mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności
sprzedaşy, zamiany, zrzeczenia sić, oddania
w uşytkowanie wieczyste, a takşe mogą zostać oddane w najem, dzierşawć, uşyczenie oraz w trwały
zarząd, lub obciąşone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
§ 4. Nabywanie przez Gminć nieruchomości moşe nastćpować w szczególności w celu realizacji
zadań związanych z rozwojem Gminy, organizowaniem działalności inwestycyjnej, zwłaszcza na realizacjć budownictwa mieszkalnego oraz związanych

8) przeniesienie własności nieruchomości na rzecz
Gminy przez podatnika w zamian za zaległości
podatkowe z tytułu podatku stanowiącego dochód budşetu Gminy.
§ 6. 1. Burmistrz uprawniony jest do zbywania
nieruchomości stanowiących własność Gminy, bez
konieczności wyraşenia zgody na zbycie nieruchomości przez Radć:
1) w drodze przetargu,
2) w drodze bezprzetargowej – w przypadkach,
o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 5
i 6 ustawy, a takşe, gdy sprzedaş nastćpuje na
rzecz osoby, która dzierşawi nieruchomość na
podstawie umowy zawartej co najmniej na
10 lat, jeşeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowć.
Przepisu tego nie stosuje sić, w przypadku, gdy
o nabycie nieruchomości ubiega sić wićcej niş
jeden podmiot spełniający powyşsze warunki.
2. Koszty związane ze zbyciem nieruchomości
lub oddaniem gruntu w uşytkowanie wieczyste
w trybie bezprzetargowym, w tym koszty związane
z opracowaniem operatu szacunkowego i dokumentacji geodezyjnej, ponosi nabywca.

Dziennik Urzćdowy
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§ 7.
1.
Przy
oddawaniu
nieruchomości
w uşytkowanie wieczyste pierwsza opłata wynosi
25% wartości nieruchomości gruntowej, z zastrzeşeniem ust. 2 niniejszego paragrafu oraz § 8 ust. 2
niniejszej uchwały. Opłaty roczne ustalane bćdą
według przepisów ustawy.
2. Opłaty roczne z tytułu uşytkowania wieczystego nieruchomości pod zabudowć garaşową lub zabudowanego garaşami ustala sić w wysokości 6%
wartości nieruchomości gruntowej.
3. Jeşeli sposób zagospodarowania nieruchomości oddanej w uşytkowanie wieczyste polega na
jej zabudowie, to ustalony w umowie termin rozpoczćcia budowy nie moşe przekraczać 2 lat od daty
oddania nieruchomości w uşytkowanie wieczyste,
a termin zakończenia budowy nie moşe przekraczać
5 lat od daty zawarcia umowy.
§ 8. 1. Pierwszeństwo nabycia lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych, które w całości
są przedmiotem najmu, przysługuje ich dotychczasowym najemcom, bez wzglćdu na czas trwania
umowy najmu, z zastrzeşeniem ust. 5 niniejszego
paragrafu.
2. Sprzedaş lokali mieszkalnych oraz domów
jednorodzinnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywa sić z równoczesną sprzedaşą lub oddaniem w uşytkowanie wieczyste ułamkowej czćści nieruchomości gruntowej. Pierwsza
opłata za uşytkowanie wieczyste nieruchomości
gruntowej wynosi 15% wartości ułamkowej czćści
nieruchomości gruntowej.
3. Rada upowaşnia Burmistrza, przy sprzedaşy
lokali mieszkalnych oraz domów jednorodzinnych,
o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, do
udzielenia nastćpującej bonifikaty:
1) przy sprzedaşy lokali mieszkalnych połoşonych
w budynkach wybudowanych przed 1945r. na
rzecz ich dotychczasowych najemców – do 90%
w przypadku jednorazowej zapłaty ceny,
2) przy sprzedaşy lokali mieszkalnych połoşonych
w budynkach wybudowanych po 1945r. na
rzecz ich dotychczasowych najemców – do 80%
w przypadku jednorazowej zapłaty ceny,
3) w przypadkach zapłaty ceny w ratach, wysokość bonifikaty, o której mowa w pkt 1 i 2 ulega
zmniejszeniu o 5%.

Poz. 6

4. Sprzedaş lokali mieszkalnych oraz domów
jednorodzinnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu dokonywana na raty, odbywa sić
według nastćpujących zasad:
1) pierwszą ratć, wynoszącą nie mniej niş 30% ceny, uiścić naleşy przed zawarciem umowy,
2) pozostałe raty płatne są w terminie do 31 marca kaşdego roku, przy czym pierwszych pićć rat
jest nieoprocentowanych, zaś kolejne raty podlegają oprocentowaniu w wysokości 6% w stosunku rocznym, liczonemu od kwoty pozostałej
do zapłaty.
5. Lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny nie
moşe zostać zbyty na zasadach wynikających z niniejszej uchwały najemcy, który zalega z opłatami
na rzecz Gminy lub gdy zbycie nieruchomości na
rzecz najemcy jest sprzeczne z interesem Gminy.
Opinić w przedmiocie sprzeczności zbycia z interesem Gminy wyraşa Rada w drodze uchwały.
§ 9. 1. Upowaşnia sić Burmistrza do wykonywania czynności związanych z oddawaniem nieruchomości w najem, dzierşawć, trwały zarząd i uşyczenie
na czas dłuşszy niş 3 lata lub na czas nieoznaczony,
bez konieczności wyraşenia zgody przez Radć w tym
zakresie. Upowaşnienie dotyczy takşe przypadków,
gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat
zawierana jest kolejna umowa na rzecz dotychczasowego najemcy, dzierşawcy lub uşytkownika, dotycząca tej samej nieruchomości.
2. Stawkć czynszu dzierşawnego, najmu lub
opłaty z tytułu uşytkowania określa zarządzenie
Burmistrza.
§ 10. Traci moc: uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr XXIII/175/05 z dnia 2 czerwca 2005r.
w sprawie zasad sprzedaşy nieruchomości oraz
uchwała Rady Miejskiej w Jasieniu Nr IX/41/2007
z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XXIII/175/05 z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie
zasad sprzedaşy nieruchomości.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Karalus
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Województwa Lubuskiego Nr 1

– 12 –

Poz. 7

7
7

UCHWAŁA NR XLIX/353/10
RADY MIEJSKIEJ W JASIENIU
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/199/09 Rady Miejskiej w Jasieniu dnia 26 marca 2009r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku
z art. 42 ust. 7 pkt. 2 i 3 w związku z art. 91b ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Miejska
w Jasieniu uchwala, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale § 5 otrzymuje brzmienie:
„Dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i przedszkolu, którzy z przyczyn organizacyjnych
szkół i przedszkola oraz braku dalszego zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajćć
zgodnie z posiadaną specjalnością, ustalony
plan zajćć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych łączą w wymiarze róşnego pensum w ramach jednego etatu ustala sić pensum
wg zasady :
1. Nauczyciel zatrudniony bćdzie wg pensum
18 godzinnego jeşeli realizuje minimum 9 godzin
z pensum 18 godzinnego. Wzór ustalania pensum:
1) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym:
12 godzin wg pensum 18 godzinnego i 15 godzin
wg pensum 30 godzinnego co oznacza, şe obowiązkowy wymiar zajćć tego nauczyciela wynosi
18 godzin i 9 godzin ponadwymiarowych.
2) nauczyciel realizuje łącznie 21 godzin, w tym:
13 godzin z pensum 18 godzinnego i 8 godzin
z pensum 26 godzinnego co oznacza, şe tygodniowy obowiązkowy wymiar zajćć tego nauczyciela wynosi 18 godzin i 3 godziny ponadwymiarowe .
2. W pozostałych przypadkach ustala sić pensum
proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych

przez nauczyciela zajćć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wg wzoru :
1) nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym:
7 godzin wg pensum 18 godzinnego, 18 godzin
wg pensum 26 godzinnego tj. 7/18+18/26 = 1,08
– jeşeli 1,08 etatu stanowi 25 godzin to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,15 godziny (zaokrąglając do pełnych godzin – 23) co oznacza, şe tygodniowy obowiązkowy wymiar zajćć nauczyciela wynosi 23 godzin i 2 godzin ponadwymiarowych.
2) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym:
7 godzin wg pensum 18 godzinnego, 5 godzin
wg pensum 26 godzinnego i 15 godzin wg pensum 30 godzinnego tj. 7/18+5/26+15/30=1,07 etatu, - jeşeli 1,07 etatu stanowi 27 godzin to proporcjonalnie 1 etat 25,23 godziny (zaokrąglając
do pełnych godzin 25) co oznacza, şe tygodniowy obowiązkowy wymiar zajćć nauczyciela wynosi 25 godzin i 2 godziny ponadwymiarowe.”
§ 2. Regulacje wynikające z niniejszej uchwały
zostały zaopiniowane przez właściwe związki zawodowe.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Jasienia.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjćcia
z mocą obowiązującą od 1 września 2010r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Karalus

Dziennik Urzćdowy
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UCHWAŁA NR XXXVI/271/2010
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/08 Rady Gminy Kolsko z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝn. zm.)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W rozdziale I uchwały Nr XVI/111/08 Rady
Gminy w Kolsku w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kolsko na lata 2008 – 2013 opubliko-

LP.
1.
2.
3.
4.
Razem

„1. 1) Zasób mieszkaniowy gminy według stanu
na dzień 31-07-2010r. wynosi: 36 lokali mieszkalnych, w tym 3 lokale socjalne. Średnia powierzchnia
uşytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 56,00m2.
Tabela 1. Zasoby mieszkaniowe zamieszkałe wg
form własności.

FORMA WŁASNOŚCI
GMINA KOLSKO
SPÓŁDZIELCZE
ZAKŁADOWE
PRYWATNE

ILOŚĆ LOKALI
36
36

2) Wielkość zasobu mieszkaniowego gminy Kolsko –
lokale mieszkalne.

Lp.

wanej w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego Nr 71, poz. 1165, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Adres

1
2
3

Uście 36
Strumiany 3
Strumiany 4
Kolsko
4
ul. Krótka 2
Konotop
5
ul. Nowosolska 8
Konotop
6
ul. Poznańska 5
Konotop
7
ul. Poznańska 16
Razem

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych
98,08 m²
68,55 m²
76,00 m²

% UDZIAŁU
100
100

Tabela 2.

Ilość lokali mieszkalnych

Instalacja wod-kan

1
1
1

0
0
0

Zbiornik na
nieczystości
płynne
0
1
1

319,00 m²

4

1

0

142,10 m²

1

0

1

257,33 m²

4

0

1

149,65 m²

5

0

1

1.110,71m²

17

1

5

3) Lokale socjalne. Tabela 3.
Lp.

Adres

Konotop
ul. Poznańska
16/1A
Konotop
2
ul. Poznańska
16/4
3
Karszynek 5/1
Razem
1

Powierzchnia użytkowa
lokali socjalnych

Ilość lokali socjalnych

Instalacja
wod-kan.

Zbiornik na nieczystości płynne

12,31 m²

1

0

1

29,36 m²

1

0

1

25,00 m²
66,67 m²

1
3

0
0

1
3
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4) Liczba lokali uşytkowych gminy w budynkach
z lokalami mieszkalnymi. Tabela 4.
Lp.

Adres

1

Kolsko ul. Krótka 2
Konotop ul. Nowosolska 8
Konotop ul. Poznańska 16/2A
OGÓŁEM

2
3.

Powierzchnia użytkowa
lokali użytkowych
268,29 m²

Ilość lokali
użytkowych
7

Instalacja
wod-kan.
1

Zbiornik na nieczystości płynne
0

102,50 m²

1

0

1

18,56 m²

1

0

1

389,35 m²

9

1

2

5) Budynki wspólnot mieszkaniowych z udziałem
gminy Kolsko – 13. Tabela 5

Lp.
1

Adres lokalu użytkowego w budynkach
wspólnot
Lipka 37
OGÓŁEM

Powierzchnia użytkowa lokali użytkowych
47,60 m²
47,60 m²

Ilość lokali
użytkowych

Instalacja
wod-kan

Zbiornik na nieczystości płynne

1
1

0
0

0
0

6) wspólnot mieszkaniowych z lokalami mieszkalnymi gminy i osób prywatnych Tabela 6.

Lp.

Miejscowość

Rok budowy

Adres

Instalacje

1

Jesiona

przed 1945

60

woda-zbiornik

2

Karszynek

przed 1945

1

woda-zbiornik

3

Kolsko

1988

ul. Parkowa 16

woda-kan. c.o

4

Kolsko

przed 1945

ul. Piastowska 1,1A

woda-zbiornik

5

Kolsko

przed 1945

u. Piastowska 51

woda-zbiornik

6

Kolsko

przed 1945

ul. Spokojna 5

woda-kan.

7

Konotop

przed 1945

ul. Leśna 1

woda-zbiornik

8

Konotop

przed 1945

ul. Plac Powstańców
Wlkp. 10

woda-zbiornik

9

Konotop

przed 1945

ul. Sławska 3

woda-zbiornik

10

Konotop

przed 1945

ul. Sławska 13

woda-zbiornik

11

Konotop

przed 1945

ul. Sławska 19

woda

12

Konotop

przed 1945

ul. Sławska 25

woda-zbiornik

Razem
7) Prognoza stanu zasobów mieszkaniowych na lata
2008-2013. Tabela 7

Ilość lokali
Gminy
Prywatne
m²
1
1
57,00
1
3
59,30
2
28
92,79
1
6
57,75
2
4
114,70
2
3
89,50
1
1
98,20
1
2
68,00
1
3
30,70
1
1
52,30
1
3
9,80
2
3
125,43
16
X
855,47
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Powierzchnia użytkowa ogółem w m2
2.263 m²
2.124m²
1.946m²
1.786m²
1.546m²
1.366m²

Poz. 8, 9

Komunalne w szt.
40
38
34
30
26
22

Socjalne w szt.
2
2
3
5
5
6

Zmniejszenie ilości zasobów mieszkaniowych
gminy jest wynikiem prowadzonej preferencyjnej sprzedaşy lokali mieszkalnych na rzecz najemców. Struktura wiekowa budynków bćdących w mieszkaniowym zasobie gminy jest nastćpująca:

pozwalają na budowć nowych zasobów mieszkaniowych, natomiast gmina bćdzie stwarzać
warunki do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej poprzez wydzielenie i uzbrojenie terenów pod budownictwo
jednorodzinne.”

budynki wybudowane przed 1945r. stanowią
– 84%,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Kolsko.

budynki wybudowane po 1945r. stanowią –
16%.

§ 3.
Traci
moc
uchwała
Rady
Gminy
Nr XXXIV/251/2010 z dnia 29 czerwca 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/111/08 Rady
Gminy Kolsko z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z 2010r. Nr 82, poz. 1098).

W związku z tym, şe 84% budynków zostało wybudowanych przed 1945r. istnieje potrzeba przeznaczenia w budşecie gminy zwićkszonych środków finansowych na remonty. Szczegółowa analiza stanu zasobu mieszkaniowego gminy Kolsko
wykazuje, şe komunalne zasoby mieszkaniowe
są bardzo zróşnicowane pod wzglćdem standardu i stanu technicznego lokali. 6 lokali mieszkalnych posiada pełny standard, 1 lokal mieszkalny
nie posiada şadnego wyposaşenia w tym wystćpuje brak instalacji wod-kan., pozostałe lokale
mieszkalne naleşy określić jako lokale o średnim
standardzie. Moşliwości finansowe gminy nie

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

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXVI/272/2010
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolsko i jej jednostkom
podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. Dz. U. z 2010r. Nr 28,

poz. 146), Rada Gminy Kolsko uchwala co nastćpuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie naleşności pienićşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kolsko i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić bćdzie
pomoc publiczną oraz wskazanie organu (osoby)
uprawnionego do udzielania tych ulg.
§ 2. W przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub interesem publicznym naleşności pienićşne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Kolsko i jej jednostkom podległym, na wniosek zobowiązanego, mogą być uma-

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 1

– 16 –

rzane albo ich spłata moşe być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
§ 3. Do umarzania, odraczania terminów lub rozkładania na raty spłat naleşności, o których mowa
w § 2 uprawniony jest Wójt Gminy Kolsko oraz kierownicy jednostek podległych do kwoty 3.000,00zł.
§ 4. Do udzielania ulg bćdących pomocą publiczną w odniesieniu do dłuşników – podmiotów
prowadzonych działalność gospodarczą mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.
o postćpowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 59,
poz. 404 z póŝn. zm.). Ulga moşe być udzielona na
wniosek dłuşnika.
§ 5. 1. Umorzenie naleşności oraz odroczenie
terminu spłaty całości lub czćści naleşności albo
rozłoşenie płatności całości lub czćści naleşności na
raty, nastćpuje w formie pisemnej, na podstawie
przepisów prawa cywilnego.
2. Okres odraczania lub rozkładania na raty nie
moşe przekraczać trzech lat.
3. Od naleşności, których termin zapłaty odroczono lub rozłoşono na raty nie pobiera sić odsetek
za zwłokć za okres od wydania decyzji do upływu
terminów zapłaty określonych w decyzji.
4. Jeşeli dłuşnik nie spłaci w terminie lub
w pełnej wysokości rat ustalonych w decyzji, pozostała do zapłaty naleşność staje sić natychmiast
wymagalna wraz z naleşnymi odsetkami za zwłokć,
w tym równieş z odsetkami o których mowa w pkt 3.
§ 6. Odmowa umorzenia naleşności oraz odmowa odroczenia terminu spłaty całości lub czćści naleşności albo odmowa rozłoşenia płatności całości
lub czćści naleşności na raty nastćpuje w formie
jednostronnego oświadczenia woli.
§ 7. Przepisy § 2 - § 6 stosuje sić odpowiednio
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat odsetek od naleşności pienićşnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Kolsko i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych
naleşności ubocznych.
§ 8. Przepisów § 2 - § 7 nie stosuje sić do naleşności, których umarzanie, odraczanie terminów
spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrćbne przepisy.
§ 9. 1. Naleşności pienićşne mające charakter
cywilnoprawny, przypadające Gminie Kolsko i jej
jednostkom podległym z urzćdu mogą być umarzane w całości jeşeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku albo pozostawiła majątek nie
podlegający egzekucji na podstawie odrćbnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty co-

Poz. 9
dziennego uşytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000,00zł;

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by wyegzekwować naleşność, a odpowiedzialność
z tytułu naleşności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postćpowaniu egzekucyjnym nie uzyska sić kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postćpowanie egzekucyjne okazało sić nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku gdy oprócz dłuşnika głównego
są zobowiązane inne osoby, naleşności o których
mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy,
gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
3. W przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 1
umorzenie naleşności z urzćdu nastćpuje w formie
pisemnej na podstawie przepisów prawa cywilnego.
4. Wójt moşe wyrazić zgodć na niedochodzenie
naleşności, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 100,00zł.
5. Przepisy § 9 ust. 1 – ust. 4 stosuje sić odpowiednio do umarzania z urzćdu odsetek od naleşności pienićşnych mających charakter cywilnoprawny,
przypadających Gminie Kolsko i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzćdu spłat innych
naleşności ubocznych.
§ 10. 1. Kierownik jednostki przedstawia Wójtowi
Gminy Kolsko sprawozdanie dotyczące udzielonych
ulg wg stanu na dzień 31 grudnia kaşdego roku kalendarzowego w terminie do 31 stycznia roku nastćpnego.
2. Wójt Gminy Kolsko w rocznym sprawozdaniu
z wykonania budşetu przedstawia Radzie Gminy
Kolsko informacjć o udzielonych ulgach.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Kolsko.
§ 12. Traci moc uchwała Nr XXVII/194/2009 Rady
Gminy Kolsko z dnia 29 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielenia ulg
w spłacaniu naleşności pienićşnych, do których nie
stosuje sić przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Kolsko lub jej jednostkom organizacyjnym.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Barbara Kaminiarz
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UCHWAŁA NR LVII/358/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia zasad, trybu udzielenia i rozliczenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących
własności Gminy.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162,
poz. 1568 ze zm.) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. 1. Z budşetu Gminy mogą być udzielone dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku:
1) wpisanym do rejestru zabytków;
2) znajdującym sić na stałe na obszarze Gminy
Nowogród Bobrzański.
2. Dotacja moşe być udzielona osobie fizycznej
lub jednostce organizacyjnej, o której mowa
w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
3. Dotacja moşe być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 2. 1. Dotacja moşe być udzielona do wysokości
50% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Dotacja moşe być równieş udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie
prac lub robót, o których mowa w § 1 ust. 3 w przypadku:
1) jeşeli stan techniczny zabytku wynikający ze
zdarzeń losowych wymaga niezwłocznego podjćcia prac interwencyjnych;
2) jeşeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową, albo wymaga przeprowadzenia złoşonych pod wzglćdem technologicznym prac konserwatorskich
lub robót budowlanych.
3. Dotacja na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku nie moşe zostać udzielona:
1) jeşeli nakłady konieczne na te prace lub roboty
w 100% są finansowane z dotacji pochodzących
z innych ŝródeł;
2) jeşeli łączna kwota dotacji udzielonych przez
Gminć Nowogród Bobrzański i inne uprawnio-

ne organy przekroczyła wysokość 100% nakładów koniecznych na te prace lub roboty.
§ 3. 1. Udzielenie dotacji moşe nastąpić po złoşeniu pisemnego wniosku o przyznanie dotacji.
2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
lub robót budowlanych dołącza sić :
1) dokument potwierdzający wpis do rejestru zabytków;
2) dokument potwierdzający posiadanie przez
wnioskodawcć tytułu prawnego do zabytku;
3) harmonogram oraz kosztorys przewidywanych
prac lub robót;
4) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;
5) pozwolenie na budowć lub zgłoszenie robót,
jeşeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia lub zgłoszenia właściwemu organowi
nadzoru budowlanego.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały.
4. Wniosek o udzielenie dotacji podlega rozpatrzeniu przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego
pod wzglćdem moşliwości finansowych Gminy
i zasadności wykonania wnioskowanych prac lub
robót.
5. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku
Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego wnioskuje do
Rady Miejskiej o przyznanie dotacji dla wnioskodawcy.
6. Decyzjć o udzieleniu dotacji podejmuje Rada
Miejska w drodze Uchwały, w której określa sić nazwć podmiotu dotowanego, prace lub roboty na
wykonanie, których przyznano dotacjć oraz kwotć
przyznanej dotacji.
§ 4. 1. Przekazanie dotacji nastćpuje na podstawie umowy, określającej w szczególności:
1) opis i zakres prac lub robót, termin ich wykonania oraz zobowiązanie do wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych;
2) kwotć dotacji i tryb jej płatności;
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3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji
oraz sposób kontroli naleşytego wykorzystania
dotacji;
4) zobowiązanie ubiegającego sić o dotacjć do
poddania sić pełnej kontroli w zakresie naleşytego wykonania prac lub robót, w tym udostćpnienia niezbćdnej dokumentacji;
5) termin zwrotu: niewykorzystanej dotacji lub
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
pobranej nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości;
6) termin złoşenia sprawozdania z wykonania prac
lub robót.
§ 5. Dotacja moşe być przekazana jednorazowo
lub w transzach, w zaleşności od potrzeb i specyfiki
realizowanych prac lub robót oraz postanowień
umowy.
§ 6. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu
w terminie określonym w umowie.
2. Podstawą rozliczenia dotacji jest:
1) komisyjny odbiór wykonanych prac lub robót
przez właściwie merytorycznie wyznaczonych
pracowników Urzćdu Miejskiego, wytypowanych przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego;
2) sprawozdanie podmiotu dotowanego z wykonania prac lub robót, zawierające w szczególności:
a) opis zrealizowanych prac lub robót;
b) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady poniesione z dotacji, środków własnych, innych ŝródeł;
c) zestawienie rachunków, faktur ze wskazaniem numeru i daty wystawienia, nazwy wydatku, kwoty (w tym ze środków dotacji) daty
zapłaty;
§ 7. 1. Sposób wykorzystania dotacji podlega
kontroli i ocenie, przede wszystkim w zakresie:
1) stanu realizacji prac lub robót;
2) efektywności i jakości wykonania prac lub robót;
3) zgodność wydatkowania dotacji z celem na jaki
zastała przeznaczona;

Poz. 10

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawnych i postanowieniach umowy.
2. Kontrolć prawidłowości wykonania dotowanych prac lub robót, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych sprawują upowaşnieni
przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego pracownicy Urzćdu Miejskiego.
3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1,
osoby upowaşnione mogą badać dokumenty i inne
nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywanych
prac lub robót oraz şądać udzielenia ustnych lub
pisemnych informacji dotyczących wykonywanych
prac lub robót.
§ 8. 1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
prowadzi rejestr udzielonych dotacji.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 zawiera dla
kaşdej udzielonej dotacji:
1) imić i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres
osoby albo nazwć, siedzibć i adres jednostki
organizacyjnej, której przyznano dotacjć;
2) wskazanie zabytku, z uwzglćdnieniem miejsca
jego połoşenia lub przechowywania;
3) zakres prac, na który udzielono dotacjć;
4) datć zawarcia umowy;
5) wysokość przyznanej dotacji.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIX/209/05 Rady
Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia
28 kwietnia 2005 roku w sprawie: określenia zadań
i trybu postćpowania, udzielania i rozliczania dotacji
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych
do rejestru zabytków niestanowiących własności
gminy.
§ 10. Uchwał wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na
tablicy ogłoszeń w Urzćdzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodniczący Rady
Henryk Majdański
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Załącznik
do uchwały Nr LVII/358/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 28 października 2010r.

Wniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZABYTKU I WNIOSKODAWCY
A. DANE O ZABYTKU:
1. Nazwa zabytku: ......................................................................................................................................................
2. Nr w rejestrze zabytków: ……………………………………………………………………………………………………
3. Data wpisu: .............................................................................................................................................................
4. Dokładny adres połoşenia lub przechowywania zabytku:……………………………………………………………..
B. WNIOSKODAWCA
1. Imić i nazwisko/Pełna nazwa...................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. Adres zamieszkania /siedziby.................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3. NIP ...........................................................................................................................................................................
4. REGON .....................................................................................................................................................................
5. Forma prawna..........................................................................................................................................................
6. Nazwa i numer rejestru...........................................................................................................................................
7. Data wpisu do rejestru/ewidencji...........................................................................................................................
8. Osoby upowaşnione do reprezentowania wnioskodawcy ..................................................................................
9. Nazwa banku i numer konta wnioskodawcy.........................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
10. Tytuł prawny do władania zabytkiem (własność, uşytkowanie wieczyste, dzierşawa, inne) ..........................
.......................................................................................................................................................................................
C. UZYSKANE POZWOLENIA:
1) pozwolenia na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy
zabytku:
a) wydane przez: .........................................................................................................................................................
b) numer: .....................................................................................................................................................................
c) data ...........................................................................................................................................................................
2) pozwolenia na budowć:
a) wydane przez: ..........................................................................................................................................................
b) numer: .....................................................................................................................................................................
c) data:...........................................................................................................................................................................

II. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRACACH LUB ROBOTACH
A. ZAKRES RZECZOWY PRAC LUB ROBÓT I PRZEWIDYWANE KOSZTY REALIZACJI
Nr pozycji kosztorysu

Planowany zakres rzeczowy

Przewidywane koszty
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B. UZASADNIENIE CELOWOŚCI PRAC LUB ROBÓT
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
C. TERMIN REALIZACJI
1. Planowany termin rozpoczćcia:.............................................................................................................................
2. Planowany termin zakończenia:.............................................................................................................................
D. PRZEWIDYWANE ŜRÓDŁA SFINANSOWANIA PRAC LUB ROBÓT:

Ŝródła sfinansowania prac lub
robót
Ogółem
Wysokość dotacji, o którą ubiega
sić wnioskodawca z budşetu Gminy
Udział środków własnych
Udział środków z budşetu państwa
Udział środków z innych ŝródeł
(wymienić jakich)

Kwota

Udział w całości kosztów
100 %

III. INFORMACJA O WNIOSKACH O UDZIELENIE DOTACJI SKIEROWANYCH DO INNYCH ORGANÓW
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
IV. WYKAZ WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW
1) aktualny wypis z rejestru zabytków
2) dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcć tytułu prawnego do zabytku
3) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót
4) pozwolenie konserwatora zabytków na prowadzenie prac
5) pozwolenie na budowć lub zgłoszenie robót (jeşeli jest wymagane)
6) informacja o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złoşenia wniosku – dotyczy tylko przedsićbiorców
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wnioskodawcy

Miejscowość, data ........................................................

........................................................
(pieczćć wnioskodawcy)
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UCHWAŁA NR LVII/359/10
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie ustalenia opłaty w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowogród
Bobrzański
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W przedszkolach, prowadzonych przez Gminć Nowogród Bobrzański, świadczenia w zakresie
realizacji programu wychowania przedszkolnego
obejmującego podstawć programową wychowania
przedszkolnego, o której mowa w odrćbnych przepisach, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, na zasadach określonych w statucie
przedszkola.
§ 2. 1. Świadczenia przedszkoli, wykraczające
poza realizacjć podstawy programowej wychowania
przedszkolnego są odpłatne.
2. W trakcie jednej godziny świadczeń opiekuńczo – wychowawczych, udzielanych przez przedszkola w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonym na realizacjć podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, realizowana jest opieka i zajćcia wspierające prawidłowy rozwój dziecka,
zawierające w szczególności elementy:
1) działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i moşliwości dziecka, zapewniających dziecku bezpieczne funkcjonowanie podczas zajćć w przedszkolu i poza przedszkolem
takich jak:

ust. 2, udzielanych w czasie godzin pracy przedszkola, ustala sić opłatć w wysokości 1,20zł.
4. Za czas niekorzystania przez dzieci ze świadczeń określonych w ust 3, pobrana opłata podlega
zwrotowi.
5. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3 nie obejmuje kosztów wyşywienia w przedszkolu ustalanych
przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów
art. 67a ustawy o systemie oświaty.
6. Opłata, o której mowa w § 2 ust. 3 nie obejmuje kosztów zajćć dodatkowych, prowadzonych na
şyczenie rodziców przez inne niş przedszkole podmioty.
§ 3. Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka
w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola, deklarują dzienną liczbć godzin korzystania w danym roku
szkolnym przez dziecko ze świadczeń opiekuńczo –
wychowawczych, o których mowa w § 2. ust. 2.
§ 4. 1. W opłatach, o których mowa w § 2
ust. 3 mogą zostać udzielone ulgi.
2. O udzielenie ulgi w wysokości 50% w opłatach
mogą ubiegać sić rodzice lub opiekunowie prawni
dziecka jeśli:

b) nadzór nauczyciela lub pracownika obsługi nad
wypoczywającym dzieckiem,

1) pozostają w trudnej sytuacji materialnej tj. korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej na
podstawie art. 36 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca
2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r.
Nr 175, poz. 1362 z póŝniejszymi zmianami),

c) nadzór nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie przedszkolnego placu zabaw,

2) do przedszkola uczćszcza wićcej niş jedno
dziecko w rodzinie, moşliwość udzielenia ulgi
dla drugiego i kaşdego nastćpnego dziecka,

a) przygotowanie miejsca do zabawy, wypoczynku i snu dziecka,

2) zajćć przygotowujących dzieci do udziału
w przedszkolnych oraz środowiskowych konkursach, imprezach artystycznych i okolicznościowych,
3) zajćć umoşliwiających realizacjć programów
autorskich i innowacji poszerzających podstawć programową,
4) gier i zabaw korekcyjno-kompensacyjnych dostosowanych do wieku i moşliwości dziecka,
umoşliwiających mu osiągnićcie dojrzałości
szkolnej.
3. Za kaşdą rozpoczćtą godzinć świadczeń opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w § 2

3) zaistnieją szczególnie uzasadnione przypadki
losowe w rodzinie dziecka.
3. Ulga w opłatach udzielana jest na okres
3 miesićcy, w razie potrzeby po upływie 3 miesićcy
rodzice lub opiekunowie prawni dziecka mogą wystąpić z ponownym wnioskiem o jej przyznanie do
dyrektora przedszkola.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i podlega wywieszeniu na tablicy
ogłoszeń w Urzćdzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Przewodniczący Rady
Henryk Majdański
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UCHWAŁA NR IX/56/10
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmian do uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zasad
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 81
ust. 1 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z póŝn. zm.) oraz art. 221
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.)
Rada Gminy Świdnica uchwala, co nastćpuje:
§ 1. W § 5 ust. 2 uchwały Nr IV/17/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie
zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków skreśla sić

punkty 9 i 10. Punkt 11 otrzymuje nową numeracjć
9.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Świdnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń Urzćdu Gminy w Świdnicy.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski

===================================================================================
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UCHWAŁA NR IX/58/10
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 9 ust. 1 ustawy
z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póŝn. zm.) oraz art. 10
ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
(Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539 z póŝn. zm.) uchwala
sić, co nastćpuje:

§ 4. Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka
Kultury jest upowszechnianie kultury, twórczości
artystycznej i ochrona dziedzictwa narodowego.

§ 1. W celu prowadzenia działalności kulturalnej
tworzy sić Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Świdnica.

§ 2. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową
instytucją kultury Gminy Świdnica.

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

§ 3. Siedzibą Gminnego Ośrodka Kultury jest
budynek połoşony przy ulicy Ogrodowej Nr 37
w Świdnicy.

§ 5. W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi
Gminna Biblioteka Publiczna w Świdnicy, ul. Długa
25.
§ 6. Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy zostanie nadany odrćbną uchwałą.

Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski
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UCHWAŁA NR IX/59/10
RADY GMINY ŚWIDNICA
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku
z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13,
poz. 123 z póŝn. zm.) w związku z art. 10 ustawy
z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U.
z 1997r. Nr 85, poz. 539 z póŝn. zm.) uchwala sić:
Statut Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy

4) Wójcie – naleşy przez to rozumieć Wójta Gminy
Świdnica,
5) Dyrektorze – naleşy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy lub
osobć czasowo wykonującą tć funkcjć.
§ 4. 1. Terenem działania Ośrodka Kultury jest
Gmina Świdnica.
2. Siedzibą Ośrodka Kultury jest
w Świdnicy przy ulicy Ogrodowej 37.

budynek

Rozdział 1

Rozdział 2

Postanowienia ogólne

Przedmiot działania

§ 1. 1. Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy jest
samorządową instytucją kultury Gminy Świdnica,
utworzoną na mocy uchwały Nr IX/58/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 paŝdziernika 2010r.

§ 5. Ośrodek Kultury realizuje cele i zadania
w dziedzinie sztuki i edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego oraz popularyzacji czytelnictwa.

2. Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego
przez Gminć Świdnica pod Nr 1/2010 i posiada osobowość prawną.

§ 6. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury
naleşą:

§ 2. Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy działa
według obowiązujących na obszarze Rzeczpospolitej
Polskiej przepisów prawnych, a w szczególności:

2) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych,

1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241
z póŝn. zm.),
3) ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póŝn. zm.),
4) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach
publicznych (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539
z póŝn. zm.),
5) niniejszego statutu.

1) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukć,

3) tworzenie warunków do wspierania i rozwoju
amatorskiego ruchu artystycznego,
4) współpraca, w tym równieş mićdzynarodowa,
z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami
pozarządowymi w zakresie kultury i sztuki,
5) ochrona dziedzictwa narodowego, podtrzymywanie tradycji lokalnych, w tym artystycznych,
6) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, udostćpnianie i ochrona materiałów bibliotecznych,
7) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w dziedzinie kultury, sztuki i historii.

§ 3. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

2. W zakresie działalności Ośrodka Kultury jest
prowadzenie m. in. Biblioteki Gminnej.

1) Ośrodku Kultury – naleşy przez to rozumieć
Gminny Ośrodek Kultury w Świdnicy – samorządową instytucjć kultury,

3. Wójt moşe zlecić Ośrodkowi Kultury wykonywanie dodatkowych zadań na rzecz Gminy, zapewniając na ten cel środki finansowe.

2) Bibliotece – naleşy przez to rozumieć Gminną
Bibliotekć Publiczną wchodzącą w skład Gminnego Ośrodka Kultury w Świdnicy,

§ 7. Ośrodek Kultury realizuje zadania poprzez:

3) Gminie – naleşy przez to rozumieć Gminć
Świdnica,

1) organizowanie wystaw, konkursów, koncertów,
imprez plenerowych, przeglądów oraz innych
przedsićwzićć,
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2) prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie warsztatów i kół zainteresowań,

ność za jego stan i wykorzystanie do realizacji celów
statutowych.

3) gromadzenie, przechowywanie i udostćpnianie
przedmiotów związanych z historią gminy,

3. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka
Kultury jest plan działania tej instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji przyznanej przez Gminć.

4) popularyzowanie walorów historycznych i turystycznych gminy.
Rozdział 3
Organizacja Domu Kultury
§ 8. 1. Działalnością Ośrodka Kultury kieruje Dyrektor powołany na to stanowisko przez Wójta na
czas określony lub nieokreślony.
1) Kandydata na stanowisko Dyrektora moşna wyłonić w drodze konkursu.
2) Dyrektor zarządza Ośrodkiem Kultury, odpowiada za całokształt działalności i reprezentuje
tć instytucjć na zewnątrz.
§ 9. 1. Do
w szczególności:

obowiązków

Dyrektora

naleşy

1) kierowanie działalnością podstawową i administracją,

4. Plan działania Ośrodka Kultury uwzglćdnia
roczny plan przychodów i kosztów, w miarć potrzeb
i plan usług, plan remontów i konserwacji środków
trwałych oraz plan inwestycji.
5. Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieşącej działalności i zobowiązania z uzyskanych przychodów.
6. Wysokość rocznej dotacji na działalność
Ośrodka Kultury ustala Gmina. W celu uzyskania
dotacji Dyrektor przedkłada Wójtowi w ustalonym
terminie roczny plan pracy, w tym preliminarz finansowy.
7. Wartość majątku Ośrodka Kultury odzwierciedla fundusz Ośrodka Kultury, który odpowiada wartości wydzielonego dla Ośrodka Kultury i nabytego
mienia.

2) nadzór nad składnikami majątkowymi placówki,

8. Fundusz Ośrodka Kultury zwićksza sić lub
zmniejsza o kwotć zmian wartości majątku Ośrodka
Kultury, bćdących skutkiem:

3) opracowanie planów rzeczowych i finansowych,

1) aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrćbnych przepisów;

4) prowadzenie okresowej sprawozdawczości,

2) nieodpłatnego przekazania lub otrzymania
środków trwałych, wartości niematerialnych
i prawnych.

5) wydawanie regulaminów, zarządzeń i instytucji
wewnćtrznych,
6) wykonywanie funkcji pracodawcy, w tym zatrudnianie i zwalnianie pracowników, ustalanie
ich zakresu czynności oraz trybu załatwiania
powierzonych im spraw,
7) prowadzenie kontroli zarządczej i nadzorowania
jakości pracy podległych pracowników.
2. Dyrektor wyznacza spośród pracowników
osobć zastćpującą go podczas jego nieobecności.
Zastćpstwa tego nie moşna powierzyć głównemu
ksićgowemu.
§ 10. Ośrodek Kultury zatrudnia pracowników
działalności podstawowej i obsługi, do których stosuje sić przepisy Kodeksu Pracy oraz odrćbne przepisy dotyczące czasu pracy w instytucjach kultury.
§ 11. Organizacjć wewnćtrzną Ośrodka Kultury
określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora, po zasićgnićciu opinii Wójta.
Rozdział 4
Zasady gospodarki finansowej
§ 12. 1. Ośrodek Kultury gospodaruje samodzielnie powierzonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkć w ramach posiadanych środków, kierując sić zasadami celowości
i efektywności ich wykorzystania.
2. Dyrektor zarządza mieniem komunalnym
przekazanym przez Gminć, ponosi odpowiedzial-

9. Ośrodek Kultury moşe tworzyć zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrćbnych przepisach.
10. Ośrodek Kultury moşe tworzyć z zysku oraz
innych środków przekazanych przez osoby prawne
i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na
wypłatć nagród indywidualnych oraz inne fundusze.
Zasady gospodarowania tymi funduszami określają
regulaminy Ośrodka Kultury.
§ 13. Dyrektor składa Wójtowi sprawozdanie finansowe w terminach i formach ustalonych przez
Wójta oraz określonych w odrćbnych przepisach.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 14. Zmiany w statucie mogą być dokonane
w trybie przewidzianym dla jego nadania.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Świdnica.
§ 16. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą od 1 stycznia 2011
roku.
Przewodniczący Rady
Włodzimierz Rebelski
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UCHWAŁA NR XLI/339/10
RADY MIEJSKIEJ W TRZCIELU
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań
Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 z póŝniejszymi zmianami), art. 221
ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝniejszymi
zmianami) Rada Miejska uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnićcia zysku
mogą otrzymać z budşetu Gminy Trzciel dotacje
celowe na realizacjć celów publicznych z wyłączeniem sfery publicznej, o której mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
ze zmianami).
§ 2. 1. Podmiot składa Burmistrzowi ofertć
o udzielenie dotacji celowej z budşetu Gminy
w terminie do dnia 15 września poprzedzającego rok
budşetowy.
2. W przypadkach uzasadnionych, oferta moşe
być złoşona po upływie terminu o którym mowa
w ust. 1.
3. Do oferty naleşy dołączyć:

4) harmonogram rzeczowo finansowy realizacji
zadania publicznego ze wskazanie ŝródeł jego
finansowania,
5) podpis osób uprawnionych do składania
oświadczenia woli w imieniu oferenta.
2. Wzór oferty stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 4. Decyzjć o przyznaniu dotacji podejmuje
Burmistrz po zasićgnićciu opinii właściwej Komisji
Rady Miejskiej, uwzglćdniając w szczególności:
1) zgodność zadania ujćtego w ofercie z zadaniami publicznymi Gminy,
2) wysokość środków budşetu Gminy przeznaczonych na realizacjć zadań przez podmioty, o których mowa w § 1,
3) ocenć przedstawionej we wniosku kalkulacji
kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania publicznego,
4) ocenć moşliwości realizacji zadania publicznego przez podmiot,

1) statut lub inny dokument organizacyjny i rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego
zadania statutowe,

5) analizć wykonania zadań przez podmiot
w okresie poprzednim, z uwzglćdnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji.

2) pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli,

§ 5. 1. Udzielenie dotacji celowej nastćpuje na
podstawie umowy zawartej pomićdzy gminą
a podmiotem.

3) oświadczenie, şe podmiot nie działa dla osiągnićcia zysku,
4) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami naleşności publicznoprawnych.
4. Burmistrz moşe uzaleşnić rozpatrzenie oferty
po złoşenie przez podmiot dodatkowych informacji.
5. W przypadku złoşenia oferty niekompletnej
Burmistrz wzywa do jej uzupełnienia w terminie
14 dni.
§ 3. 1. Oferta podmiotu ubiegającego sić o dotacjć celową z budşetu Gminy powinna zawierać
w szczególności:

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać w szczególności:
1) określenie stron umowy,
2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki
dotacja została przyznana, termin i miejsce jego
realizacji,
3) wysokość udzielonej dotacji celowej, tryb płatności i termin jej przekazania,
4) termin wykorzystania dotacji, nie dłuşszy niş do
dnia 31 grudnia danego roku budşetowego,

2) określenie kwoty dotacji celowej wraz z kalkulacją kosztów zadania,

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji
oraz termin zwrotu niewykorzystanej czćści dotacji, nie dłuşej niş 15 dni od dnia wykonania
zadania,

3) termin realizacji zadania publicznego,

6) tryb kontroli wykonywania zadania,

1) zakres rzeczowy zadania publicznego,

7) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji w sposób umoşliwiający ocenć wy-
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konania zadania pod wzglćdem rzeczowym
i finansowym,

zanie kolejnej raty środków nastćpuje po rozliczeniu
poprzedniej.

8) zobowiązanie podmiotu do poddania sić kontroli przeprowadzonej ze strony przekazującego
dotacjć,

§ 8. 1. Podmiot obowiązany jest do złoşenia rozliczenia zadania, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

9) zobowiązanie podmiotu do realizacji zadania
w sposób efektywny, oszczćdny i terminowy,

2. Czynności związane z przyjmowaniem ofert
wykonania zadania publicznego, rozliczeniem oraz
kontrolą wykorzystania dotacji wykonują pracownicy merytoryczni referatów Urzćdu Miejskiego.

10) sankcje z tytułu niewykonania zadania, niedotrzymania terminu zwrotu niewykorzystanej
czćści dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z jej przeznaczeniem,
11) warunki wypowiedzenia umowy.
§ 6. 1. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranie jej nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości powoduje obowiązek zwrotu
dotacji do budşetu Gminy wraz z naleşnymi odsetkami naliczonymi w sposób jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia wymienionych okoliczności.
2. Odsetki, od dotacji podlegających zwrotowi
do budşetu Gminy nalicza sić od dnia:
1) przekazania z budşetu Gminy dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
2) nastćpującego po upływie terminu zwrotu dotacji określonego w pkt. 1 w przypadku dotacji
pobranej nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości.
§ 7. 1. Udzielenie dotacji przez Burmistrza odbywa sić po uchwaleniu przez Radć Miejską uchwały
budşetowej na dany rok budşetowy.

3. Przedłoşone przez podmiot rozliczenie zadania
podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza, po wydaniu opinii przez Skarbnika Gminy.
§ 9. Zapewnia sić jawność postćpowania
w sprawie przyjmowania wniosków, przyznania
i rozliczenia dotacji poprzez publikacjć wszelkich
materiałów związanych z dotacją w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.
§ 10. Traci moc uchwała Nr II/11/06 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie
trybu postćpowania o udzielenie dotacji podmiotom
niezaliczonym do sektora finansów publicznych
i niedziałającym w celu osiągnićcia zysku, na cele
publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań
zleconych.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Trzciela.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdu Województwa Lubuskiego.

2. Uruchomienie środków nastćpuje jednorazowo lub w kilku ratach, w zaleşności od specyfiki wykonywanego zadania i postanowień umowy. Przeka-

Przewodniczący Rady
Tomasz Janeczek

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XLI/339/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 października 2010r.
OFERTA
o dofinansowanie w ............... roku z budżetu Gminy Trzciel podmiotów niezliczonych do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Trzciel na rok .......... (tytuł projektu)*

.................................................................................................................
*(cele inne niş określone w ustawie o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie)

I. Wnioskodawca
1. Nazwa podmiotu – ..................................................................................................................................................
2. Siedziba (dokładny adres)– ....................................................................................................................................
3. Forma prawna – ......................................................................................................................................................
4.. Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym –.................................................................................................................
5. Osoba odpowiedzialna za realizacjć zadania (nazwisko i imić, adres, numer tel.).............................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Regon –.....................................................................................................................................................................
7. NIP - ..........................................................................................................................................................................
8. Nazwa banku i nr konta bankowego –....................................................................................................................
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II. Dane o wnioskodawcy
1. Charakterystyka działalności Wnioskodawcy (cel statutowe i zakres działania, teren działania, liczba osób
objćtych działalnością itp.) –
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. Osoby uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych – ................................................
.....................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ŝródła finansowania działalności Wnioskodawcy - ...........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Główne osiągnićcia Wnioskodawcy ( w zakresie realizacji zadań o charakterze publicznym) - ....................
.....................................................................................................................................................................................
5. Czy wnioskodawca posiada zadłuşenia w bankach lub inne zobowiązania i czy nie zalega z podatkami
wobec skarbu państwa i budşetu gminy (zaznaczyć prawidłowe) * tak/nie.
III. Opis zadania przejmowanego do realizacji:
1. Przewidywane rezultaty, które zostaną osiągnićte w wyniku realizacji zadania– ..............................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. Sposób realizacji – ..................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. Termin i miejsce realizacji – ...................................................................................................................................
4. Wskazać korzyści dla Gminy z realizacji zadania (opisać, wymienić....) ............................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
5. Informacja o posiadanych zasobach kadrowych, rzeczowych, lokalowych wskazujących na moşliwość
wykonania zadania ......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
6. Informacja o udziale środków własnych bądŝ z innych ŝródeł zaangaşowanych w realizacjć zadania
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
……………….................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów
Przewidywana realizacja ze środków
Lp.

Wyszczególnienie elementów wydatków

Koszty
ogółem

własnych

budşetu gminy

innych ŝródeł,
w tym zagranicznych

V. Kwota wnioskowanej dotacji .......................................................................................................... zł.
VI. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 1
Płatność

Termin

– 28 –
Rodzaj wydatków

Poz. 15
Całkowita kwota
wydatków

Kwota wydatków
kwalifikowanych

I. etap
1.
2.
….
Suma
II etap
…

1.
2.
…

Suma
III etap
1.
2.
…
Suma
Razem

VI. Termin rozliczenia dotacji .................................................................................................................
Oświadczam, iş dane i informacje zawarte we wniosku są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

……………………….., dnia………………………..

…………………………………………
Podpis i pieczćć wnioskodawcy
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLI/339/10
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 28 października 2010r.

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)
z wykonania zadania publicznego
.......................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(nazwa zadania)

realizowanego w okresie od ................................... do ..................................................,na podstawie w umowie Nr .........................z dnia.......................,
Czćść I. Informacje ogólne
1. Czy zakładane cele i w jakim stopniu zostały osiągnićte
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
……………………..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. Opis wykonania zadania (działań i wymiernych rezultatów)
………………………………………………………………………………………………………..........................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 1

– 29 –

Poz. 15

3. Informacje o adresatach zadania (liczebność, charakterystyka ze wzglćdu na istotne dla realizacji zadania
cechy, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, status materialny)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
……………………….......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Czćść II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
A. Informacja o wydatkach poniesionych przy wykonaniu zadania
Całkowity koszt w okresie sprawozdawczym).................. zł, w tym koszty pokryte z uzyskanej dotacji
............... zł, w tym środki własne .....................(w porównaniu z ofertą .....................zł ).
1. Kosztorys ze wzglćdu na rodzaj kosztów (w zł)

Lp.

Rodzaj
kosztów i sposób
ich kalkulacji

Całość zadania
Koszt
całkowity

w tym
z dotacji

Poprzednie
okresy sprawozdawcze
(narastająco)
Koszt
w tym
całkowity
z dotacji

Bieşący
okres sprawozdawczy
koszt
całkowity

w tym
z dotacji

Razem
Uwagi:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
B. Zestawienie faktur (rachunków)
Lp.

Numer dokumentu

Data

Nawa wydatku

Kwota

W tym ze środków
pochodzących z dotacji

Razem
C. Podsumowanie realizacji zadania
Kwota dotacji określona w umowie....................................................................................................................
Dotychczas przekazana łączna kwota dotacji......................................................................................................
Dotychczas poniesione łączne wydatki pokrywane z dotacji .............................................................................
Uwagi dotyczące wzajemnych zobowiązań ........................................................................................................

Czćść III. Dodatkowe informacje
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Załączniki:
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
5. ............................................................
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Oświadczam(-my), şe:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił sić status prawny organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki
organizacyjnej*,
2) wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,
3) zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane za środki finansowe uzyskane w ramach umowy zostały dokonane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

……………………………………………………
(pieczćć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej* )

………………………………………..
(podpis osoby upowaşnionej lub podpisy osób upowaşnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

Adnotacje urzćdowe (nie wypełniać)
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

…………………………………..
sprawdzono pod wzglćdem: merytorycznym formalnym i rachunkowym:
..............................................................................................
(data i podpis pracownika merytorycznego)

Opinia skarbnika gminy:
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Zatwierdzono:
......................................................
(data i podpis Burmistrza)

POUCZENIE
Sprawozdania składa sić osobiście lub nadsyła listem poleconym w przewidzianym w umowie terminie na adres Urzćdu Miejskiego
w Trzcielu.
1. Sprawozdanie naleşy sporządzać w okresach określonych w umowie.
2. Opis musi zawierać szczegółową informacjć o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w umowie. W opisie
konieczne jest uwzglćdnienie wszystkich planowanych działań, zakres, w jakim zostały zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstćpstw w ich realizacji, zarówno jeśli idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.
3. Do sprawozdania załączyć naleşy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w czćści ze środków pochodzących z dotacji. Spis zawierać powinien: nr faktury (rachunku), datć jego wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej czćści pokryta ona została z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Kaşda z faktur (rachunków) opłaconych
z otrzymanej dotacji powinna być opatrzona na odwrocie pieczćcią podmiotu oraz zwierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub
innego rodzaju opłaconej naleşności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobć odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń
finansowych organizacji. Do sprawozdania nie załącza sić faktur (rachunków), które naleşy przechowywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami i udostćpniać podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych.
4. Wielkość kolejnej transzy dotacji lub ewentualna kwota podlegająca zwrotowi na rzecz organu zlecającego po zakończeniu zadania.
5. Do niniejszego sprawozdania załączyć naleşy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjćte przy realizacji
zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewaluacji), jak równieş
dokumentować konieczne działania prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postćpowania w ramach
zamówień publicznych).
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UCHWAŁA NR LVIII/380/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr VIII/61/2007 z dnia 24 maja 2007r. w sprawie:
1) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi
opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
2) szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww. usługi,
3) trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.), art. 50 ust. 6 w związku z art. 50 1 – 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst
jednolity: Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), uchwala sić co nastćpuje:

łączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi; szczegółowych
warunków czćściowego lub całkowitego zwolnienia
z opłat za ww. usługi; trybu pobierania opłat za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmienia sić treść § 2 ust. 1, który otrzymuje nowe brzmienie:

§ 1. 1. W uchwale Nr VIII/61/2007 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie określenia: 1. szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi, 2. szczegółowych warunków czćściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za ww.
usługi, 3. trybu pobierania opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, opublikowanej w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z 2007r. Nr 62, poz. 909 zmienionej uchwałą
XXXVI/232/2009 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia
26 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Rady
Miejskiej w Witnicy w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i za specjalistyczne usługi opiekuńcze z wy-

„Koszt jednej roboczogodziny usługi opiekuńczej
i specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi
8 złotych”.
2. W pozostałej czćści uchwała Nr VIII/61/2007
Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 24 maja 2007r. nie
ulega zmianie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska

=================================================================================
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UCHWAŁA NR LVIII/381/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Witnica w latach 2007 – 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z póŝniejszymi
zmianami) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝniejszymi zmianami) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XLVII/284/2006 Rady Miejskiej
w Witnicy z dnia 26 paŝdziernika 2006 roku w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu gospo-

darowania mieszkaniowym zasobem gminy Witnica,
obowiązującym w latach 2007 – 2011, opublikowanej w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego Nr 110 z dnia 11.12.2006r., poz. 1958, wprowadza sić nastćpujące zmiany:
W § 4 dodaje sić ust. 8 o nastćpującej treści:
„Mając na wzglćdzie optymalizacjć wykorzystania mieszkaniowego zasobu gminy Burmistrz,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, moşe zdecydować o zmianie przeznaczenia:

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 1
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1. lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu gminy i przekazaniu go
do wynajćcia jako lokal socjalny umieszczony
w załączniku do zmienianej uchwały.
2. lokalu socjalnych wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu gminy i przekazaniu go
do wynajćcia jako lokal mieszkalny umieszczony
w załączniku do zmienianej uchwały.”

Poz. 17, 18

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić
Burmistrzowi Miasta i Gminy Witnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od dnia
ogłoszenia w dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska

§ 2. W pozostałej czćści uchwała Nr XLVII/284/06
Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 26 paŝdziernika
2006r. nie ulega zmianie.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LVIII/387/2010
RADY MIEJSKIEJ W WITNICY
z dnia 28 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z sali gimnastycznej oraz placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Dąbroszynie przez mieszkańców gminy
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1
pkt. 10 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zm.) Rada
Miejska w Witnicy określa zasady i tryb korzystania
przez mieszkańców gminy z sali gimnastycznej oraz
placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie w ponişszym brzmieniu:

7) Przebywanie w sali i korzystanie z jej urządzeń,
w tym ze sprzćtu sportowego dozwolone jest
tylko za zgodą Zarządcy obiektu.

§ 1. Zarządca obiektu, którym jest dyrektor szkoły, czuwa, aby obiekt sali gimnastycznej oraz plac
zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbroszynie
w pierwszym rzćdzie był wykorzystywany w godzinach zajćć szkolnych przez uczniów, a po godzinach
zajćć lekcyjnych oraz w dni wolne od pracy mógł
być udostćpniany mieszkańcom gminy.

10) Przed przystąpieniem do ćwiczeń naleşy zdjąć
kolczyki, łańcuszki, pierścionki i inne przedmioty mogące stanowić przyczynć skaleczenia.

§ 2. Zasady korzystania z sali gimnastycznej
przez mieszkańców gminy:
1) Korzystanie z sali gimnastycznej przez mieszkańców gminy jest nieodpłatne.
2) Zabrania sić wstćpu na salć osobom bćdącym
pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
3) Zabrania sić wnoszenia oraz spoşywania na sali
wszelkich napojów alkoholowych oraz środków
odurzających.
4) Zabrania sić wstćpu na salć osobom postronnym oraz nie ćwiczącym, nie posiadającym
zmiennego obuwia sportowego.
5) Korzystający z sali obowiązani są zachować porządek i czystość w trakcie oraz po swoich zajćciach, a takşe dbać o sprzćt i urządzenia sportowe.
6) Wszystkich ćwiczących korzystających z sali
gimnastycznej obowiązują stroje gimnastyczne
i zmienne obuwie sportowe.

8) Sprzćt znajdujący sić w sali moşe być wykorzystywany tylko zgodnie z przeznaczeniem.
9) Wszelkie zauwaşone usterki i uszkodzenia naleşy niezwłocznie zgłaszać Zarządcy obiektu.

11) O kaşdym wypadku podczas korzystania z sali
osoba odpowiedzialna za salć zawiadomi Zarządcć obiektu, a w razie konieczności wezwie
pogotowie ratunkowe.
§ 3. Tryb korzystania z sali gimnastycznej przez
mieszkańców:
1) Mieszkańcy gminy mogą korzystać z sali po
uzyskaniu zgody Zarządcy obiektu.
2) Zarządca obiektu udostćpniając salć odnotowuje datć i czas, w którym obiekt jest udostćpniany oraz wyznacza osobć odpowiedzialną za salć i za osoby w niej przebywające w czasie korzystania.
§ 4. Zasady korzystania z placu zabaw:
1) Plac zabaw jest dla dzieci terenem słuşącym
zabawie i wypoczynkowi.
2) Na terenie placu zabaw dzieci mogą przebywać
wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które
ponoszą za te dzieci pełną odpowiedzialność.
3) Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
4) Z urządzeń zabawowych naleşy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

korzystać

Dziennik Urzćdowy
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5) Zabronione jest stawanie na ruchomych czćściach urządzeń.

Poz. 18, 19

1) Korzystanie z placu zabaw przez dzieci ma charakter ogólnodostćpny, w godzinach 8:00 –
18:00, od poniedziałku do piątku.

6) Na terenie placu zabaw obowiązuje bezwzglćdny zakaz spoşywania napojów alkoholowych,
przyjmowania środków odurzających, palenia
tytoniu oraz przebywania na nim osób w stanie
nietrzeŝwym.

2) Wszelkie uszkodzenia urządzeń lub zniszczenia
naleşy zgłaszać do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbroszynie (tel. 95 721 64 75) lub
Urzćdu Miasta i Gminy Witnica (tel. 95 721 64
40).

7) Zabrania sić w szczególności:

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Witnicy.

a) niszczenia urządzeń zabawowych,
b) zaśmiecania terenu,

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

c) niszczenia zieleni,
d) jazdy na rowerze,

Przewodnicząca Rady
Krystyna Sikorska

e) wprowadzania zwierząt.
8) Korzystanie z placu zabaw jest nieodpłatne.
§ 5. Tryb korzystania z placu zabaw

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LXVI/411/10
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia 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 i osób uprawnionych do
udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 59 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (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 pienićşnych mających charakter cywilnoprawny, warunki
dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić bćdzie pomoc publiczną
oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) naleşnościach – naleşy przez to rozumieć naleşności pienićşne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Koşuchów i jej
jednostkom podległym
2) ulgach – naleşy przez to rozumieć umorzenie,
odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności w całości lub czćści;
3) dłuşniku – naleşy przez to rozumieć osobć fizyczną, osobć prawną oraz jednostkć organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia naleşności;

4) działalności gospodarczej – naleşy przez to rozumieć działalność gospodarczą, do której mają
zastosowanie reguły konkurencji określone
w przepisach czćści trzeciej tytułu VII rozdziału
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
5) organie uprawnionym – naleşy przez to rozumieć organ lub osoby wskazane w niniejszej
uchwale, uprawnione do udzielania ulg;
6) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawć
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postćpowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z póŝn. zm.);
7) rozporządzeniu - naleşy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca
2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający sić o pomoc
de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).
§ 3. 1. Naleşności mogą być na wniosek dłuşnika
umarzane w całości lub w czćści, ich spłata moşe
być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub
interesem publicznym, a w szczególności jeşeli:
1) dłuşnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze wzglćdu na trudną sytuacjć finansową
nie jest w stanie spłacić naleşności, a jej wyeg-
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zekwowanie moşe zagrozić egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłuşnika;
2) dłuşnik prowadzący działalność gospodarczą
znalazł sić w przejściowej trudnej sytuacji ekonomicznej, z zastrzeşeniem, şe nie spełnia kryteriów określonych w pkt 9 – 11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych
przedsićbiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 1.10.2004).
2. Od naleşności, której spłatć odroczono lub
rozłoşono na raty, odsetki ustawowe są naliczane do
dnia złoşenia wniosku o udzielenie ulgi, włącznie
z tym dniem.
3. Jeşeli dłuşnik nie dokonał zapłaty odroczonej
naleşności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat
w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości,
niespłacona naleşność staje sić natychmiast wymagalna w całości wraz z naleşnymi odsetkami, liczonymi od dnia nastćpującego po upływie pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy czćści
naleşności, organ uprawniony wyznacza termin
spłaty pozostałej czćści naleşności z zastrzeşeniem,
şe w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli
dotyczące udzielonej ulgi traci moc i naleşność staje
sić wymagalna w całości wraz z naleşnymi odsetkami, liczonymi od dnia nastćpującego po upływie
pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty.
5. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika głównego
są zobowiązane inne osoby, naleşności mogą zostać
umorzone na wniosek dłuşnika tylko wtedy, gdy
warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich
zobowiązanych.
§ 4. 1. Naleşności mogą być umarzane w całości
z urzćdu, jeşeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrćbnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego uşytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwować naleşność, a odpowiedzialność z tytułu
naleşności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postćpowaniu egzekucyjnym nie uzyska sić kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postćpowanie egzekucyjne okazało sić nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. Do umarzania z urzćdu naleşności stosuje sić
odpowiednio § 3 ust. 5 uchwały.
§ 5. Do udzielania ulg uprawnieni są :
1. Burmistrz Koşuchowa;
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2. kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, jeşeli wartość naleşności nie przekracza
1.000,00zł.
§ 6. 1. Udzielanie ulg nastćpuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego,
a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłuşnikiem.
2. Odmowa udzielenia ulgi nastćpuje w formie
oświadczenia woli organu uprawnionego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1,
umorzenie naleşności nastćpuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego, które stanowi podstawć odpisu w ksićgach rachunkowych.
§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie naleşności dłuşnik składa organowi uprawnionemu.
2. Wniosek winien zawierać uzasadnienie wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których mowa
w § 3 ust. 1.
3. Do wniosku naleşy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłuşnik:
1) osoba fizyczna – składa informacjć o sytuacji
majątkowej, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.
4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji
wniosku w zakresie jego kompletności i moşe wezwać dłuşnika do jego uzupełnienia w terminie
7 dni, z pouczeniem, şe niezastosowanie sić do wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia oraz bez odrćbnego powiadomienia.
§ 8. 1. Organ uprawniony, na wniosek podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, moşe
udzielać ulg, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej określonej
w § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4;
2) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na
zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006r.), tj. określone w § 3 ust. 1 pkt 2.
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest zobowiązany przekazać wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) zaświadczenia lub oświadczenia, o których
mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy o postćpowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sić o pomoc de minimis,
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którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający sić o pomoc de minimis.
3) sprawozdania finansowe, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.
3. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006, organ uprawniony, na podstawie
otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji i sprawozdań wymienionych w ust. 2, dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia pomocy
de minimis w formie ulg wynikających z niniejszej
uchwały.
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raczania lub rozkładania na raty spłat innych naleşności ubocznych.
§ 10. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Koşuchowie Nr XLI/307/06 z dnia 29 czerwca 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania
ulg w spłacie naleşności pienićşnych Gminy Koşuchów i gminnych jednostek organizacyjnych, do
których nie stosuje sić przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do
tego uprawnionych .
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński

§ 9. Przepisy § 3 – 8 stosuje sić odpowiednio do
umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od tych naleşności oraz do umarzania, odZałącznik
do uchwały Nr LXVI/411/10
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 29 października 2010r.
19

.............................................................
imić i nazwisko/nazwa przedsićbiorcy

.............................................................
.............................................................
adres/siedziba

……………………………………………..
NIP

………………………………………….….
PESEL

INFORMACJA O SYTUACJI MAJĄTKOWEJ
osoby ubiegającej się o zastosowanie ulgi w spłacie należności pieniężnych*
1. Stan rodziny:
1) wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

imić i nazwisko

Wiek

Pokrewieństwo

Miejsce pracy/nauki
ŝródło dochodu

Wnioskodawca:

Dołączam dokumenty potwierdzające wykazane dochody / brak dochodów.

Wysokość dochodu
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2) pozostajć w związku małşeńskim
 TAK, majątkowe stosunki małşeńskie określa:
 wspólność ustawowa
 rozdzielność majątkowa:.................................................................................................................................
data i nr notarialnej umowy małşeńskiej

 NIE, małşeństwo zostało rozwiązane………………………………………………..………….………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
data rozwiązania małşeństwa, sygnatura akt, sąd, który wydał orzeczenie o rozwiązaniu małşeństwa

 NIE
* Wg stanu na koniec miesiąca poprzedzającego złoşenie wniosku o zastosowanie ulgi

2. Warunki mieszkaniowe:
Zajmowane mieszkanie stanowi moją własność:
 TAK,
 NIE,...................................................................................................................................................................
proszć podać na jakich zasadach jest zajmowane (najem, uşyczenie - od kogo)

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Powierzchnia mieszkania: .................. m2.
3. Miesićczne, stałe obciąşenia finansowe wnioskodawcy:
1) czynsz/ podatek od nieruchomości ........................................................................................................................
2) gaz ............................................................................................................................................................................
3) energia elektryczna .................................................................................................................................................
4) woda …….…………………………………………………………………………………................................................
5) wywóz nieczystości……………………….................................................................................................................
6) telefon, w tym abonament telefoniczny……………………....................................................................................
7) RTV / telewizja przewodowa ..................................................................................................................................
8) alimenty ..................................................................................................................................................................
9) spłata kredytu.…………………………………………………………………………........……………………….……….
10) inne:……………………………………………………………………………….....................................................……
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dołączam dokumenty potwierdzające powyşsze obciąşenia finansowe (decyzje, umowy, faktury, dowody
wpłat itp.)
4. Majątek wnioskodawcy:
1) posiadam nieruchomości:
 TAK, ................................................................................................................................................................
proszć podać rodzaj, połoşenie, powierzchnić

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
 NIE
2) posiadam majątek ruchomy (pojazd, sprzćt AGD, RTV, komputer itp.):
 TAK:
pojazd …………………………………………………….………………………………………….………………..………….
proszć podać rodzaj, markć, rok produkcji i nr rejestracyjny

.....................................................................................................................................................................................
inne:........................……………………………………………………………......…………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..
 NIE
3) posiadam inne składniki majątku, np. papiery wartościowe, lokaty pienićşne, wierzytelności, udziały lub
akcje spółek kapitałowych prawa handlowego:
 TAK...................................................................................................................................................................
proszć podać rodzaj i wartość

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
 NIE
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5. Prowadzona działalność gospodarcza:
Prowadzć/prowadził…m działalność gospodarczą:
 TAK
1) nazwa ......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2) nr w ewidencji działalności gospodarczej, organ prowadzący ewidencjć………………………………………….
......................................................................................................................................................................................
3) adres siedziby firmy................................................................................................................................................
4) rodzaj przewaşającej działalności...........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
5) wyposaşenie firmy (środki trwałe).........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
6) data likwidacji ..........................................................................................................................................................
 NIE
6. Pomoc osób trzecich:
1) jestem na utrzymaniu osób trzecich:
 TAK, ................................................................................................................................................................
proszć podać imić, nazwisko, stopień pokrewieństwa, rodzaj i rozmiar pomocy

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
 NIE
2) korzystam z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych:
 TAK, .................................................................................................................................................................
proszć podać formć, przeznaczenie i wysokość pomocy

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 NIE
7. Zobowiązania wnioskodawcy:
Posiadam zobowiązania lub zaległości:
 TAK (proszć podać wysokość)
1) ZUS...........................................................................................................................................................................
2) Urząd Skarbowy w ..................................................................................................................................................
3) banki ………………..……………………………………………………………………...................................................
4) kontrahenci...............................................................................................................................................................
5) opłaty związane z mieszkaniem..............................................................................................................................
6) alimenty ...................................................................................................................................................................
7) inne...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Dołączam dokumenty potwierdzające powyşsze zobowiązania.
 NIE
8. Zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy (klćski şywiołowe, wypadki itp.):
……………………..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Dołączam dokumenty potwierdzające powyşsze zdarzenia losowe.

Oświadczam, şe wszystkie podane informacje są zgodne z rzeczywistością.
Jest mi znana odpowiedzialność karna za podanie nieprawdziwych danych.
………………………………………………………………….….
data, czytelny podpis wnioskodawcy
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UCHWAŁA NR LXVI/414/10
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w dziedzinie dotyczącej 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. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.1)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr LXV/404/10 Rady Miejskiej
w Koşuchowie z dnia 1 paŝdziernika 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego w dziedzinie
dotyczącej działalności statutowej tych organizacji
§ 10 otrzymuje brzmienie:
"§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
_________________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210,
poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r.
Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120,
Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, Nr 146.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LXVI/415/10
RADY MIASTA KOŻUCHÓW
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia regulaminu przyznawania stypendiów za osiągnięcia w dziedzinie sportu
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm. 1), art. 31 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia
25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857
z póŝn. zm.2), uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Regulamin określa warunki i tryb przyznawania stypendiów za osiągnićcia w dziedzinie sportu dla mieszkańców zameldowanych na terenie
Gminy Koşuchów.
§ 2. Stypendia przyznawane są przez Kapitułć
Nagrody Gminy Koşuchów. Kadencje Kapituły pokrywają sić z kadencjami Rady Miejskiej w Koşuchowie.
§ 3. Kapituła powołana przez Radć Miejską
w Koşuchowie przyznaje, wstrzymuje i cofa stypendium za osiągnićte wyniki sportowe na uzasadniony
wniosek klubu sportowego, związku, stowarzyszeń
kultury i kultury fizycznej.

§ 4. Stypendium moşe otrzymać mieszkaniec
w wieku do 25 roku şycia, jeşeli spełnił jeden z ponişszych warunków:
1) uczestniczył
Młodzieşy,

w

Ogólnopolskiej

Olimpiadzie

2) uczestniczył w Mistrzostwach Polski,
3) uczestniczył w zawodach mićdzynarodowych.
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie stypendium naleşy
składać w Urzćdzie Miejskim w Koşuchowie w terminie od dnia 1 do 31 stycznia kaşdego roku.
2. Wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. W przypadku składania wniosku przez
kluby sportowe, związki lub stowarzyszenia kultury
fizycznej wniosek podpisują osoby upowaşnione do
składania oświadczeń woli w imieniu władz wnioskodawcy, a takşe kandydat do stypendium.
2. Złoşenie wniosku nie jest równoznaczne
z przyznaniem stypendium.
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§ 7. 1. Stypendium przyznawane jest na czas
określony, nie dłuşszy niş 12 miesićcy, w oparciu
o wyniki wymienione w § 4, uzyskane przez kandydata do stypendium w roku poprzedzającym jego
przyznanie.
2. Wypłata stypendium nastćpuje co miesiąc,
począwszy od miesiąca nastćpującego po miesiącu,
w którym zapadła decyzja o przyznaniu stypendium.
3. Wysokość stypendium nie moşe przekroczyć
20 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.
§ 8. Osoba, której przyznane zostanie stypendium, udostćpnia swój wizerunek na potrzeby działań związanych z promocją Gminy Koşuchów.
§ 9. 1. Wypłata stypendium moşe zostać
wstrzymana na czas nieoznaczony w przypadku:
1) zaniedbywania przez zawodnika obowiązków
prawidłowej realizacji procesu szkolenia;
2) nałoşenia kary dyscyplinarnej przez polski
związek sportowy, okrćgowy związek sportowy
lub stowarzyszenie, którego jest członkiem;
3) zaprzestania działalności stanowiącej podstawć
do przyznania stypendium.
2. Ponowna wypłata, bez wyrównania za okres
wstrzymania, nastąpi po ustaniu przyczyn wymienionych w ust. 1.
§ 10. 1. Stypendium zostaje pozbawiony stypendysta, który:
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2) zaprzestał działalności stanowiącej podstawć
do przyznania stypendium.
2. Pozbawienie stypendium nastćpuje od dnia
nastćpnego po dniu zaistnienia przyczyn wymienionych w ust. 1.
§ 11. O zaistnieniu przesłanek określonych § 9
ust. 1 i § 10 ust. 1 wnioskodawca lub stypendysta
jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Burmistrza Koşuchowa, pod rygorem zwrotu środków
nienaleşnie pobranych.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
____________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675.
2
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.
z 2010r. Nr 151, poz. 1014.

1) zaprzestał uprawiania sportu lub decyzją właściwego organu został doşywotnio zdyskwalifikowany;
Załącznik
do uchwały Nr LXVI/415/10
Rady Miasta Kożuchów
z dnia 29 października 2010r.
WNIOSEK
o przyznanie stypendium sportowego dla
................................................................
(imić i nazwisko)
................................................................
(dyscyplina)
1. WNIOSKODAWCA
1.1.Pełna nazwa:...........................................................................................................................................................
1.2. KRS: ................................... , NIP: .................................. , REGON: ....................................................................
1.3. Dokładny adres: ul. ...............................................miejscowość .........................................................................
gmina ............................................ powiat .................................................................................................................
tel. ..................................................................... fax. ....................................................................................................
e-mail: ............................................................... http:// ...............................................................................................
2. KANDYDAT DO STYPENDIUM
2.1.Imić i nazwisko: ....................................................................................................................................................
2.2. Adres zamieszkania: ul. ........................................................miejscowość .........................................................
gmina ............................................ powiat .................................................................................................................
tel. .................................................................................................................................................................................
2.3. Imiona rodziców: ojca:.......................................................matki:........................................................................
2.4. PESEL: ......................................................NIP: .....................................................................................................
2.5. Seria i numer dowodu osobistego: ....................................................................................................................
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2.6. Adres właściwego Urzćdu Skarbowego ...........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.7. Nazwa banku i nr konta ......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2.8. Klub sportowy kandydata ..................................................................................................................................
3. OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE KANDYDATA*
Lp.

Nazwa imprezy

Data

Dyscyplina

Konkurencja

Wynik

*Proszć podać tylko te wyniki, które kwalifikują do ubiegania sić o stypendium
4. UZASADNIENIE WNIOSKU
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
5. OPINIA WŁAŚCIWEGO OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

...................................
(pieczćć wnioskodawcy)

………...........................
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że nie pobieram stypendium, które pochodzi z funduszy państwowych lub samorządowych.

.............................
(podpis kandydata)

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 1

– 41 –

Poz. 22, 23

22
22

UCHWAŁA NR LXVI/416/10
RADY MIASTA KOŻUCHÓW
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie zmian w uchwale w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Publiczna
Miasta i Gminy – Kożuchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1),
art. 9 ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póŝn. zm.2)
w związku z art. 8 i 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 czerwca 1997r. o bibliotekach (j.t. Dz. U. z 1997r.
Nr 85, poz. 539 z póŝn. zm.3) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W § 16 uchwały Nr IX/66/2003 Rady Miejskiej w Koşuchowie z dnia 26 czerwca 2003r.
w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koşuchów
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2003r. Nr 47, poz. 828)
dodaje sić punkt 7 o brzmieniu:
„7. Filia – Ksiąş Śląski”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Koşuchowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w şycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
_______________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241;
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146; Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 364, Nr 162, poz. 1568, Nr 96,
poz. 874, Nr 213, poz. 2081, Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598,
Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, Nr 227, poz. 1658, Nr 62,
poz. 504.
3
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998r. Nr 106, poz. 668, Nr 129, poz. 1440, Nr 113,
poz. 984, Nr 238, poz. 2390, Nr 220, poz. 1600.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LXVI/417/10
RADY MIASTA KOŻUCHÓW
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1)
oraz art. 7b ustawy z dnia 25 paŝdziernika 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z póŝn.
zm.2), Rada Miejska w Koşuchowie uchwala, co nastćpuje:
§ 1. 1. Gmina Koşuchów funduje corocznie stypendia dla osób zajmujących sić twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
2. Zasady przyznawania stypendiów określa niniejsza uchwała.
§ 2. 1. Stypendia mogą być przyznawane osobom fizycznym, stale zamieszkałym na terenie Gmi-

ny Koşuchów, realizującym określone przedsićwzićcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
2. Stypendia mogą być przyznawane w szczególności twórcom, artystom i organizatorom działalności kulturalnej oraz osobom upowszechniającym kulturć.
3. Stypendia są przyznawane w szczególności
w związku z: zorganizowaniem wystawy lub wernisaşu, wykonaniem określonego dzieła, zrealizowaniem zamierzenia artystycznego lub twórczego (filmu, przedstawienia, publikacji, pokazu), organizowaniem przedsićwzićcia lub przygotowywaniem
publikacji mającej na celu upowszechnianie kultury.
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§ 3. 1. Stypendium jest przyznawane i wypłacane jednorazowo w wysokości do 2.000,00zł.
2. Beneficjent nie ma obowiązku rozliczenia sić
z wykorzystania stypendium.
§ 4. 1. Stypendia przyznaje sić raz w roku uchwałą Rady Miejskiej.
2. Rada podejmuje uchwałć w sprawie stypendiów po zapoznaniu sić z opinią i wnioskami Komisji
Stypendialnej.
3. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący
Rady Miejskiej, Burmistrz Koşuchowa, wskazany
przez Burmistrza pracownik Urzćdu Miejskiego
w Koşuchowie zajmujący sić sprawami kultury, Dyrektor Koşuchowskiego Ośrodka Kultury i Sportu,
radni – wszyscy członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego
Rady Miejskiej.
4. Przewodniczącym Komisji jest Przewodniczący Rady Miejskiej, który kieruje jej pracami.
§ 5. 1. Osoba ubiegająca sić o przyznanie stypendium składa wniosek do Rady Miejskiej w Koşuchowie.
2. Złoşenie wniosku nastćpuje na formularzu
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Wnioski moşna składać w okresie od 1 do
31 stycznia kaşdego roku.
4. Jedna osoba moşe w danym roku złoşyć tylko
jeden wniosek.
5. O jedno stypendium moşe ubiegać sić grupa
osób realizujących wspólne przedsićwzićcie.
§ 6. 1. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski złoşone w terminie i na odpowiednim formularzu. Komisja moşe przeprowadzić rozmowy z wnioskodawcami.
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Radzie Miejskiej opinie o zgłoszonych wnioskach
oraz wnioskuje o przyznanie stypendiów konkretnym osobom. Opinia i wnioski Komisji nie są dla
Rady wiąşące.
3. Rada Miejska podejmuje uchwałć w sprawie
stypendiów najpóŝniej do 31 marca.
4. Rada moşe zdecydować o nieprzyznaniu şadnego stypendium w danym roku z uwagi na niezadowalający poziom merytoryczny zgłoszonych
wniosków.
§ 7. Po podjćciu uchwały stypendium wypłaca
Burmistrz Koşuchowa.
§ 8. Środki na nagrody bćdą corocznie zapewniane w budşecie Gminy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Koşuchowa.
§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Strzymiński
_____________________________________
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327,
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111,
Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz. 874,
Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96,
Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111,
z 2006r. Nr 227, poz. 1658, z 2009r. Nr 62, poz. 504.

2. Komisja rozpatruje wszystkie wnioski w terminie do końca lutego i niezwłocznie przedkłada
Załącznik
do uchwały Nr LXVI/417/10
Rady Miasta Kożuchów
z dnia 29 października 2010 r.
WNIOSEK
o przyznanie stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury
dla
................................................................
(imić i nazwisko)
................................................................
(dziedzina)
1. WNIOSKODAWCA
1.1.Pełna nazwa:..........................................................................................................................................................
1.2. KRS: ........................................., NIP: ………..................................... , REGON: .................................................
1.3. Dokładny adres: ul. ..................................................................miejscowość .....................................................
gmina ............................................... powiat ..............................................................................................................
tel. ........................................................................ fax. ................................................................................................
e-mail: ................................................................... http:// ...........................................................................................
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2. KANDYDAT DO STYPENDIUM
2.1.Imić i nazwisko: .....................................................................................................................................................
2.2. Adres zamieszkania: ul. ......................................................miejscowość ..........................................................
gmina ..................................................................... powiat .........................................................................................
tel. .................................................................................................................................................................................
2.3. Imiona rodziców: ojca:.................................................................matki:...............................................................
2.4. PESEL: ....................................................................NIP: .......................................................................................
2.5. Seria i numer dowodu osobistego: ....................................................................................................................
2.6. Adres właściwego Urzćdu Skarbowego ……………………………………………………………………………….
......................................................................................................................................................................................
2.7. Nazwa banku i nr konta …………………………………………………………………………………………………..
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. OSIĄGNIĆCIA KANDYDATA W DZIEDZINIE KULTURY*
…………………............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
*Proszć podać tylko te osiągnićcia, które kwalifikują do ubiegania sić o stypendium
4. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE OPISANE OSIĄGNIĆCIA
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
5. UZASADNIENIE WNIOSKU
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

..................................
(pieczćć wnioskodawcy)

………..….........................
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, şe nie pobieram stypendium, które pochodzi z funduszy państwowych lub samorządowych.

.........................................
(podpis kandydata)
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UCHWAŁA NR XLVII/279/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŁĘKNICY
z dnia 29 paŝdziernika 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób
uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 59 ust. 2
i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala
sić, co nastćpuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie naleşności pienićşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Łćknica lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić bćdzie
pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osoby
uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności
wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych naleşności mogą być umarzane w całości z urzćdu.
2. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika głównego
są zobowiązane inne osoby, naleşności, o których
mowa w ust. 1 mogą zostać umorzone z urzćdu tylko wtedy, gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych waşnym
interesem dłuşnika lub interesem publicznym naleşności pienićşne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Łćknica i jej jednostkom podległym, na umotywowany wniosek dłuşnika:
1) mogą być umarzane w całości lub w czćści,
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości
lub czćści naleşności,
3) płatność całości lub czćści naleşności moşe zostać rozłoşona na raty.
2. Wniosek o udzielenie w/w ulg powinien zawierać w szczególności:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,
2) dokumenty ŝródłowe dotyczące stanu majątkowego dłuşnika,
3) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłuşnika bćdącego osobą fizyczną lub opis aktualnej sytuacji ekonomicznej dłuşnika bćdącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej.

3. Umorzenie naleşności, za którą odpowiada solidarnie wićcej niş jeden dłuşnik, moşe nastąpić
w przypadku, gdy okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi zachodzą co do wszystkich dłuşników.
4. Umorzenie naleşności głównej powoduje
równieş umorzenie odsetek za zwłokć w całości lub
w takiej czćści, w jakiej została umorzona ta naleşność.
5. Od naleşności, której spłatć odroczono lub
rozłoşono na raty nie pobiera sić odsetek za zwłokć
za okres od daty udzielenia ulgi do upływu terminu
zapłaty.
6. Brak zapłaty odroczonej naleşności bądŝ którejkolwiek z rat, na jakie została rozłoşona naleşność, w ustalonym terminie płatności powoduje
natychmiastową wymagalność naleşności lub jej
pozostałej czćści wraz z odsetkami, w tym równieş
z odsetkami, o których mowa w ust. 5.
§ 4. 1. W stosunku do dłuşników bćdących
przedsićbiorcami, stosowanie ulg w spłacie naleşności pienićşnych mających charakter cywilnoprawny, stanowi pomoc de minimis w rozumieniu przepisów 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 28.12.2006r.).
2. Podmiot ubiegający sić o pomoc de minimis
jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi
udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1) dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2;
2) zaświadczeń albo oświadczeń, o których mowa
w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004r. o postćpowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. z 2007r.
Dz. U. Nr 59, poz. 404 z póŝn. zm.),
3) informacji dotyczących formy prawnej przedsićbiorstwa oraz numerów REGON i NIP,
4) informacji dotyczących wielkości przedsićbiorcy w rozumieniu przepisów w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym
rynkiem, wydanych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) Nr 994/98 z dnia 7 maja 1998r.
dotyczącego stosowania art. 92 i 93 Traktatu
ustanawiającego Wspólnotć Europejską do
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niektórych kategorii horyzontalnej pomocy
państwa (Dz. Urz. WE L 142 z 14.05.1998, str. 1;
Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8,
t. 1, str. 312),
5) informacji dotyczących identyfikatora gminy,
w której przedsićbiorca ma siedzibć lub miejsce
zamieszkania - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostćpniania krajowego rejestru urzćdowego podziału terytorialnego kraju oraz
związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z póŝn.
zm.),
6) informacji dotyczącej klasy PKD zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z póŝn.
zm.)
§ 5. 1. Do umarzania naleşności pienićşnych mających charakter cywilnoprawny upowaşnieni są:
1) w odniesieniu do naleşności przypadających
Gminie Łćknica – Burmistrz Łćknicy, jeşeli naleşność główna nie przekracza 10.000,00zł
2) w odniesieniu do naleşności przypadających
jednostkom podległym Gminie Łćknica – kierownik odpowiedniej jednostki, jeşeli naleşność
główna nie przekracza 7.000,00zł.

Poz. 24, 25
§ 7. 1. Udzielenie ulgi nastćpuje:

1) z urzćdu – w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela,
2) na wniosek dłuşnika – w drodze pisemnego porozumienia stron (wierzyciela i dłuşnika).
2. Odmowa udzielenia ulgi nastćpuje w drodze
jednostronnego pisemnego oświadczenia woli wierzyciela.
§ 8. Przepisy § 2 – 7 uchwały stosuje sić odpowiednio do umarzania, odraczania i rozkładania na
raty spłaty odsetek i innych naleşności ubocznych.
§ 9. Burmistrz Łćknicy przedstawia Radzie Miejskiej w Łćknicy roczną informacjć dotyczącą umorzonych, odroczonych i rozłoşonych na raty naleşności pienićşnych w terminie do 30 kwietnia roku
nastćpnego.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Łćknicy.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XLV/251/2010 Rady
Miejskiej w Łćknicy z dnia 26 sierpnia 2010r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie naleşności pienićşnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić bćdzie pomoc
publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.

3) Burmistrz Łćknicy, jeşeli wartość naleşności jest
wyşsza niş wymieniona w ust.1 pkt 1 i 2, po
uzyskaniu zgody Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Andrzej Marszałek

§ 6. Do odroczenia terminu zapłaty lub rozłoşenia na raty naleşności upowaşnieni są Burmistrz
Łćknicy i kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy Łćknica na okres nie dłuşszy niş 24 miesiące.
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UCHWAŁA NR LXIV/113/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 4 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004 Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz uchwały
Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 27 października 2005r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/8/2004
Rady Miasta Żagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr. 71, poz. 733 z póŝn.
zm.) oraz w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001., poz. 1591
z póŝn. zm.) uchwala sić co nastćpuje:

§ 1. Zmienia sić uchwałć Nr XVII/8/2004 Rady
Miasta Şagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie:
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz uchwały
Nr XXXV/92/2005 Rady Miasta Şagań z dnia 27 paŝdziernika 2005r. zmieniająca uchwałć Nr XVII/8/2004
Rady Miasta Şagań z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
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w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w ten sposób, şe:

„1) zamieszkują na terenie Gminy Şagań o statusie miejskim od co najmniej roku oraz nie posiadają lokali mieszkalnych lub lokali socjalnych
i zamieszkują w lokalach, w których powierzchnia pokoi w przeliczeniu na jedną uprawnioną do
zamieszkiwania osobć kształtuje sić ponişej 5m2.

1. W § 2 ust. 1 uchwały zmienia sić pkt. 2, który
otrzymuje nastćpujące brzmienie:
2) posiadać miejsce zamieszkania na terenie
gminy Şagań o statusie miejskim.

Poz. 25, 26

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Şagań.

2. W § 2 ust. 3 uchwały wykreśla sić pkt. 1.
3. W § 5 zmienią sić ust. 1, który otrzymuje nastćpujące brzmienie:
„1. Umowa najmu lokalu wchodzącego w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Şagań moşe być
zawarta w pierwszej kolejności z osobami spełniającymi jedno z ponişszych kryteriów:”

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

4. W § 5 ust. 1 zmienia sić pkt. 1, który otrzymuje
nastćpujące brzmienie:
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UCHWAŁA NR LXIV/121/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 4 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/6/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie
ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na
drogach publicznych miasta Żagań

Na podstawie art. 13 b ust. 3, 4, 5 i art. 13 f ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086, zm. Dz. U.
Nr 273, poz. 2703) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Zmienia sić uchwałć Nr XXXVII/6/2009 Rady
Miasta Şagań z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych
na drogach publicznych miasta Şagań, w ten sposób, şe:
1. w § 1 ust. 2 tej uchwały skreśla sić pkt. 5.
2. w § 2 ust. 1 zmienia sić pkt. 5, 6 oraz 7 , który
otrzymuje nowe nastćpujące brzmienie:
„pkt. 5) karta abonamentowa parkingowa jednotygodniowa 20,00zł,
pkt. 6) karta abonamentowa parkingowa miesićczna 60,00zł,
pkt. 7) za parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeşonym kopertą przez całą dobć – karta abonamentowa parkingowa półroczna 500,00zł.
3. W załączniku Nr 2 do uchwały pod tytułem „Regulamin Strefy Płatnego Parkowania w Mieście
Şagań” wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1) w rozdziale III zmienia sić pkt. 7, który otrzymuje nowe nastćpujące brzmienie:

„pkt. 7) Opłata za wydanie karty abonamentowej
specjalnej wynosi 5zł,”
2) w rozdziale IV zmienia sić pkt. 1, który otrzymuje nowe nastćpujące brzmienie:
„pkt. 1) W przypadku stwierdzenia przez słuşbć
parkingową nieopłacenia postoju w SPP kierujący pojazdem obowiązany jest zgłosić sić w BSPP
i wnieść opłatć dodatkowa w wysokości 30,00zł.
Powyşsze obowiązuje, jeśli kierujący zgłosi sić
w BSPP do godziny 10:00 dnia nastćpnego.”
3) w rozdziale IV zmienia sić pkt. 2, który otrzymuje nowe nastćpujące brzmienie:
„pkt. 2) W przypadku niestawienia sić w BSPP
w terminie ustalonym w ust. 1, opłata dodatkowa wyniesie 50,00zł. Opłatć powyşszą naleşy
wnieść w BSPP lub przelewem na konto”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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UCHWAŁA NR LXIV/129/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 4 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XL/81/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków dla nauczycieli zatrudnionych
w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U.
z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.), po uzgodnieniu
ze związkami zawodowymi, uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Zmienia sić § 7 pkt 4 lit. b uchwały
Nr XL/81/2009 Rady Miasta Şagań z dnia 26 marca
2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania
dodatków dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych
przez Gminć Şagań o statusie miejskim, który
otrzymuje brzmienie:

§ 2. Projekt zmiany regulaminu został uzgodniony przez właściwe organizacje związkowe w trybie
art. 30 ust. 6a Karta Nauczyciela.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 listopada 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski

„b) wychowawstwa klasy 150zł, grupy w przedszkolu 160zł miesićcznie.”
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UCHWAŁA NR LXIV/138/2010
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 4 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/134/2005 Rady Miasta Żagań z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie nadania
nazwy rondu
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.):
§ 1. Zmienia sić § 1 uchwały Nr XXXVIII/134/05
Rady Miasta Şagań z dnia 29 grudnia 2005r.
w sprawie nadania nazwy rondu, który otrzymuje
brzmienie:
„Nadaje sić nazwć „Rondo imienia generała
broni Tadeusza Buka” rondu zlokalizowanego
w ciągu ulicy Şarskiej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Şagań
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dnia od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zdzisław Mirski
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UCHWAŁA NR LV/349/10
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z póŝn. zm.) oraz
art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r.
Nr 236, poz. 2008 tekst jednolity z póŝn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXIX/257/06 Rady Miejskiej
z dnia 29 marca 2006r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Krosno Odrzańskie (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 39,
poz. 856) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Piastów, Armii Czerwonej oraz ograniczonym ulicami Obr. Stalingradu, Mickiewicza, Moniuszki
i WOP obowiązuje zakaz utrzymywania zwierząt
gospodarskich i gołćbi".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan

„1. Na obszarze obejmującym tereny w granicach wyznaczonych ulicami: Poznańską, Kościuszki,
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UCHWAŁA NR LV/350/10
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z póŝn. zm.)
oraz art. 14 i art. 16 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W Statucie Zakładu Gospodarki i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/139/91 Rady Gminy i Miasta
w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 1991r.
w sprawie przekształcenia Przedsićbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim w zakład budşetowy pod nazwą Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zmienionej
uchwałą Nr XXXIII/255/2002 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2002r. i uchwałą
XLIII/273/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 1 grudnia 2009r., wprowadza sić nastćpujące
zmiany:
1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Zakład jest samorządowym zakładem
budşetowym i działa w oparciu o przepisy obowiązujące samorządowe zakłady budşetowe,
a w szczególności:

1) ustawć z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 tekst
jednolity z póŝn. zm.);
2) ustawć z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póŝn.
zm.),
3) uchwałć Nr XVII/139/91 Rady Gminy i Miasta
w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 grudnia 1991r.
w sprawie przekształcenia Przedsićbiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie
Odrzańskim w zakład budşetowy pod nazwą
„Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim”.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mariusz Grycan
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UCHWAŁA NR LIX/428/10
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011”
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze
zmianami) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Uchwala sić „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2011” o nastćpującej treści:
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na rok 2011
WSTĘP
Organizacje pozarządowe, obok sektora publicznego
i prywatnego są trzecim sektorem działającym na
rzecz dobra publicznego. Stanowią one bazć dla
rozwoju lokalnych społeczności, zrzeszają bowiem
najaktywniejszych i najbardziej wraşliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Podejmują cenne działania dla dobra mieszkańców
oraz integrują i aktywizują społeczność lokalną.
Z tego wzglćdu stanowią znakomite uzupełnienie
działań podejmowanych przez lokalne samorządy.
Współpraca jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi stwarza szansć na lepsze zorganizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa
jakości şycia mieszkańców gminy Strzelce Krajeńskie. Niezmiernie waşne jest wićc budowanie
i utrwalanie podstaw trwałej i systematycznej
współpracy administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi.
MIEJSCE REALIZACJI:
Gmina Strzelce Krajeńskie.
ADRESACI PROGRAMU:
organizacje pozarządowe,
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie.
KOORDYNATOR PROGRAMU:
Burmistrz Strzelec Krajeńskich.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami

prowadzącymi działalność poşytku publicznego,
w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań
publicznych Gminy.
2. Ilekroć w Programie jest mowa o:
a) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawć
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.),
b) organizacjach pozarządowych – naleşy przez to
rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3
ww. ustawy,
c) programie – naleşy przez to rozumieć Program
współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2011,
d) Radzie – naleşy przez to rozumieć Radć Miejską
w Strzelcach Krajeńskich,
e) Burmistrzu – naleşy przez to rozumieć Burmistrza Strzelec Krajeńskich,
f)

Gminie – naleşy przez to rozumieć Gminć
Strzelce Krajeńskie

g) Urzćdzie – Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich,
h) konkursie – naleşy przez to rozumieć otwarty
konkurs ofert.
3. Współpraca Gminy i organizacji obejmuje zadania publiczne, o których mowa w art. 4 ust. 1
ustawy.
I. CELE PROGRAMU
1) Cel główny
Budowanie i umacnianie partnerstwa
Gminą a organizacjami pozarządowymi.

pomićdzy

2. Cele szczegółowe:
a) wspieranie działań na rzecz umacniania istniejących i pobudzania nowych inicjatyw
związanych z powstawaniem nowych organizacji pozarządowych w Gminie działających
dla dobra lokalnej społeczności,
b) umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za rozwój lokalnego środowiska,
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c) integracja i wspólne działanie organizacji pozarządowych i Gminy dąşące do realizacji
sfery zadań publicznych wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy,
d) promocja działalności organizacji pozarządowych,
e) pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności poprzez umoşliwienie organizacjom pozarządowym
indywidualnego
wystąpienia
z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych,
f)

poprawa jakości şycia mieszkańców poprzez
pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

g) włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność poşytku publicznego do realizacji programów słuşących rozwojowi
Gminy.
II. ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca
z
organizacjami
pozarządowymi
w Gminie opiera sić na nastćpujących zasadach:
1. Pomocniczości – Gmina udziela pomocy organizacjom pozarządowym w niezbćdnym zakresie,
uzasadnionym potrzebami społeczeństwa,
2. Partnerstwa – współpraca równorzćdnych dla
siebie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie
zdefiniowanych problemów i osiąganiu razem
wytyczonych celów,
3. Suwerenności – szanując swoją autonomić
Gmina i organizacje pozarządowe nie narzucają
sobie wzajemnie zadań, posiadają zdolność do
bycia podmiotem prawa,
4. Efektywności – wspólne dąşenie do osiągnićcia
moşliwie najlepszych efektów realizacji zadań
publicznych,
5. Uczciwej konkurencji – równe traktowanie
wszystkich podmiotów w zakresie wykonywanych działań,
6. Jawności – procedury postćpowania przy realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, sposób udzielania oraz wykonania
zadania są jawne.
III. FORMY WSPÓŁPRACY ORAZ TRYB I ZASADY
DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH:
Gmina prowadzi działalność w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy we współpracy z organizacjami prowadzącymi na jej terenie
działalność. Współpraca moşe mieć charakter finansowy i pozafinansowy.
1. Współpraca o charakterze finansowym, polegająca na zlecaniu realizacji zadań publicznych
moşe odbywać sić w formach:
a) powierzania wykonania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
ich realizacji,

Poz. 31
b) wspierania wykonania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Na realizacjć zadań zleconych planuje sić
przeznaczyć w 2011r. środki finansowe w wysokości
260 000,00zł. Ostateczną wysokość środków na realizacjć zadań zleconych określi Rada w uchwale
budşetowej na rok 2011.
3. Burmistrz określi, w ramach zadań priorytetowych wymienionych w programie, szczegółowe
rodzaje zadań publicznych przewidzianych do zlecenia, formć zlecenia oraz wysokość środków na poszczególne zadania.
4. Podstawowym trybem przekazywania środków finansowych organizacjom pozarządowym jest
konkurs. W przypadkach wskazanych przez ustawć
dopuszczalne jest stosowanie innego trybu.
5. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złoşyć ofertć realizacji zadań publicznych
w trybie przewidzianym przez ustawć.
6. Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi w szczególności moşe polegać na:
a) działaniach
poprzez:

informacyjnych

realizowanych

publikowanie na stronach internetowych
Urzćdu wszelkich waşnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez
Gminć, w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi,
przekazywanie przez organizacje pozarządowe Gminie informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery
publicznej,
organizowanie spotkań informacyjnych
rozumianych, jako formy wymiany informacji na temat podejmowanych działań,
moşliwości wymiany doświadczeń i spostrzeşeń, nawiązywania współpracy i koordynacji podejmowanych działań,
przekazywanie informacji za pośrednictwem lokalnych mediów o realizacji zadań
publicznych,
zamieszczanie przez organizacje pozarządowe otrzymujące dotacje na realizacjć
zadań publicznych we wszelkich materiałach promocyjno-informacyjnych zapisu
o sfinansowaniu lub dofinansowaniu zadań przez Gminć,
informowanie organizacji pozarządowych
o moşliwości pozyskiwania środków na
działalność z róşnych ŝródeł.
b) organizacyjnej, realizowanej poprzez:
prowadzenie konsultacji, udzielanie informacji oraz pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych,
inicjowanie realizacji zadań publicznych,
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podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań waşnych dla lokalnego środowiska,
udzielanie przez Gminć patronatów, opinii,
rekomendacji, itp.,
partnerstwo Gminy w projektach realizowanych przez organizacje pozarządowe,
opiniowanie i konsultowanie opracowań,
analiz, programów i projektów aktów
prawnych w dziedzinach stanowiących
obszary wzajemnych zainteresowań,
zawieranie umów o wykonanie inicjatywy
lokalnej.
c) szkoleniowej, realizowanej poprzez:
inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych,
inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej,
d) innych realizowanych poprzez:
pomoc w nawiązywaniu przez organizacje
pozarządowe kontaktów mićdzynarodowych,
promocjć działalności organizacji pozarządowych.
angaşowanie organizacji pozarządowych
do wymiany doświadczeń i prezentacji
osiągnićć.
IV. TRYB I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
1. Burmistrz powoła komisjć konkursową w celu
przeprowadzenia konkursu oraz przedłoşenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje sić udzielenie
dotacji. Wyboru ofert dokona Burmistrz.
2. W skład komisji konkursowej wchodzą:
a) przedstawiciele desygnowani przez Burmistrza,
b) przedstawiciele danych referatów Urzćdu
w ramach merytorycznych priorytetów,
c) przedstawiciele organizacji pozarządowych
niebiorących udziału w konkursie.

Poz. 31

5. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący.
6. Komisja obraduje na posiedzeniach zamknićtych, bez udziału oferentów. Termin i miejsce posiedzenia komisji określa przewodniczący.
7. Komisja podejmuje rozstrzygnićcia w głosowaniu jawnym, zwykłą wićkszością głosów,
w obecności co najmniej połowy pełnego składu
osobowego. W przypadku równej liczby głosów
decyduje głos przewodniczącego.
8. Do zadań
w szczególności:

komisji

konkursowej

naleşy

a) formalna weryfikacja złoşonych ofert,
b) merytoryczna ocena ofert spełniających wymagania formalne,
c) propozycja podziału środków finansowych
na poszczególne oferty.
9. Komisja konkursowa dokonuje oceny merytorycznej ofert spełniających wymagania formalne.
10. Komisja konkursowa przedstawia Burmistrzowi propozycje podziału środków finansowych
na realizacjć zadań publicznych.
11. Z prac komisji konkursowej sporządza sić
protokół.
12. Wyniki otwartego konkursu ofert zawierające
nazwć oferenta, nazwć zadania publicznego, wysokość przyznanych środków ogłasza sić niezwłocznie
w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej,
b) siedzibie Urzćdu,
c) stronie internetowej.
V. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
1. Gmina współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych
w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Na rok 2011 jako priorytetowe zostały określone zadania z nastćpujących obszarów:
1) pomoc społeczna:
a) realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych dla dzieci i młodzieşy zagroşonej patologiami społecznymi, a w szczególności uzaleşnieniami od środków psychoaktywnych,

3. W ocenie oferty złoşonej w konkursie nie mogą uczestniczyć osoby powiązane z podmiotem
składającym ofertć, co do których mogą istnieć zastrzeşenia odnośnie zachowania zasady bezstronności.

b) realizacja programów wychodzenia z bezdomności oraz programów terapeutycznych
dla osób bezdomnych,

4. Na pierwszym posiedzeniu komisji konkursowej wszyscy członkowie podpisują oświadczenie
o braku powiązań z podmiotami biorącymi udział
w konkursie. Jeşeli członek komisji konkursowej
zgłasza fakt powiązania z ww. podmiotami zostaje
wówczas wyłączony z oceny oferty podmiotu,
z którym wystćpuje powiązanie.

d) realizacja programów słuşących aktywizacji
i integracji społecznej osób w podeszłym
wieku,

c) realizacja programów pracy socjalnej dla
środowisk zagroşonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

2) działalność charytatywna;

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 1

– 52 –

3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielćgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a) organizacja konkursów, seminariów, wystaw,
imprez plenerowych nawiązujących do tradycji narodowej
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych,
5) ochrona i promocja zdrowia:
a) realizowanie zadań określonych w gminnym
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,

Poz. 31
c) szkolenia i doskonalenie instruktorów, trenerów oraz organizatorów kultury fizycznej,
d) organizacja
przygotowań
i uczestnictwo
w regionalnych, ogólnopolskich i mićdzynarodowych imprezach sportowych,
e) promocja sportu dzieci i młodzieşy,
f)

działania promujące dzieci i młodzieş wybitnie uzdolnioną oraz nagradzanie za osiągnićte wyniki sportowe,

g) organizacja popołudniowych zajćć sportowych,

8) działalność na rzecz równych praw kobiet
i mćşczyzn,

h) wspieranie klubów sportowych, stowarzyszeń kultury fizycznej w ich działalności statutowej, w tym w uczestnictwie w rozgrywkach prowadzonych przez związki sportowe
oraz pomoc w realizacji imprez,

9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,

15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

10) działalność wspomagająca rozwój społeczności
lokalnych,

16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,

11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie:

17) ratownictwo i ochrona ludności,

7) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,

a) działania promujące dzieci i młodzieş wybitnie uzdolnioną,
b) działania zapewniające zagospodarowanie
wolnego czasu dzieci i młodzieşy,
c) wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałającym patologiom,
d) organizacja zajćć pozaszkolnych, pozalekcyjnych jako rozwój zainteresowań,
12) krajoznawstwo
i młodzieşy,

oraz

wypoczynek

dzieci

13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji:
a) organizacja koncertów, plenerów, konkursów, warsztatów,
b) wydawnictwa i wystawy,
c) prowadzenie działalności
dzieci i młodzieşy,

kulturalnej

dla

d) organizacja
przygotowań
i uczestnictwo
w przeglądach, konkursach, warsztatach
i zgrupowaniach,
e) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
f)

wspieranie wartościowych przedsićwzićć
o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,

14) kultura fizyczna i sport, w tym osób niepełnosprawnych:

18) działania na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy mićdzy społeczeństwami:
a) organizacja współpracy mićdzynarodowej,
b) wymiana młodzieşy,
c) edukacja europejska,
19) promocja i organizacja wolontariatu.
VI. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok obowiązuje od 01.01.2011r. do
31.12.2011r.
VII. SPOSÓB I OCENA REALIZACJI PROGRAMU
1. Poszczególne referaty Urzćdu zajmują sić bieşącym monitoringiem programu jak równieş przygotowują sprawozdanie z jego realizacji przedkładane
Radzie do dnia 30 kwietnia 2012 r.
2. Miernikami efektywności realizacji programu
są w szczególności informacje dotyczące:
a) liczby organizacji pozarządowych wyraşających wolć podjćcia sić we współpracy
z Gminą realizacji zadania publicznego na
rzecz społeczności lokalnej,
b) liczby organizacji pozarządowych, które podjćły sić we współpracy z Gminą realizacji zadania publicznego na rzecz lokalnej społeczności,

a) organizacja szkolenia dzieci, młodzieşy i seniorów uzdolnionych sportowo,

c) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budşetu Gminy na realizacjć tych
zadań,

b) organizacja masowych imprez sportowo –
rekreacyjnych,

d) liczby osób, bćdących adresatami poszczególnych działań publicznych,
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e) liczba wspólnych przedsićwzićć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i Gminć,
f)

wysokość środków finansowych pozyskanych wspólnie przez organizacje pozarządowe i Gminć ze ŝródeł zewnćtrznych.

3. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi, wnioski oraz propozycje dotyczące realizacji programu podczas spotkań organizowanych
z przedstawicielami Gminy oraz bezpośrednio do
pracowników Urzćdu, zajmującymi sić zadaniami
określonymi w programie . Uzyskane w ten sposób
informacje bćdą wykorzystywane do usprawnienia
bieşącej i przyszłej współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.
VIII. SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ
PRZEBIEG KONSULTACJI
1. Pracć nad przygotowaniem programu zostały
zainicjowane w poszczególnych referatach Urzćdu.
2. Sposób konsultacji został przyjćty uchwałą
Nr LVIII/415/2010 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 23 września 2010r.
3. Harmonogram prac nad przygotowaniem
programu:
a) opracowanie projektu programu,
b) skierowanie projektu programu do konsultacji,
c) rozpatrzenie złoşonych opinii i uwag do projektu,
d) przedłoşenie projektu programu Burmistrzowi i skierowanie pod obrady sesji Rady.
4. Po uchwaleniu przez Radć program zostanie
zamieszczony na stronie internetowej
www.strzelce.pl
i w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.strzelce.pl
IX. KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH
PRZEZ ORGANIZACJE
Burmistrz sprawuje kontrolć merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez:
1. Egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach oraz niniejszym
programie,
2. Analizć i ocenć przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań,
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3. Ocenć efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
4. Ocenć dotyczącą właściwego ujmowania w działaniach informacyjno-promocyjnych informacji
o dofinansowaniu lub sfinansowaniu realizacji
zadania publicznego przez Gminć,
5. Egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu
niewykorzystanych środków lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi stosuje sić przepisy ustawy.
2. W sprawach spornych ostatecznego rozstrzygnićcia dokonuje Burmistrz.
§ 2. Upowaşnia sić Burmistrza Strzelec Krajeńskich do:
1) określenia szczegółowych rodzajów zadań,
w ramach priorytetowych zadań publicznych
określonych w programie, o którym mowa
w § 1, przewidzianych do zlecenia przez Gminć
Strzelce Krajeńskie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie,
2) określenia formy zlecenia oraz wysokości środków na poszczególne zadania, o których mowa
w pkt. 1,
3) określenia terminu składania ofert na realizacjć
zadań, o których mowa w pkt. 1,
4) powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacjć zadań zleconych przez gminć Strzelce
Krajeńskie organizacjom pozarządowym oraz
podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie oraz w celu przedłoşenia propozycji wyboru ofert, na które proponuje sić
udzielenie dotacji,
5) wykonania innych czynności organizacyjnotechnicznych w celu realizacji niniejszej uchwały oraz ustawy wymienionej w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Strzelec Krajeńskich.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Elżbieta Łabędź
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UCHWAŁA NR XLV/366/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej

Na podstawie art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze
zm.) Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co
nastćpuje:
§ 1. 1. Uchwała niniejsza określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizacjć zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej składanych Gminie Szlichtyngowa przez jej mieszkańców,
bądŝ za pośrednictwem organizacji pozarządowych
lub podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.).
2. Wnioski mogą składać mieszkańcy gminy stanowiący grupć co najmniej 10 osób.
3. Zadania publiczne podlegające realizacji
w ramach inicjatywy lokalnej w trybie określonym
niniejszą uchwałą, obejmują zadania opisane
w art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
§ 2. 1. Wniosek o realizacjć inicjatywy lokalnej
powinien zawierać w szczególności:
1) nazwć i opis inicjatywy,
2) termin realizacji,
3) informacje o grupie inicjatywnej,
4) miejsce wykonywania zadania,
5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz
z propozycją harmonogramu realizacji,
6) opis dotychczas wykonanych prac,
7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania,
8) określenie liczby osób, którym słuşyć bćdzie
inicjatywa lokalna,
9) kalkulacjć przewidywanych kosztów realizacji
inicjatywy w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania
oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach finansowych na realizacjć zadania, na poziomie nie nişszym, niş 15% kosztu realizacji zadania

d) informacje o ewentualnych innych ŝródłach
finansowania,
10) informacje na temat dotychczasowych zadań
realizowanych we współpracy z administracją
publiczną,
11) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupć
inicjatywną wraz z podpisami.
2. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy
lokalnej stanowią:
1) środki finansowe zgromadzone przez grupć inicjatywną,
2) robocizna świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej – praca społeczna,
3) świadczenia rzeczowe – w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, projekty budowlane, usługi transportowe,
materiały niezbćdne do realizacji inicjatywy lokalnej.
3. Do wniosku naleşy dołączyć:
1) w przypadku organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3
w/w ustawy – kopić odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji rejestrowej lub inny dokument potwierdzający status prawny wnioskodawcy,
2) w przypadku osób fizycznych i nieformalnych
grup mieszkańców – pisemne oświadczenia
wszystkich uczestników potwierdzające ich zaangaşowanie w realizacjć zadania publicznego.
4. Wnioski o realizacjć zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej w danym roku budşetowym mogą być składane w terminie do 15 września roku poprzedzającego rok budşetowy.
5. Wnioski na 2011r. mogą być składane do
31 grudnia 2010r. i bćdą rozpatrywane w ramach
posiadanych środków finansowych w budşecie
Gminy Szlichtyngowa.
§ 3. 1. W celu zaopiniowania wniosków
o realizacjć zadań publicznych w ramach inicjatyw
lokalnych Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej powołuje komisjć opiniującą, która bierze pod
uwagć nastćpujące kryteria szczegółowe:
1) celowość inicjatywy lokalnej z punktu widzenia
potrzeb społeczności lokalnej,
2) liczbć uczestników inicjatywy lokalnej,
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3) wysokość udziału finansowego wnioskodawcy
w łącznych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej,
4) wkład rzeczowy wnioskodawcy w realizacjć inicjatywy lokalnej,
5) wkład pracy społecznej zadeklarowany przez
wnioskodawcć,
6) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania bćdącego przedmiotem wniosku,
7) wysokość środków z budşetu Gminy Szlichtyngowa potrzebnych do realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
8) koszty eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Gminć Szlichtyngowa po jej zrealizowaniu.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej
moşe zwrócić sić do wnioskodawcy o przedłoşenie
dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów zakreślając mu odpowiedni termin.

Poz. 32, 33

2. O sposobie rozpatrzenia wniosku Burmistrz
Miasta i Gminy w Szlichtyngowej informuje wnioskodawcć na piśmie w terminie 3 dni od dnia jego
rozpatrzenia.
§ 5. 1. W przypadku przyjćcia wniosku do realizacji, Gmina Szlichtyngowa zawiera umowć na czas
określony z wnioskodawcą o realizacjć inicjatywy
lokalnej.
2. Gmina Szlichtyngowa moşe odstąpić od wykonania umowy, jeşeli po jej zawarciu zostaną
ujawnione nowe okoliczności uniemoşliwiające realizacjć inicjatywy lokalnej bądŝ wnioskodawca nie
wywiąşe sić z zadeklarowanego wkładu własnego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Adam Fałda

§ 4. 1. Ostatecznej oceny wniosków dokonuje
Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XLV/367/2010
RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ
z dnia 5 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)
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. z 2003r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Rada
Miejska w Szlichtyngowej uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Uchwała niniejsza określa szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności poşytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanych dalej „konsultacjami”.

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.
§ 4. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi
przeprowadza sić w jednej z nastćpujących form:
1) bezpośrednie otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,

§ 2. 1. Konsultacje mają na celu zasićgnićcie
opinii podmiotów, o których mowa w § 1, o poddanym konsultacji akcie prawa miejscowego.

2) wyraşenia pisemnych opinii i uwag do projektu
aktu bćdącego przedmiotem konsultacji.

2. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy
i nie jest wiąşący dla organów Gminy Szlichtyngowa.

§ 5. 1. Konsultacje przeprowadza Burmistrz Miasta i Gminy w Szlichtyngowej, który określa
w szczególności:

§ 3. Przedmiotem konsultacji z organizacjami
pozarządowymi są:

1) formć konsultacji,
2) czas rozpoczćcia i zakończenia konsultacji,
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Poz. 33, 34

3) komórkć organizacyjną Urzćdu Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej odpowiedzialną za przeprowadzenia konsultacji.

3. Konsultacje uwaşa sić za waşne bez wzglćdu
na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.

2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzćdu Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej.

4. Z przebiegu konsultacji komórka, o której
mowa w § 5 ust. 1, pkt. 3 sporządza protokół zawierający informacje o organizacjach biorących udział
w konsultacjach, o terminie konsultacji, przedmiocie
i wynikach konsultacji.

3. Termin wyraşenia opinii przez organizacje pozarządowe nie moşe być krótszy niş 14 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach.

5. Wyniki konsultacji Burmistrz Miasta i Gminy
w Szlichtyngowej przedstawia Radzie Miejskiej
w Szlichtyngowej w uzasadnieniu do projektów aktów i publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej
nie póŝniej niş w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

4. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt aktu bćdący przedmiotem konsultacji.
§ 6. 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

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.

Przewodniczący Rady
Adam Fałda

===================================================================================
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UCHWAŁA NR 286/XLIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 6 listopada 2010r.
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
w stosunku do lokali mieszkalnych na terenie Gminy Cybinka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) i art. 68 ust. 1 pkt 7
i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010r. Dz. U. Nr 102,
poz. 651 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Określa sić nastćpujące warunki udzielania bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych połoşonych na terenie Gminy Cybinka oraz wysokość
stawek procentowych tych bonifikat od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3:
1) stosuje sić bonifikatć w wysokości 50% od ceny
sprzedaşy lokalu mieszkalnego w przypadku
rozłoşenia ceny sprzedaşy na raty, pierwsza
wpłata nie moşe być nişsza, niş jedna rata roczna, płatna nie póŝniej niş do dnia zawarcia
umowy przenoszącej własność;
2) stosuje sić bonifikatć w wysokości 90% od ceny
sprzedaşy lokalu mieszkalnego w przypadku

jednorazowej spłaty całej ceny sprzedaşy, płatnej nie póŝniej niş do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.
2. Bonifikaty określone w § 1 ust. 1 stosuje sić
przy sprzedaşy lokali mieszkalnych w przypadku,
gdy od dnia zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego (przydziału lokalu mieszkalnego przez Gminć Cybinka) upłynćło 5 lat.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Cybinki.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński
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UCHWAŁA NR 287/XLIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 6 listopada 2010r.
w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu budynków mieszkalnych i użytkowych
Na podstawie art. 34 ust. 6 i 6a ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn. z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm.)
oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Przyznaje sić pierwszeństwo w nabywaniu
budynków mieszkalnych lub uşytkowych stanowiących własność Gminy Cybinka ich najemcom
i dzierşawcom, stanowiących w całości przedmiot

najmu lub dzierşawy, jeşeli umowa najmu lub dzierşawy zawarta została na czas nieokreślony.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Cybinki.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński

===================================================================================
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UCHWAŁA NR 288/XLIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 6 listopada 2010r.
w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycielom, którym
powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć pedagogów i logopedów w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Gminy
Cybinka
Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 i 3 i art. 91 d
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. z 2003r. Dz. U. Nr 118,
poz. 1112 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala sić, co
nastćpuje:

nie Gminy Cybinka obnişa sić tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajćć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w art. 42
ust. 3 Karty Nauczyciela, o liczbć godzin zajćć stanowiącą róşnicć mićdzy obowiązującym nauczyciela
tygodniowym wymiarem zajćć a wymiarem określonym ponişej.

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach na tereStanowisko,
typ placówki

Dyrektor przedszkola

Dyrektor szkoły podstawowej

Liczba
oddziałów
do 2
3
4–5
6 i wićcej
do 4
5–6
7–8
9 – 16
17 i wićcej

Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć
dyrektora
12
10
8
6
12
10
8
5
3

Tygodniowa liczba godzin
obowiązkowego wymiaru zajęć
wicedyrektora
-
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do 4
5–6
7–8
9 – 16
17 i wićcej

Poz. 36, 37

12
10
8
7
5

§ 2. Obnişony wymiar godzin zajćć dydaktycznych określony w § 1 dotyczy równieş nauczyciela,
który obowiązki dyrektora bądŝ wicedyrektora pełni
w zastćpstwie nauczyciela, któremu powierzono to
stanowisko.

12
9
7

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Cybinki.

§ 3. Dla nauczycieli, dla których w art. 42 ust. 3
Karty Nauczyciela nie ustalono obowiązkowego
wymiaru godzin dydaktycznych tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wynosi:

§ 5. Traci moc uchwała Nr 70/IX/03 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 10 grudnia 2003r. ze zmianami (opublikowana w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego Nr 104, poz. 1661 z dnia
15 grudnia 2003r.).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

1) pedagog – 25 godzin;

Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński

2) logopeda – 25 godziny.
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UCHWAŁA NR 289/XLIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 6 listopada 2010r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 99/XIV/96 Rady Miasta i Gminy w Cybince z dnia 25 marca 1996r. w sprawie
utworzenia zakładu budżetowego „Zakład Usług Komunalnych” w Cybince

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 14 i 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych (tekst jedn. z 2009r. Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 87 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. Przepisy
wprowadzające ustawć o finansach publicznych
(tekst jedn. z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1241) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr 99/XIV/96 Rady Miasta i Gminy w Cybince z dnia 25 marca 1996r. w sprawie
utworzenia zakładu budşetowego „Zakład Usług
Komunalnych” w Cybince, zmienionej uchwałą
Nr 129/XVIII/96 Rady Miasta i Gminy w Cybince
z dnia 26 listopada 1996r. w sprawie zmiany uchwały Nr 99/XIV/96 Rady Miasta i Gminy w Cybince
z dnia 25 marca 1996r. w sprawie utworzenia zakładu budşetowego „Zakład Usług Komunalnych”
w Cybince, wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Zakład Usług Komunalnych bćdzie działał
w formie samorządowego zakładu budşetowego.” ,
b) w ust. 2 skreśla sić pkt 5, 6, 7 i 8,
c) po ust. 2 dodaje sić ust. 3 w brzmieniu:

„§ 3. 3. Zakład Usług Komunalnych działa na
podstawie statutu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.”;
2) w § 6 skreśla sić wyrazy „finansowo - rzeczowy” i w ich miejsce, po wyrazie „plan” wpisuje
sić wyraz "finansowy”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Cybinki.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński
Załącznik
do uchwały Nr 289/XLIV/10
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 6 listopada 2010r.
STATUT ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
W CYBINCE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Zakład Usług Komunalnych w Cybince,
zwany dalej Zakładem, jest jednostką organizacyjną
Gminy Cybinka, utworzoną w formie samorządowe-
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Poz. 37

go zakładu budşetowego, którego działalność regulują w szczególności przepisy:

3) nadzór nad opracowaniem i realizacją planu
finansowego Zakładu,

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
ze zm.);

4) ogólny nadzór nad działalnością systemu kontroli wewnćtrznej Zakładu.

2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce
komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43 ze
zm.);
3) ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.);
4) uchwały Nr 99/XIV/96 Rady Miasta i Gminy Cybinka z dnia 25 marca 1996r. w sprawie utworzenia zakładu budşetowego „Zakład Usług
Komunalnych” w Cybince;
5) niniejszego statutu.
§ 2. Siedzibą Zakładu jest Cybinka.
Rozdział 2
Zarządzanie i organizacja
§ 3. 1. Zakładem zarządza, dokonuje czynności
prawnych w jego imieniu oraz reprezentuje go na
zewnątrz Kierownik.

Rozdział 3
Gospodarka finansowa Zakładu
§ 5. 1. Zakład prowadzi samodzielną gospodarkć
finansową na zasadach określonych w przepisach
prawa tj. w oparciu o ewidencjć rachunkowoksićgową, na podstawie której sporządza sprawozdania finansowe.
2. Kontrolć prawidłowości rozliczeń Zakładu
z budşetem gminy prowadzi Skarbnik Gminy.
3. Odrćbne przepisy określają zasady:
1) planowania i sprawozdawczości statystycznej,
2) finansowania i rozliczania z budşetem gminy,
3) tworzenia i wykorzystywania funduszów,
4) ustalania taryf i cen.
Rozdział 4
System kontroli wewnętrznej

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Cybinki.

§ 6. 1. Celem systemu kontroli wewnćtrznej jest
zapewnienie celowości, gospodarności, rzetelności
i legalności podejmowanych działań w Zakładzie.

3. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Cybinki.

2. Kontrolć wewnćtrzną w Zakładzie sprawują:
1) główny ksićgowy,

4. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Burmistrza Cybinki.

2) pozostałe osoby zatrudnione w Zakładzie w zakresie ustalonym przez Kierownika Zakładu.

5. Główny ksićgowy oraz pełnomocnicy Zakładu
działają w granicach ich pełnomocnictw określonych
przez Kierownika Zakładu.

Rozdział 5

6. Udzielenie pełnomocnictw wymaga formy pisemnej .
§ 4. 1. Kierownik Zakładu prowadzi działalność
w granicach planu finansowego, przy pomocy:
1) głównego ksićgowego,
2) podległych stanowisk funkcyjnych.
2. Szczegółową strukturć organizacyjną Zakładu
i podział zadań ustala Kierownik Zakładu.
3. Do zadań Kierownika naleşy:
1) organizowanie pracy Zakładu,
2) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań
przez poszczególnych pracowników,
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Nadzór nad Zakładem
§ 7. Nadzór nad Zakładem sprawuje i oceny działalności Zakładu oraz pracy Kierownika dokonuje
Burmistrz Cybinki.
Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 8. 1. Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
statutu.
2. Kierownik Zakładu oraz Burmistrz Cybinki
mogą wnioskować o dokonanie zmian w statucie.
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UCHWAŁA NR 290/XLIV/10
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 6 listopada 2010r.
w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Cybinka liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu
sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1
i ust. 2, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 paŝdziernika
1982r. o wychowaniu w trzeŝwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. z 2002r. Dz. U. Nr 147,
poz. 1231 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Ustala sić na terenie Gminy Cybinka maksymalne liczby punktów sprzedaşy napojów alkoholowych zawierających powyşej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa):
1) 30 (trzydzieści) punktów sprzedaşy napojów alkoholowych przeznaczonych do spoşycia poza
miejscem sprzedaşy;
2) 10 (dziesićć) punktów sprzedaşy napojów alkoholowych przeznaczonych do spoşycia w miejscu sprzedaşy.
§ 2. Ustala sić nastćpujące zasady usytuowania
na terenie Gminy Cybinka miejsc sprzedaşy napojów alkoholowych:
1) sprzedaş, podawanie i spoşywanie napojów alkoholowych moşe odbywać sić tylko w punktach znajdujących sić w odległości nie mniejszej niş 30m od placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych oraz obiektów kultu
religijnego (kościoły, kaplice, cmentarze);
2) odległość, o której mowa wyşej, mierzona jest
od wejścia głównego do punktu sprzedaşy do
wejścia głównego do obiektu określonego
w pkt 1, z uwzglćdnieniem faktycznych moşliwości dojścia. W przypadku, gdy obiekt ten jest
ogrodzony, odległość mierzona jest do wejścia
lub wjazdu na teren posesji, na której znajduje
sić obiekt;

3) ograniczeń zawartych w pkt 1 nie stosuje sić
przy wydawaniu zezwoleń jednorazowych;
4) ograniczenia zawarte w § 2 pkt 1 i 2 nie dotyczą punktów podmiotów prowadzących sprzedaş
napojów alkoholowych na podstawie zezwolenia
wydanego przed wejściem w şycie niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Wprowadza sić czasowy zakaz sprzedaşy
alkoholu w dniach świąt państwowych i kościelnych, tj. Świćto Niepodległości, Boşe Ciało, Wszystkich Świćtych, w odległości 500m od miejsca zbiorowego zgromadzenia.
2. Wprowadza sić czasowy zakaz sprzedaşy alkoholu w czasie trwania świćta gminnego „Dni Cybinki” w odległości 500m od miejsca zgromadzenia,
z wyłączeniem jednorazowych zezwoleń.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 164/XXVII/05 Rady
Miejskiej w Cybince z dnia 30 września 2005r.
w sprawie ustalenia dla terenu miasta i gminy liczby
punktów sprzedaşy napojów zawierających powyşej
4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych
do spoşycia poza miejscem oraz zasad usytuowania
miejsc sprzedaşy.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Cybinki.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sławomir Kulczyński
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UCHWAŁA NR XXXI/259/10
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego
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 z póŝn. zm.) uchwala
sić, co nastćpuje:
§ 1. 1. Konsultacje przeprowadza sić w celu poznania opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność poşytku publicznego o projekcie uchwały.
2. Konsultacje z organizacjami przeprowadzane
są przy opracowywaniu:
a) projektów
aktów
prawa
miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie,
b) w innych przypadkach przewidzianych ustawą.
§ 2. 1. Przed podjćciem uchwał, o których mowa
w § 1, Rada Gminy Bobrowice zapoznaje sić z opiniami organizacji dotyczącymi treści konsultowanych projektów uchwał.

§ 4. 1. Termin wyraşenia opinii przez organizacje
wynosi 7 dni od daty poddania go konsultacji.
2. Nieprzedstawienie opinii w terminie określonym w ust. 1 oznacza rezygnacjć z prawa do jej wyraşenia.
3. Wzór formularza zgłoszenia opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Konsultacje uznaje sić za waşne bez wzglćdu
na ilość złoşonych opinii.
§ 6. 1. Z przeprowadzonych konsultacji sporządza sić protokół zawierający:
a) określenie przedmiotu konsultacji,
b) datć rozpoczćcia i zakończenia konsultacji,
c) ilość otrzymanych opinii oraz nazwy organizacji opiniujących.
2. Formularze opinii stanowią załącznik do protokołu.

2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, ich
wynik nie jest wiąşący.

§ 7. Dokumenty, o których mowa w § 6 przekazuje sić Radzie Gminy Bobrowice najpóŝniej na 7 dni
przed wyznaczonym terminem sesji, na której
przedmiotem obrad bćdzie akt prawny poddany
konsultacji.

§ 3. Konsultacje przeprowadza
umieszczenie projektu uchwały:

poprzez

§ 8. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bobrowice.

a) w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.bobrowice.pl,

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

b) na tablicy ogłoszeń urzćdu wraz z informacją
o terminie rozpoczćcia i zakończenia konsultacji.

Przewodnicząca Rady:
Mariola Szajek

sić
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Załącznik
do uchwały Nr XXXI/259/10
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 8 listopada 2010r.

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII
.......................................................................................................................................................................................
(pełna nazwa organizacji)

.......................................................................................................................................................................................
(adres siedziby organizacji)

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
(tytuł aktu prawnego poddawanego konsultacji)

Opinia organizacji
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

.........................................
(pieczęć organizacji)

...........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania organizacji na zewnątrz)

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXXI/262/10
RADY GMINY BOBROWICE
z dnia 8 listopada 2010r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póŝn. zm.) uchwala sić,
co nastćpuje:
§ 1. Członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zwanego dalej Zespołem powołuje i odwołuje Wójt Gminy Bobrowice.

§ 2. 1. Pracami zespołu kieruje Przewodniczący
Zespołu, a w razie jego nieobecności – Zastćpca
Przewodniczącego Zespołu.
2. Przewodniczący Zespołu i jego Zastćpca wyłaniani są na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków w głosowaniu jawnym, zwykłą
wićkszością głosów.
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3. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt.
§ 3. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu określone są w regulaminie, który stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bobrowice.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Mariola Szajek
Załącznik
do uchwały Nr XXXI/262/10
Rady Gminy Bobrowice
z dnia 8 listopada 2010r.
REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Regulamin ustala tryb, sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Bobrowicach oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
2. Zespół realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
3. Działania Zespołu koncentrują sić na ustaleniu
problemu, istniejących możliwości jego rozwiązania
oraz toku dalszego z nim postćpowania.
Tryb powoływania i odwoływania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą po jednym
przedstawicielu:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bobrowicach,

Poz. 40

3. Osoby wchodzące w skład Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego współpracują ze sobą w sposób skoordynowany, zapewniający skuteczne reagowanie na problem.
4. Odwołania członka Zespołu nastćpuje:
1) na jego umotywowany wniosek,
2) na wniosek podmiotu, którego jest przedstawicielem,
3) na wniosek Przewodniczącego Zespołu.
5. Wnioski, o których mowa w pkt. 4, sporządzone na piśmie, Przewodniczący Zespołu przekazuje
niezwłocznie Wójtowi.
6. Uzupełnienie składu Zespołu odbywa sić
w trybie i na zasadach właściwych dla powołania
członka Zespołu w terminie 30 dni od dnia odwołania.
Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 3. Główne cele pracy:
1) Pomoc osobom i rodzinom dysfunkcyjnym
w przezwycićşeniu problemów.
2) Efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego
problemu.
3) Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu patologiom, przemocy w rodzinie.
Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
§ 4.
1) Udzielanie pomocy przez poszczególne instytucje w ramach posiadanych kompetencji.
2) Udzielanie, w zaleşności od potrzeb, poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebć wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów şyciowych.

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bobrowicach,

3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.

Komendy Powiatowej Policji w Krośnie
Odrzańskim,

4) Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym
i bćdących świadkami przemocy w rodzinie.

Sądowej Słuşby Kuratorskiej przy Sądzie
Rejonowym w Krośnie Odrzańskim,

5) Podejmowanie wspólnych działań w ramach
procedury „Niebieska karta”.

placówek oświatowych z terenu Gminy
Bobrowice,

6)

placówki ochrony zdrowia,

Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

organizacji pozarządowych działających na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu, specjaliści
w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Udzielanie natychmiastowej specjalistycznej
pomocy w ramach interwencji kryzysowej.

§ 5. 1. Zespół działa w ramach Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowicach, który
zapewnia jego obsługć organizacyjno-techniczną.
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2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący
z własnej inicjatywy lub na wniosek jednego
z członków w zaleşności od potrzeb, jednak nie rzadziej niş raz na 3 miesiące.
3. Zwołanie posiedzenia Zespołu, w przypadku
zgłoszenia osoby lub rodziny, wymaga uzyskania
pisemnej zgody osoby lub rodziny, której sprawa
ma być przekazana do rozpatrzenia w ramach jego
pracy, z zastrzeşeniem pkt. 4.

Poz. 40, 41, 42

4. W sytuacjach wyjątkowych (w przypadku zagroşenia dobra dziecka lub sytuacji przemocy
w rodzinie, wystćpujących patologii) Zespół zwołuje
sić w trybie natychmiastowym, bez wymaganej
zgody.
5. Z posiedzenia Zespołu sporządza sić protokół,
do którego dołącza sić listć obecności.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR 383/5/XLII/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 9 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Iłowej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm. 1)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr 39/5/VI/07 Rady Miejskiej
w Iłowej z dnia 27 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Iłowej (Dz. Urz. Województwa
Lubuskiego z 2007r. Nr 39, poz. 646 i z 2009r. Nr 140,
poz. 2006 oraz z 2010r. Nr 6, poz. 74), w załączniku
do uchwały „Statut Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej”, w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zakład jest samorządowym zakładem budşetowym gminy Iłowa.”

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak
________________________________________
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Iłowej.

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LVII/543/10
RADY MIASTA SŁUBICE
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Słubice lub jej
jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
w związku z art. 59 ust. 1 – 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska
w Słubicach uchwala, co nastćpuje:

§ 1. Określa sić szczegółowe zasady, sposób
i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty naleşności pienićşnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Słubice lub
jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić bćdzie pomoc publiczną oraz wskazuje sić
organy uprawnione do udzielenia tych ulg.
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§ 2. 1. Naleşności mogą być umorzone z urzćdu
w całości lub w czćści, jeşeli:

zawarcia porozumienia do dnia, który w porozumieniu został wyznaczony jako ostatni dzień spłaty.

1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrćbnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego uşytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł;

7. Naleşności bćdące przedmiotem ulgi stają sić
natychmiast wymagalne jeşeli:

2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwować naleşność, a odpowiedzialność z tytułu
naleşności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postćpowaniu egzekucyjnym nie uzyska sić kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postćpowanie egzekucyjne okazało sić nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
5) zachodzi waşny interes dłuşnika lub interes publiczny.
2. W przypadku gdy oprócz dłuşnika głównego
są zobowiązane inne osoby, naleşności, o których
mowa w ust. 1 oraz § 3 ust. 1 ppkt. 1, mogą zostać
umorzone tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są
spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 3. 1. Na pisemny wniosek dłuşnika, w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub
interesem publicznym:
1) naleşności mogą być umarzane w całości lub
w czćści;
2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości
lub czćści naleşności;
3) płatność całości lub czćści naleşności moşe zostać rozłoşona na raty.
2. Umorzenie naleşności lub odmowa udzielania
ulg, o których mowa w ust. 1 nastćpuje w formie
decyzji wydanej przez organ uprawniony wymieniony w § 6 uchwały.
3. Decyzje o których mowa w ust. 2 mają charakter ostateczny.
4. Odraczanie lub rozkładanie na raty spłaty naleşności nastćpuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia mićdzy dłuşnikiem, a organem
uprawnionym wymienionym w § 6 uchwały.
5. Jeşeli umorzenie dotyczy czćści naleşności,
w decyzji o której mowa w ust. 2 oznacza sić termin
zapłaty pozostałej czćści naleşności, a decyzja
o umorzeniu naleşności powinna zawierać postanowienie, şe w razie niedotrzymania terminu spłaty
pozostałej czćści naleşności nastćpuje wygaśnićcie
decyzji.
6. Od naleşności pienićşnych, których termin zapłaty odroczono lub spłatć rozłoşono na raty, nie
pobiera sić odsetek ustawowych za zwłokć od dnia

1) dłuşnik nie wywiązuje sić z postanowień zawartych w porozumieniu;
2) zostanie ustalone, şe dowody, na podstawie
których organ uprawniony złoşył oświadczenie
o udzieleniu ulgi, okazały sić fałszywe lub dłuşnik wprowadził organ uprawniony w błąd co do
okoliczności uzasadniających złoşenie oświadczenia woli określonej treści.
§ 4. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności powinien zawierać:
1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia
przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;
2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej
dłuşnika bćdącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłuşnika bćdącego osobą
prawną;
3) dokumenty potwierdzające informacje wyszczególnione w ppkt. 1 i 2, a ponadto jeşeli
wniosek składa dłuşnik bćdący osobą fizyczną
- oświadczenie majątkowe, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
2. W przypadku stwierdzenia, iş przedstawione
dokumenty są niewystarczające, tzn. takie, na podstawie których nie moşna ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, organ
uprawniony wzywa dłuşnika do ich uzupełnienia.
3. Nieuzupełnienie wniosku przez dłuşnika
w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie
go bez rozpatrzenia.
§ 5. 1. W przypadkach, w których ulga udzielana
na podstawie § 2 ust. 1 pkt 5 i § 3 ust. 1 stanowić
bćdzie pomoc publiczną, udzielenie jej nastćpuje
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia
2006r.).
2. W przypadkach, w których ulga udzielana na
podstawie § 2 ust. 1 pkt 5 i § 3 ust. 1 stanowić bćdzie pomoc publiczną w rolnictwie, udzielenie jej
nastćpuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Komisji (WE) Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze
produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z dnia 21 grudnia
2007r.).
3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 i 2 dłuşnik zobowiązany jest do przedstawienia organowi udzielającemu pomocy, zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o postćpowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).
§ 6. Do udzielania ulg uprawnieni są:

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 1

– 66 –

1) Burmistrz Słubic, jeşeli kwota naleşności pienićşnych nie przekracza 100.000zł;
2) Burmistrz Słubic, po uzyskaniu pozytywnej
opinii Rady Miejskiej w Słubicach, jeşeli kwota
naleşności pienićşnych przekracza 100.000zł;
3) kierownik jednostki podległej Gminie Słubice,
jeşeli kwota naleşności pienićşnych nie przekracza 10.000zł.

Poz. 42

wie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy i jej jednostek organizacyjnych,
z tytułu naleşności pienićşnych, do których nie stosuje sić przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
oraz udzielania innych ulg w spłacie tych naleşności,
a takşe wskazania organów i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 54, poz. 1190).
§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Słubic.

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

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

§ 8. Traci moc uchwała Nr XLIII/429/06 Rady
Miejskiej w Słubicach z dnia 30 maja 2006r. w spra-

Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
Załącznik
do uchwały Nr LVII/543/10
Rady Miasta Słubice
z dnia 9 listopada 2010r.

.............................................
imić i nazwisko
.............................................
adres
.............................................
telefon
.............................................
PESEL
............................................
NIP

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
W związku ze złoşonym wnioskiem z dnia ............................ w sprawie................................................................
.....................................................................................................................................................................................
………………………………………………….…..............…… - oświadczam, co nastćpuje:
I. Przyczyna powstałych naleşności (Klćski şywiołowe, wypadki i inne zdarzenia losowe mające wpływ na
stan majątkowy wnioskodawcy. W przypadku zaistniałych zdarzeń losowych naleşy dołączyć odpowiednie
zaświadczenie, np. od lekarza, z Policji, Straşy Poşarnej, ZUS-u.)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
II. Sytuacja materialna Strony.
1. Wysokość dochodów własnych netto (proszć właściwe podkreślić i uzupełnić oraz dołączyć stosowne
zaświadczenie):
a) ze stosunku pracy .................................................................................................................................................
b) z działalności gospodarczej (proszć podać jej zakres) ........................................................................................
......................................................................................................................................................................................
c) z gospodarstwa rolnego (proszć podać jego powierzchnić i zakres działalności rolniczej)……………………..
.………………….................................….......................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
d) pozostałe (proszć właściwe podkreślić i uzupełnić):
- renta (inwalidzka gr ........., rodzinna) ………………….............…………………………………………….……………
- emerytura ………………………………………………………….............………...........................................................
- prace zlecone ............................................................................................................................................................
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- zasiłek dla bezrobotnych ………………………………………....................................................................................
- zasiłek z opieki społecznej ………………………………………..................................................................................
- alimenty .....................................................................................................................................................................
- dodatek mieszkaniowy ……………………………………………………………….......................................................
2. Wysokość dochodów netto osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (proszć właściwe podkreślić i uzupełnić oraz dołączyć stosowne zaświadczenia i podać stopień pokrewieństwa):
a) ze stosunku pracy ..................................................................................................................................................
b) z działalności gospodarczej (proszć podać jej zakres) .........................................................................................
………………………………...........................................................................................................................................
c) z gospodarstwa rolnego (proszć podać jego powierzchnić i zakres działalności rolniczej)
…………………...........................................................................................…...............................................................
……………………………...............................................................................................................................................
d) pozostałe (proszć właściwe podkreślić i uzupełnić):
- renta (inwalidzka gr ........, rodzinna) ……………………………………………….............……………….……………
- emerytura ………………………………………………………….............……………………………………....................
- prace zlecone .............................................................................................................................................................
- zasiłek dla bezrobotnych ………………………………………....................................................................................
- zasiłek z opieki społecznej ………………………………………..................................................................................
- alimenty .....................................................................................................................................................................
- dodatek mieszkaniowy ……………………………………………………………….......................................................
3. Ilość osób pozostających na utrzymaniu Strony, w tym ilość dzieci uczących sić (proszć podać płeć, wiek
i rodzaj szkoły do których uczćszczają):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................ .............................................................................................................................................
4. Przedsićbiorstwa (proszć podać wartość kapitału własnego, wkład w spółce osobowej i nazwć spółki):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
............... .......................................................................................................................................................................
5. Posiadany majątek nieruchomy, zajmowane mieszkanie, przysługujące prawa majątkowe, które mogą być
przedmiotem hipoteki przymusowej.
A. Nieruchomości (proszć podkreślić i uzupełnić oraz podać przyblişoną wartość, powierzchnić, miejsce
połoşenia, Nr KW lub Nr zbioru dokumentów i oznaczenie właściwego sądu do ich prowadzenia, stan prawny i ewentualne obciąşenia, rodzaj prawa majątkowego, miejsce połoşenia rzeczy, w stosunku do których
przysługuje prawo majątkowe, proszć dołączyć: akt własności, dokumenty stwierdzające nabycie bądŝ
sprzedaş praw majątkowych, w tym własność nieruchomości, sporządzić kserokopić aktów notarialnych,
postanowienia sądu o nabyciu spadku itp.):
- dom jednorodzinny ……………………………………………………….......................................................................
.......................................................................................................................................................................................
- mieszkanie spółdzielcze lokatorskie ………………………………………………………………..................................
.......................................................................................................................................................................................
- mieszkanie spółdzielcze własnościowe ……………………………………………………………................................
.......................................................................................................................................................................................
- mieszkanie własnościowe ……………………………………………………………………………………….................
.......................................................................................................................................................................................
- mieszkanie komunalne ……………………………………….……………………………………………………..............
.......................................................................................................................................................................................
- grunty ..............……………………………………….………………………...................................................................
.......................................................................................................................................................................................
A.1. Miesićczna wysokość opłat eksploatacyjnych (proszć dołączyć kopie rachunków):
- czynsz ...………………………………………….............……………………………………………………………………..
- energia elektryczna ……………………………………….............……………..............................................................
- gaz ..............................................................................................................................................................................
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- woda ……………………………………………………………………………..............……………………………………..
- inne (proszć podać jakie) ……..…………………………………………………............................................................
…………………………………………………………………………………………….........................................................
A.2. Miesićczne wydatki związane z utrzymaniem rodziny (proszć dołączyć kopie rachunków):
- konsumpcja ……………………………………….......................................................……………………………………
- opłaty za czesne, przedszkole itp. ……………………….............……………………………………………….………..
- inne (proszć podać jakie) ……..……………………………………..............……………..............................................
……………………………………………………………………………………..............………………………………………
B. Środki transportowe (proszć właściwe podkreślić i podać markć, numer rejestracyjny, rok produkcji oraz
przyblişoną wartość):
- samochody cićşarowe …………................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
- samochody osobowe ................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
- inne (np. przyczepy, jachty) ….…..............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
C. Urządzenia domowe i wyposaşenie lokalu / budynku mieszkalnego (proszć podać szczegółowo wyposaşenie tj. meble - np. standardowe, wysokiej klasy, sprzćt gospodarstwa domowego, sprzćt audio-video itp.):
…….........................………………………………………………………………………………………............……………..
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
D. Inne znamiona świadczące o stanie majątkowym (oszczćdności, papiery wartościowe, dzieła sztuki, antyki, wartości numizmatyczne, wartości filatelistyczne itp.):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
5. Ŝródło utrzymania w przypadku pozostawania bez pracy - (jeśli znajduje sić Pan/Pani na utrzymaniu osób
trzecich proszć podać rozmiar pomocy).
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
III. Podjćte zobowiązania finansowe, np. kredyty, poşyczki (proszć podać rodzaj zobowiązania, wysokość,
wierzyciela, termin podjćcia, termin spłaty, aktualny stan zaległości):
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
IV. Informacja o dokonanych i otrzymanych darowiznach w ostatnich 24 miesiącach:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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V. Rozdzielność majątkowa z małşonkiem / małşonką (proszć podać od kiedy, Nr wyroku sądowego)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
VI. Złoşony wniosek dotyczy ulgi ...............................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
VII. Oświadczenie powyşsze stanowi załącznik do mojego wniosku w sprawie zastosowania ulgi w zapłacie
naleşności – jego treść jest zgodna ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność karna za podanie danych nie
zgodnych z rzeczywistością jest mi znana.

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

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

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LII/549/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sulechów z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.) uchwala
sić, co nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr LI/533/2010 Rady Miejskiej
w Sulechowie z dnia 19 paŝdziernika 2010r.
w sprawie przyjćcia programu współpracy Gminy
Sulechów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na rok 2011 wprowadza sić nastćpujące
zmiany:
1) § 7 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„wspieranie rehabilitacji fizycznej lub psychicznej osób niepełnosprawnych,”
2) § 18 otrzymuje brzmienie:
„Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.”
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk
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UCHWAŁA NR LII/550/2010
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE
z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach
prowadzonych przez Gminę Sulechów
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 5 pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn zm.) uchwala sić, co nastćpuje:

chowania przedszkolnego są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie i realizowane bćdą
w godzinach określonych w statutach przedszkoli",

§ 1. W uchwale Nr LI/543/2010 Rady Miejskiej
w Sulechowie z dnia 19 paŝdziernika 2010r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych
przedszkolach prowadzonych przez Gminć Sulechów wprowadza sić nastćpujące zmiany:

2) w § 2 uchyla sić ust. 4.
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Tadeusz Pająk

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminć Sulechów
w zakresie realizacji podstawy programowej wy-

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LIII/395/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Bledzew

Na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9,
poz. 43 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
Regulamin korzystania z cmentarzy komunalnych
Gminy Bledzew
§ 1. 1. Cmentarze komunalne na terenie Gminy
Bledzew są połoşone w miejscowościach Bledzew,
Osiecko, Popowo, Stary Dworek, Templewo i Zemsko.
2. Cmentarze komunalne administrowane są
przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bledzewie,
zwany dalej administratorem.
3. Biuro zakładu obsługujące cmentarze komunalne znajduje sić w budynku Urzćdu Gminy Bledzew przy ul. Kościuszki 16 w Bledzewie i jest czynne w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600 oraz
od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

4. Opłaty za usługi cmentarne wnoszone są na
rachunek Gminy Bledzew.
§ 2. Gmina Bledzew i administrator nie odpowiadają za szkody na grobach powstałe wskutek
klćsk şywiołowych, czynników atmosferycznych,
kradzieşy i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a takşe za inne szkody nie
wynikające z zaniedbania lub zaniechania administratora.
§ 3. 1. Na cmentarzach komunalnych urządza sić
groby ziemne, murowane i rodzinne.
2. Urządzenie i usytuowanie grobu musi być
zgodne ze wskazaniami administratora.
§ 4. 1. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania sić, bez uzyskania pisemnej zgody administratora:
1) dokonywania pochówków, ekshumacji i kopania grobów;
2) stawiania pomników, nagrobków, ławek lub
innych urządzeń;
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3) wjazdu wszelkich pojazdów;
4) przenoszenia i wynoszenia z cmentarza nagrobków i ich czćści oraz innych elementów
cmentarza;
5) umieszczaniu tablic informacyjnych i reklamowych w obrćbie cmentarza i na ogrodzeniu
cmentarza;
6) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów;
7) prowadzenia działalności handlowej;
8) wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich
i budowlanych.
2. Na terenie cmentarzy komunalnych zabrania
sić takşe:
1) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
2) niszczenia zieleni, urządzeń cmentarnych i nagrobków;
3) zaśmiecania terenu, w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;
4) wprowadzania zwierząt;
5) zabudowy grobu wykraczającej
wierzchnić miejsca pod grób;

Poz. 45

zostanie czćść wniesionej przez niego opłaty za
miejsce pod grób. Wysokość zwróconej kwoty bćdzie proporcjonalna do niewykorzystanego czasu za
miejsce pod grób ziemny.
7. W przypadku nieprzedłuşenia opłaty na nastćpne 20 lat za miejsce na grób, miejsce to automatycznie w dniu upływu 20 lat od wniesienia opłaty
pozostaje do dyspozycji administratora.
8. Opłata za korzystanie z wody, oczyszczanie
i wywóz nieczystości stałych pobierana jest z góry
na okres 20 lat. Po raz pierwszy opłatć pobiera sić
przy wniesieniu opłaty za udostćpnienie miejsca
pod grób ziemny, murowany lub rodzinny, a kolejny
raz – po upływie tego okresu.
9. W przypadku pochówku na miejscu udostćpnionym pobiera sić uzupełnioną opłatć za korzystanie z wody, oczyszczanie i wywóz nieczystości stałych do pełnych 20 lat.
§ 7. 1. Nabyte prawo do pochówku w określonym miejscu danego cmentarza słuşy uprawionym
członkom rodziny w nastćpującej kolejności:
1) małşonkowi;

poza

po-

2) krewnym zstćpnym (dzieciom, wnukom lub
prawnukom);

6) ustawienia ławek, płotów lub innych urządzeń
w sposób, który utrudniałby komunikacjć i ruch
pieszy.

3) krewnym wstćpnym (rodzicom, dziadkom lub
pradziadkom);

§ 5. Obowiązek utrzymania czystości i porządku
na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na załoşycielu grobu lub jego prawnym dysponencie.
§ 6. 1. Wójt Gminy Bledzew określi, w drodze zarządzenia, wysokość opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
2. Opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych są wywieszane na tablicach ogłoszeń, znajdujących sić przy wejściach głównych na cmentarze
i dostćpne w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
w Bledzewie.
3. Opłaty za udostćpnienie miejsca do pochówku
pobierane są na okres 20 lat. Po upływie tego okresu naleşy, bez wezwania administratora cmentarzy,
wnieść je ponownie.
4. Uşycie grobu do ponownego pochowania bćdzie poprzedzone pisemną informacją umieszczoną
na grobie i tablicy informacyjnej przez co najmniej
3 miesiące. Wzór informacji stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
5. Do zwolnienia z opłat za odnowienie miejsca
w indywidualnie uzasadnionych przypadkach upowaşniony jest Wójt Gminy Bledzew. Zwolnienie dokonywane jest w drodze zarządzenia.
6. Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce po zlikwidowanym grobie
pozostaje do dyspozycji Administratora cmentarzy.
Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zwrócona

4) krewnym w linii bocznej do czwartego stopnia
pokrewieństwa;
5) powinowatym do pierwszego stopnia powinowactwa.
2. Udostćpnione miejsca na grób ziemny, murowany i rodzinny nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
§ 8. 1. Osoby wykonujące usługć pogrzebową
lub inne prace na cmentarzu zobowiązane są do
pozostawienia miejsca pochowku i jego okolicy
w naleşytym porządku.
2. Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub
dysponenta grobu, lub osoby przez nich upowaşnione, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa
lub umowy. Do wykonania tych prac wymagane jest
pisemne zezwolenie administratora.
3. Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje sić na jeden
ściśle określony grób. W przypadku wykonywania
prac jednocześnie przy kilku grobach wymagane jest
uzyskanie odrćbnego zezwolenia na kaşdy z nich.
4. Wydanie zezwolenia na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych naleşy poprzedzić wniesieniem stosownej opłaty.
5. Wykonawcom prac zabrania sić zastawiania
dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami
budowlanymi i sprzćtem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu.
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6. Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawiania wszelkich szkód powstałych w wyniku wykonywanych przez niego robót.

2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełnić
cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok
i szczątków (Dz. U. Nr 48, poz. 284).

7. Wykonywanie prac nie moşe zakłócać spokoju
i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bledzew oraz Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bledzewie.

§ 9. W przypadku naruszenia regulaminu administrator ma prawo do wystąpienia z wnioskiem
o nałoşenie sankcji karnych i administracyjnych.

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

§ 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym
regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia
31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca

Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

Załącznik
do uchwały Nr LIII/395/10
Rady Gminy Bledzew
z dnia 10 listopada 2010r.
Informacja o użyciu grobu do ponownego pochowania

Informujemy, şe nastąpi uşycie grobu Nr ……………. w którym pochowani są śp. ……………………. na
cmentarzu komunalnym w ……………… do ponownego pochowania.
Sprzeciwu do uşycia grobu w celu ponownego pochowania moşe dokonać jakakolwiek osoba, która zgłosi
zastrzeşenie i uiści opłatć przewidzianą w obowiązującym cenniku opłat.
Bledzew, dnia ……………………..
45
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UCHWAŁA NR LIII/406/10
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddział przedszkolny w szkole podstawowej
w Gminie Bledzew
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Bledzew uchwala co
nastćpuje:
§ 1. 1. Świadczenie zajćć udzielanych przez
przedszkole publiczne i punkty przedszkolne,
w których uczestniczy dziecko, wykonywane
w czasie przekraczającym wymiar 5-ciu godzin
dziennie przeznaczonym na realizowanie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego określonej w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.
w sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. Nr 4,
poz. 17) jest odpłatne.

2. Zajćcia o których mowa w ust. 1. prowadzone
są w formach:
1) gier i zabaw wspomagających rozwój psychoruchowy dziecka,
2) przedsićwzićć opiekuńczych kształtujących nawyki samoobsługowe przestrzegania reguł
funkcjonowania społeczności dziecićcej,
3) lekcji dydaktycznych wspomagających rozwój
umysłowy dziecka poprzez budzenie zainteresowań humanistycznych, przyrodniczych i technicznych.
§ 2. 1. Za kaşdą rozpoczćtą godzinć zajćć,
o których mowa w § 1 ustala sić opłatć w wysokości
2,00zł.
2. Opłatć wnosi sić z dołu, dyrektorowi przedszkola, do 10-tego dnia miesiąca nastćpującego po
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miesiącu w którym dziecko uczestniczyło w zajćciach.

odpłatności za świadczenia udzielane przez Przedszkole Gminne w Bledzewie.

3. Podstawą pobierania opłaty jest fakt uczestniczenia dziecka w zajćciach, odnotowany w miesićcznej liście obecności.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Bledzew.

4. Opłata za zajćcia o których mowa w § 1 nie
obejmuje kosztów wyşywienia oraz kosztów zajćć
prowadzonych na şyczenie rodziców lub pełnomocnika dziecka przez podmioty nie bćdące instytucjami
gminnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia
1 grudnia 2010r.
Przewodniczący Rady
Jerzy Dawidowicz

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/209/01 Rady
Gminy Bledzew z dnia 29 listopada 2001r. w sprawie

===================================================================================
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UCHWAŁA NR LVIII/401/10
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 10 listopada 2010r.
uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5a
ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.) uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Przyjmuje sić roczny program współpracy
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.) w zakresie realizacji zadań poşytku publicznego na rok 2011,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.

1) Ustawie – rozumie sić przez to ustawć z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.),
2) Programie – rozumie sić przez to Program
Współpracy Gminy Drezdenko z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na
2011 rok.
3) Organizacjach – rozumie sić przez to podmioty,
o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,
4) Gminie – rozumie sić przez to Gminć Drezdenko,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Drezdenka.

5) Radzie Miejskiej – rozumie sić przez to Radć
Miejską w Drezdenku,

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia
2011 roku.

6) Burmistrzu – rozumie sić przez to Burmistrza
Drezdenka,

Przewodniczący Rady
Jerzy Skrzypczyński

7) Urzćdzie – rozumie sić przez to Urząd Miejski
w Drezdenku.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LVIII/401/10
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 10 listopada 2010r.
Program współpracy Gminy Drezdenko
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2011 rok.
§ 1. Słowniczek
1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

8) Konkursie – rozumie sić przez to otwarty konkurs ofert zgodny z przepisami ustawy,
9) Ofercie – rozumie sić ją jako ofertć realizacji
zadania publicznego, zgodną z wymogami
ustawy oraz wzorem określonym w przepisach
wykonawczych do ustawy.
§ 2. Cele Programu
1. Celem głównym Programu jest stworzenie korzystnych warunków współpracy pomićdzy gminą
a organizacjami dla zwićkszenia skuteczności zaspokajania zbiorowych potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy.
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2. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez nastćpujące cele szczegółowe:
1) zwićkszanie świadomości społecznej co do roli
i udziału organizacji w rozwiązywaniu problemów lokalnych;
2) wspólne zaspokajanie
mieszkańców gminy;

potrzeb

społecznych

Poz. 47

2. W 2011 roku współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania w zakresie:
1) opieki społecznej,
2) działalności charytatywnej,
3) ochrony i promocji zdrowia,
4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

3) promowanie społeczeństwa obywatelskiego
poprzez wspieranie aktywności społeczności
lokalnych;

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

4) podnoszenie wiedzy dotyczącej funkcjonowania sektora pozarządowego.

7) wypoczynku dzieci i młodzieşy,

§ 3. Zasady współpracy
1. Podstawowymi zasadami współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania poşytku publicznego są zasady równouprawnienia
stron współpracy oraz równego i zgodnego z przepisami ustawy o poşytku publicznym, dostćpu tych
organizacji i podmiotów do realizacji zadań poşytku
publicznego oraz środków publicznych na tć realizacjć.
2. Podmiotami realizującymi program są:
1) Rada Miejska, w zakresie wytyczania kierunków
współdziałania i określania wielkości środków
publicznych przeznaczonych na ten cel,
2) Burmistrz, w zakresie realizacji współpracy
z organizacjami i podmiotami oraz zlecania im
konkretnych zadań Gminy/Powiatu do realizacji,
3) Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji
Urzćdu w zakresie bieşącej współpracy z organizacjami, w tym wzajemnego konsultowania
i informowania o potrzebach społecznych.
3. Partnerami współpracy, określonej w programie mogą być:
1) organizacje pozarządowe, o których mowa
w art. 3 ust. 2 ustawy o poşytku publicznym,
prowadzące, odpowiednio do terytorialnego
zasićgu działania gminy, działalność poşytku
publicznego, określoną w ich statutach – w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy
2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o poşytku publicznym, które nie działają w celu
osiągnićcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizacjć celów statutowych oraz nie
przeznaczają zysku do podziału mićdzy swoich
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, prowadzące, odpowiednio do terytorialnego zasićgu działania Gminy działalność
poşytku publicznego, określoną w ich statutach
– w zakresie odpowiadającym zadaniom gminy.
§ 4. Zakres przedmiotowy
1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami jest działalność w sferze zadań publicznych,
o których mowa w art. 4 ustawy.

6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu,
9) przeciwdziałania uzaleşnieniom i patologiom
społecznym,
3. Do priorytetowych zalicza sić zadania, o których mowa w pkt 3, 4, 7 i 8.
§ 5. Forma i sposoby realizacji współpracy
1. Współpraca Gminy z Organizacjami moşe
mieć charakter finansowy lub pozafinansowy.
2. Współpraca o charakterze finansowym obejmuje:
1) zlecania im realizacji zadań poşytku publicznego, poprzez powierzanie lub wspieranie wykonania zadania i udzielania dotacji na ten cel,
poprzedzonych otwartym konkursem ofert,
o którym mowa w ustawie o poşytku publicznym,
2) zlecania realizacji zadań, z pominićciem otwartego konkursu ofert, na warunkach określonych
w art. 19a ustawy o poşytku publicznym,
3) realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej,
o której mowa w art. 19b – 19h ustawy o poşytku publicznym,
4) zlecania realizacji zadań publicznych w trybach
określonych w przepisach szczególnych,
3. Współpraca pozafinansowa polega w szczególności na działaniach realizowanych poprzez:
1) publikowanie na stronie internetowej Urzćdu
wszelkich waşnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez gminć,
jak i przez organizacje,
2) wzajemne informowanie sić o planowanych
kierunkach działalności,
3) konsultowanie z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,
4) organizowanie spotkań informacyjnych rozumianych jako formy wymiany informacji na
temat podejmowanych działań, moşliwości
wymiany doświadczeń i spostrzeşeń,
5) informowanie organizacji o moşliwości pozyskiwania środków na działalność z róşnych ŝródeł,
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6) prowadzenie i aktualizowanie bazy organizacji
prowadzących działalność na terenie gminy,
7) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje wokół zadań waşnych dla lokalnego środowiska,
8) sprawowania patronatu Burmistrza nad przedsićwzićciami realizowanymi przez organizacje,
9) udzielania rekomendacji organizacjom współpracującym z gminą, które ubiegają sić o dofinansowanie z innych ŝródeł,
10) pomoc w nawiązywaniu przez organizacje kontaktów mićdzynarodowych,
11) promocjć działalności organizacji.
§ 6. Okres realizacji Programu
1. Program ma charakter roczny i obowiązuje od
1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.
2. Termin wykonania zadań publicznych, zleconych do realizacji Organizacjom, określają umowy,
odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, zawarte pomićdzy Gminą a Organizacją.
§ 7. Wysokość środków przeznaczonych na realizacjć programu.
1) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacjć niniejszego programu określa uchwała budşetowa Gminy na rok 2011.
2) Zamieszczenie danego zadania w niniejszym
programie nie daje uprawnienia organizacjom
do otrzymania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
§ 8. Ocena realizacji programu
1. Rada Miejska ocenia sprawozdanie Burmistrza
z realizacji programu współpracy, o którym mowa
w art. 5a ust. 3 ustawy o poşytku publicznym,
w sposób uwzglćdniający jakość zrealizowanych
zadań poşytku publicznego w roku sprawozdawczym oraz prawidłowość wykorzystania środków
publicznych na ten cel.
2. W terminie do 30 czerwca nastćpnego roku
Rada Miejska podejmuje uchwałć, w której wyraşa
swoją ocenć realizacji programu współpracy za rok
poprzedni.
§ 9. Procedura tworzenia programu
1. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy opracowywany jest przez Burmistrza w terminie do 31 paŝdziernika roku poprzedzającego rok obowiązywania programu i niezwłocznie
przesyłany organizacjom do konsultacji.
2. Konsultacje odbywają sić w sposób określony
w uchwale Nr LVII/398/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 paŝdziernika 2010 roku w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności poşytku publicznego i wolontariacie
projektów aktów prawa miejscowego gminy Drez-

Poz. 47

denko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
3. Przebieg konsultacji:
Realizując postanowienia Rady Miejskiej zawarte
w § 4 – 6 załącznika do uchwały Nr LVII/398/10 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 paŝdziernika
2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego gminy Drezdenko w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Burmistrz Drezdenka Zarządzeniem Nr 66/2010
z dnia 25 paŝdziernika 2010r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu Programu współpracy
Gminy Drezdenko z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
poşytku publicznego na 2011 rok, poprzez zamieszczenie przedmiotowego projektu na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzćdu.
Termin zakończenia konsultacji upłynął w dniu
29.10.2010r. W wyznaczonym okresie wpłynćły dwie
opinie:
1) Klub Sportowy „Uran” Trzebicz poinformował,
şe zapoznano sić z projektem programu i nie
wnosi sić şadnych uwag.
2) TPD Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym uznało, şe opublikowany projekt programu jest zrozumiały, przejrzysty i zasadny co do
formy współpracy.
§ 10. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań
poşytku publicznego w roku 2011 na terenie Gminy
Drezdenko określa Regulamin Komisji Konkursowych, bćdący integralną czćścią i stanowiący załącznik do Programu współpracy Gminy Drezdenko
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na 2011 rok.
Załącznik do programu współpracy
REGULAMIN KOMISJI KONKURSOWYCH
§ 1. 1. Regulamin określa tryb powoływania
i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na wyłonienie wykonawców zadań poşytku publicznego
w roku 2011 na terenie Gminy Drezdenko, zwanych
dalej Komisjami.
2. Regulamin nie ma zastosowania do wyłonienia podmiotów dla realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej oraz zadań, dla których przepisy
szczególne przewidują odrćbny tryb zlecania.
§ 2. 1. Komisje powoływane są spośród osób,
o których mowa w art. 15 ust. 2a – 2f ustawy, w trybie zarządzenia Burmistrza.
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2. Komisje mogą mieć charakter stały (wieloletni), lub doraŝny – do danego roku, konkursu lub do
wyboru ofert w danej dziedzinie poşytku publicznego.
§ 3. 1. Skład Komisji liczy 3 lub 5 członków posiadających prawo punktowania ofert. Komisja składa sić z przewodniczącego i członków.
2. W skład Komisji wchodzą pracownicy Urzćdu
w liczbie przekraczającej 50% jej składu.
3. Liczba osób reprezentujących w Komisji Organizacje nie moşe przekroczyć 50% jej składu.
4. W pracach Komisji mogą uczestniczyć takşe
osoby bez prawa dokonywania punktacji – z głosem
doradczym, posiadające specjalistyczną wiedzć
w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych,
których konkurs dotyczy.
§ 4. 1. Osoby, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4 są
zapraszane do udziału w pracach Komisji przez
Burmistrza lub typowane przez co najmniej dwie
organizacje.
2. Powołanie w skład Komisji osób o których
mowa w pkt 1 moşe nastąpić po uprzednim uzyskaniu na to ich zgody.
§ 5. 1. Komisja konkursowa rozpoczyna pracć
w dniu i o godzinie wyznaczonych w ogłoszeniu
o konkursie, w liczbie co najmniej trzech jej członków, przy zachowaniu proporcji określonych w § 3
regulaminu.
2. Na wstćpie komisja dokonuje na kaşdej z ofert
poświadczenia jej wpływu w rubryce „Poświadczenie złoşenia oferty”, a nastćpnie dokonuje podziału
ofert na grupy odpowiadające poszczególnym dziedzinom zadań poşytku publicznego.
3. Oferty podlegają sprawdzeniu pod wzglćdem
formalnym, pod kątem kompletności i zawarcia
w nich wszystkich danych wynikających z wzoru
oferty i ogłoszenia o konkursie.
4. Oferty niekompletne nie podlegają rozpatrywaniu i są odrzucane.
§ 6. 1. Przy merytorycznym rozpatrywaniu ofert
Komisja:
1) ocenia moşliwości zrealizowania zadania przez
organizacjć lub podmiot zgłaszający ofertć,
2) sprawdza, czy oferent spełnia wszystkie merytoryczne warunki realizacji zadania – wynikające z wzoru oferty i ogłoszenia w konkursie,
3) ocenia przedstawioną kalkulacjć kosztów realizacji zadania – głównie w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
4) przy ocenianiu ofert wnioskujących o wsparcie
zadania uwzglćdnia planowany przez organizacjć lub podmiot udział finansowych środków
własnych lub środków pochodzących z innych
ŝródeł na realizacjć zadania publicznego,

Poz. 47

5) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania
i kwalifikacje osób realizujących zadanie,
6) uwzglćdnia planowany przez wnioskodawcć
wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracć społeczną członków organizacji i podmiotów realizujących zadanie,
7) uwzglćdnia analizć i ocenć zlecanych zadań
zrealizowanych przez wnioskodawców w latach
poprzednich, biorąc pod uwagć rzetelność
i terminowość wykonania oraz sposób realizowania na ten cel środków,
2. Kryteria wyboru ofert, określone w ust. 1,
uwzglćdnia sić równieş w przypadku, gdy na realizacjć danego zadania wpłynćła jedna oferta.
§ 7. Kaşdą czynność komisji konkursowej wpisuje sić do protokołu z posiedzenia zawierającego
w szczególności:
1) datć konkursu,
2) skład komisji konkursowej,
3) nazwy podmiotów oraz nazwy zadań, na które
zostały złoşone oferty w konkursie,
4) nazwy podmiotów, których oferty nie były rozpatrywane z podaniem przyczyn nierozpatrzenia,
5) liczbć punktów przyznanych poszczególnym
podmiotom wraz z uzasadnieniem,
6) warunki realizacji zadań określone podmiotowi,
który wybrała komisja,
7) podpisy członków komisji.
§ 8. 1. Członkowie komisji dokonując wyboru
najkorzystniejszej oferty przyznają poszczególnym
ofertom, podlegającym rozpatrywaniu, liczbć punktów w skali od 0 do 10.
2. Średnią liczbć punktów całego składu komisji
wpisuje sić do rubryki oferty o nazwie „Adnotacje
urzćdowe”. Wpis potwierdza przewodniczący komisji własnorćcznym podpisem.
3. Do oferty podmiotów, które uzyskały najwićkszą liczbć punktów, w rubryce „Adnotacje urzćdowe” wpisuje sić propozycjć zawarcia umowy z tym
podmiotem, kwotć proponowanej dotacji oraz uzasadnienie wyboru oferty. Wpis potwierdza przewodniczący komisji własnorćcznym podpisem.
4. Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji – nie dłuşej
niş w terminie 3 dni roboczych – przekazuje całość
dokumentacji konkursowej Burmistrzowi.
5. Ostateczną decyzjć o zleceniu zadania i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz po zapoznaniu sić
z dokumentacja konkursu, co potwierdza wpisem
w rubryce oferty o nazwie „Adnotacje urzćdowe”.
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6. Niezwłocznie po zatwierdzeniu wyboru oferty
przez Burmistrza – nie dłuşej niş w terminie 3 dni
roboczych – przewodniczący Komisji ogłasza wyniki
konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzćdu.

Poz. 47, 48

8. Umowć o powierzeniu lub wsparciu zadania
z wybranymi podmiotami podpisuje Burmistrz
w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru.
§ 9. Konkurs ma charakter jawny.

7. Ogłoszenie, o którym mowa w pkt 6, powinno
uwzglćdniać przepisy art. 15 ust. 2h i ust. 2 ustawy.
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UCHWAŁA NR LXXXV/1295/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla
sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się
osiągnięciami w działalności sportowej
Na podstawie art. 31 oraz art. 35 ust. 5 i 6 ustawy
z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r.
Nr 127, poz. 857 ze zm.) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Określa sić zasady i tryb przyznawania stypendiów sportowych, nagród i wyróşnień dla sportowców i trenerów za osiągnićte wysokie wyniki
w mićdzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
oraz dla innych osób wyróşniających sić osiągnićciami w działalności sportowej.

związki sportowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6. Stypendia sportowe, nagrody i wyróşnienia
mogą być przyznawane na podstawie odpowiedniego wniosku złoşonego przez:
1) Stowarzyszenie kultury fizycznej zrzeszające
osobć, na którą składa wniosek,
2) Komisjć Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta
Gorzów Wlkp.,

§ 2. Określa sić wzór wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróşnienia,
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3) Wydział Kultury Fizycznej Urzćdu Miasta.

§ 3. Stypendia sportowe, nagrody i wyróşnienia
mogą otrzymać sportowcy, trenerzy i inne osoby
wyróşniające sić osiągnićciami w działalności sportowej, które uzyskały wysokie wyniki sportowe jako
reprezentanci gorzowskich stowarzyszeń kultury
fizycznej.

1) dane osobowe kandydata/ki (imić, nazwisko,
miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub nauki, status społeczno – zawodowy, NIP oraz PESEL,) lub nazwć podmiotu
i jego adres, a takşe miejsce przynaleşności do
właściwego Urzćdu Skarbowego i oddziału
NFZ,

§ 4. Stypendia sportowe, nagrody i wyróşnienia
mogą być przyznawane za osiągnićte wyniki sportowe podczas zawodów rangi:

2) informacje o uzyskanych wynikach,

1) Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieşy,
2) Mistrzostw Polski w kategoriach wiekowych:
junior młodszy, junior, młodzieşowiec, senior.
3) Mistrzostw Europy,
4) Mistrzostw Świata,
5) Paraolimpiady,
6) Uniwersjady,
7) Igrzysk Olimpijskich,
8) innych zawodów rangi mićdzynarodowej.
§ 5. Stypendia sportowe, nagrody i wyróşnienia
mogą być przyznawane za wyniki osiągnićte w dyscyplinach sportowych ujćtych w wykazie dyscyplin
i dziedzin sportu, w których mogą działać polskie

§ 7. Wniosek, o którym mowa w § 6 zawiera:

3) informacjć o posiadanej klasie sportowej
w sportach indywidualnych albo o reprezentowanej klasie rozgrywkowej w zespołowych
grach sportowych,
4) informacjć o zatrudnieniu albo czy kandydat/ka
pobiera inne stypendia (podać wysokość
i okres pobierania) albo czy otrzymuje inne
świadczenia,
5) oświadczenie o wyraşeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
§ 8. Za uzyskane wyniki sportowe w dyscyplinach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych mogą być przyznawane:
1) stypendia sportowe dla sportowców i trenerów:

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 1

– 78 –

a) jednorazowe, za wyniki osiągnićte w poszczególnych okresach półrocznych danego
roku budşetowego,
b) olimpijskie i paraolimpijskie dla kandydatów
mianowanych przez polskie związki sportowe
do udziału w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpiadzie.
2) nagrody finansowe lub rzeczowe dla sportowców, trenerów oraz dla innych osób wyróşniających sić osiągnićciami w działalności sportowej, a takşe dla klubów sportowych,
3) wyróşnienia dla sportowców, trenerów i innych
osób
wyróşniających
sić
osiągnićciami
w działalności sportowej w postaci: pucharu,
statuetki, medalu, listu gratulacyjnego, grawertonu lub dyplomu.
§ 9. Wypłatć stypendiów sportowych i nagród
finansowych dla zawodników, którzy nie ukończyli
18 lat, dokonuje sić do rąk ich rodziców lub opiekunów prawnych.
§ 10. Stypendia sportowe, nagrody i wyróşnienia
dla sportowców, trenerów oraz dla innych osób
przyznaje Prezydent Miasta Gorzów Wlkp. na wniosek Komisji ds. sportu.
§ 11. Komisjć ds. sportu powołuje odpowiednim
zarządzeniem Prezydent Miasta.
§ 12. W skład Komisji kaşdorazowo wchodzą:
1) Zastćpca Prezydenta Miasta do spraw społecznych,
2) dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Rady Miasta Gorzów Wlkp.,
3) Dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej,
4) pracownik Wydziału Kultury Fizycznej – jako
sekretarz Komisji.
§ 13. Prezydent Miasta wstrzymuje lub cofa wypłatć stypendium sportowego jeşeli stypendysta:
1) otrzymał negatywną opinić właściwego polskiego związku sportowego,
2) utracił prawa członka klubu sportowego,
3) został ukarany karą dyscyplinarną przez władze
klubu sportowego, którego jest członkiem,
4) jego klasa sportowa utraciła waşność,
5) zaprzestał uprawiania sportu.
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§ 14. Określa sić nastćpujące terminy wrćczania
stypendiów sportowych, nagród i wyróşnień:
1) podczas Gali Sportu,
2) podczas podsumowania współzawodnictwa
sportowego dzieci i młodzieşy za I półrocze
w czerwcu i II półrocze w grudniu kaşdego roku,
3) podczas uroczystych spotkań i imprez organizowanych z okazji Jubileuszy,
4) za wybitne wyniki sportowe rangi Mistrzostw
Europy lub Mistrzostw Świata niezwłocznie po
ich uzyskaniu,
5) w trakcie trwania imprez sportowych.
§ 15. Wysokość przyznawanych stypendiów
sportowych i nagród finansowych kaşdorazowo
uzaleşniona bćdzie od wielkości środków zabezpieczonych na ten cel w budşecie Miasta.
§ 16. Ewidencjć przyznanych stypendiów sportowych, nagród i wyróşnień prowadzi Wydział Kultury Fizycznej w formie:
1) list płac (dla stypendiów sportowych i nagród
finansowych – potwierdzonych przez bank obsługujący budşet Miasta w wydziale, do którego naleşy obsługa kasowa lub bankowa albo
poświadczonych bezpośrednio przez odbierających),
2) protokołów sporządzonych z uroczystości uhonorowania i wrćczania nagród i wyróşnień,
3) innych dokumentów umoşliwiających poświadczenie odbioru przyznanych wyróşnień
i nagród.
§ 17. Traci moc uchwała Nr LXXII/1154/2010 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania wyróşnień, stypendiów sportowych oraz nagród za osiągane wyniki dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych
reprezentujących stowarzyszenia kultury fizycznej
Gorzowa Wlkp.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzów Wlkp.
§ 19. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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Poz. 48
Załącznik
do uchwały Nr LXXXV/1295/2010
Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia 10 listopada 2010r.

……………………………………….

Gorzów Wlkp.……………………..

Pieczćć podmiotu wystćpującego z wnioskiem

Wniosek
o przyznanie stypendium sportowego/nagrody* Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
1.Dane Kandydata/ki:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwisko i imić, data i miejsce urodzenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania)

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres Urzćdu Skarbowego oraz Kasy Chorych

NIP…………………………………………………………., PESEL…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce pracy lub nauki kandydata/ki (indywidualnie) lub nazwa podmiotu (zespołowo)

2. Dyscyplina oraz data nadania i rodzaj klasy sportowej (w sportach indywidualnych), lub klasa rozgrywek
(w zespołowych grach sportowych):

3. Informacja o zatrudnieniu albo innych pobieranych stypendiach (podać wysokość i okres pobierania)

4. Krótka informacja o najwićkszych osiągnićciach, bądŝ uzasadnienie:

Wyraşam zgodć na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (ustawa z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych
osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 833 ze zm.)

…….………………………..
Podpis kandydata
……………………………………………………………
podpis i pieczćć Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
___________________
* niepotrzebne skreślić
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UCHWAŁA NR LXXXV/1296/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu
Dziecka w Gorzowie Wlkp.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2001r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 85 ust. 3 ustawy
z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) uchwala
sić, co nastćpuje:
§ 1. Zwićksza sić wysokość środków finansowych na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu
Dziecka w Gorzowie Wlkp. do wysokości nie wyşszej
niş 45% podstawy, o której mowa w art. 78 ust. 2

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
miesićcznie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR LXXXV/1297/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 10 listopada 2010r.
uchylająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przedsiębiorców inwestujących na
terenie miasta Gorzowa Wlkp.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 95,
poz. 613 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Uchyla sić uchwałć Nr LXVII/783/2006 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 22 lutego 2006r.
w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
przedsićbiorców inwestujących na terenie miasta
Gorzowa Wlkp.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia
2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska
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UCHWAŁA NR LXXXV/1298/2010
RADY MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 10 listopada 2010r.
uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na
terenie miasta Gorzowa Wlkp."
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze
zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Uchyla sić uchwałć Nr LXIII/713/2005 Rady
Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005r.
w sprawie przyjćcia "Programu pomocy de minimis
udzielanej przedsićbiorcom na terenie miasta Gorzowa Wlkp."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie z dniem 1 stycznia
2011 roku.
Przewodnicząca Rady
Krystyna Sibińska

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XXLV/270/10
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktu prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących
działalności statutowych tych organizacji
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, z 2002r. Nr 153, poz. 1271, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2002r. Nr 214,
poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17,
poz. 128, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 181,
poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,
z 2010r. Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5 ust. 5
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203,
Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104,
z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316,
z 2009r. Nr 22, poz. 120, Nr 19, poz. 100, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, z 2010r. Nr 127,
poz. 857) Rada Gminy Górzyca uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Projekt aktu prawa miejscowego, który to
akt prawa swoim zakresem obejmuje zadania statu-

towe organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poşytku publicznego, Wójt Gminy zobowiązany jest
opublikować przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Górzyca oraz w siedzibie Urzćdu Gminy Górzyca.
§ 2. Termin opublikowania określony w § 1 liczony jest od dnia ogłoszenia projektu w sposób
określony w § 1.
§ 3. 1. Organizacje pozarządowe i podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności
poşytku publicznego, których zadania statutowe
obejmują sferć zadań uregulowaną w projekcie aktu
prawa miejscowego mogą w terminie 3 dni po terminie określonym w § 1 wnosić uwagi dotyczące
ogłoszonego projektu aktu, treści jego zapisów merytorycznych i proponowanych rozwiązań prawnych
w zakresie w jakim akt prawa miejscowego moşe
wpływać na działalność statutową tych organizacji
lub podmiotów wynikającą z ich właściwego statutu
lub aktu wewnćtrznego zrównanego ze statutem.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 mogą być
zgłaszane pisemnie bądŝ drogą elektroniczną,
a takşe ustnie do protokołu po wykazaniu przez organizacjć lub podmiot, şe ich cele statutowe pozo-
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stają w związku z przedmiotem regulacji i zakresem
regulacji projektu aktu prawa miejscowego.

nia zasad legislacji prawodawczej lub naruszenia
przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Po upływie terminu określonego w § 3 ust. 1
i przedstawieniu uwag do projektu zostają one opisane w zbiorczym protokole konsultacji, który przekazany zostaje do organu właściwego do podjćcia
projektowanego aktu prawa miejscowego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

§ 5. Organ właściwy do podjćcia projektowanego aktu prawa miejscowego nie jest związany wynikami konsultacji. Ma prawo je uwzglćdnić, jednakşe
ich uwzglćdnienie nie moşe prowadzić do narusze-

Przewodnicząca Rady
Maria Syktus
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UCHWAŁA NR XLV/271/10
RADY GMINY GÓRZYCA
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Górzyca
na lata 2011- 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2
pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591,
z póŝniejszymi zmianami) w związku z art. 21 ust. 1
pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U.
z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝniejszymi zmianami).
Rada Gminy Górzyca uchwala, co nastćpuje:
§ 1. Uchwala sić wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Górzyca
na lata 2011 – 2015, o treści:
WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA
MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY GÓRZYCA
NA LATA 2011 – 2015.
Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków
wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym
gminy, nałoşonym ustawą z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 ze zmianami).
I. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy
z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale
mieszkalne.
Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy bćdących
w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Górzycy wynosi 22 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni uşytkowej 985,12m², w tym 4 lokale socjalne o łącznej powierzchni uşytkowej 118,68m².
Potrzeby lokalowe w zakresie mieszkań socjalnych
określa sić jako nie wystarczające. Pozyskiwanie
lokali socjalnych jest trudne do przewidzenia, poniewaş gmina moşe je pozyskać w formie przekazywania z byłych zakładów. Z ogólnej liczby 22 lokali
mieszkalnych, 15 lokali przeznacza sić do sprzedaşy.
Stan lokali mieszkalnych w nastćpnych latach bćdzie ulegał zmniejszeniu w związku ze sprzedaşą na

rzecz najemców lub w drodze przetargu na rzecz
osób fizycznych.
II. Analiza potrzeb oraz planów remontów
i modernizacji wynikający ze stanu technicznego
budynków i lokali z podziałem na kolejne lata.
1) Mieszkaniowy zasób Gminy Górzyca tworzą lokale usytuowane w budynkach stanowiących
w całości własność gminy oraz lokale połoşone
w budynkach bćdących współwłasnością gminy i osób fizycznych
2) Według stanu na dzień 31-10-2010 roku mieszkaniowy zasób gminy to 22 lokale o łącznej
powierzchni uşytkowej 985,12 metra kwadratowego, w tym:
7 lokali bćdących własnością gminy o powierzchni 295,79 metra kwadratowego,
15 lokali bćdących współwłasnością gminy o powierzchni 689,33 metra kwadratowego,
średnia powierzchnia uşytkowa lokalu wynosi 44,77 metra kwadratowego
3) Aktualny stan techniczny zasobów jest zróşnicowany pod wzglćdem standardu technicznego, wyposaşenia oraz wielkości lokalu.
Na ogólną ilość 22 lokali mieszkalnych, 10 lokali
przedstawia średni stan techniczny, natomiast
12 pozostałych jest w złym stanie technicznym
i wymagają remontu kapitalnego. Ze wzglćdu na
ograniczone środki finansowe gminy oraz wpływów
z czynszów mieszkaniowych Zakład Gospodarki
Komunalnej w Górzycy przewiduje w latach
2011 – 2015 wykonanie niezbćdnych ogólnobudowlanych remontów elewacji, remontu przewodów
kominowych, naprawć pokryć dachowych, wymianć
stolarki okiennej oraz naprawć lub wymianć instala-
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cji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
w tym: remont kapitalny budynku wolnostojącego.
III. Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach.
1) Sprzedaş
lokali
komunalnych
bćdących
w mieszkaniowym zasobie Gminy Górzyca
w kolejnych latach realizowana jest w oparciu
o
uchwałć
Rady
Gminy
w
Górzycy
Nr XX/150/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzyca, uchwała
Nr VI/38/07 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr XX/150/2005 z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzyca oraz uchwała Nr XXXVII/234/10 z dnia 26 marca 2010 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr XX/150/2005
z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zasad
zbycia nieruchomości stanowiących własność
Gminy Górzyca.
2) Lokale zbywane są aktualnym najemcom na
zasadach preferencyjnych, zachćcających do
całkowitego wykupu mieszkań.
3) Planuje sić sprzedaş lokali w poszczególnych
latach:
w 2011 roku dwa lokale
w 2012 roku trzy lokale
w 2013 roku trzy lokale
w 2014 roku trzy lokale
w 2015 roku cztery lokale
Gmina w szczególności bćdzie dąşyć do sprzedaşy lokali w budynkach, gdzie jest właścicielem
tylko jednego lokalu mieszkalnego, a takşe
w przypadkach gdzie jest jednym ze współwłaścicieli.
4) Przy małej ilości mieszkań w mieszkaniowym
zasobie Gminy Górzyca w 2015 roku mogą pozostać tylko lokale nie przeznaczone do sprzedaşy oraz lokale socjalne.
IV. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
Dotychczasowa obowiązująca stawka bazowa czynszu w wysokości 2,10zł za metr kwadratowy powierzchni uşytkowej wzrasta w 2013 roku do 2,70zł
za metr kwadratowy. Minimalna stawka opłat za
najem pomieszczeń gospodarczych zgodnie z zarządzeniem Nr 0151-180/10 Wójta Gminy Górzyca
z dnia 18-01-2010 roku w sprawie stawek czynszu za
najem lub dzierşawć nieruchomości stanowiących
własność Gminy Górzyca w roku 2010 wynosi
0,90zł/m² powierzchni uşytkowej plus podatek VAT.
Czynsz wzrasta zgodnie z zasadami określonymi
w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005
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roku Nr 31, poz. 266 ze zmianami). Czynsz za lokale
mieszkalne ustala sić stosując czynniki obnişające
ich wartość uşytkową, to jest uwzglćdniając wyposaşenie budynku i lokali w urządzenia techniczne:
za brak centralnego ogrzewania o 10%
za brak centralnie ciepłej wody o 5%
za brak wyposaşenia w łazienkć o 10%
dla najemców, którzy ulepszyli mieszkanie
na własny koszt wyposaşając je w łazienkć
o 10%
za połoşenie lokalu w miejscowości liczącej do 100 mieszkańców o 5%
za połoşenie lokalu na peryferiach i przy
trakcji kolejowej w odległości do 15 metrów od toru o 40%
Najemca lokalu mieszkalnego lub socjalnego moşe
wnioskować do wynajmującego o obnişenie stawki
czynszu do wysokości całkowitego zwolnienia najemcy z tego czynszu na czas określony, jeşeli najemca na własny koszt wykona konieczny remont
lokalu w zakresie obciąşającym wynajmującego.
Zakres remontu oraz warunki rozliczeń finansowych
przed jego rozpoczćciem najemca musi uzgodnić
w formie pisemnej z wynajmującym pod rygorem
utraty moşliwości zastosowania ulgi zwolnienia
z czynszu.
V. Sposób i zasady zarządzania lokalami
i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany
w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem
gminy w kolejnych latach.
Budynki i lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy zostały powierzone w zarząd Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Górzycy. W latach nastćpnych do 2015 roku nie przewiduje sić
zmiany w zakresie i sposobie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.
VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach.
1) Podstawowym ŝródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są wpływy z czynszów za
lokale mieszkalne. Dodatkowym ŝródłem finansowania mogą być wpływy czynszowe za lokale
uşytkowe oraz środki z budşetu gminy w ramach moşliwości finansowych gminy.
2) Rada Gminy corocznie w uchwale budşetowej,
po uwzglćdnieniu moşliwości finansowych
gminy bćdzie planowała środki, które bćdą
przeznaczone na utrzymanie mieszkaniowego
zasobu gminy.
3) Planowana wielkość środków, o których mowa
w ust. 1 w latach 2011 – 2015 została przedstawiona w tabeli.
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Wyszczególnienie
Czynsze za lokale komunalne i socjalne.
Lokale uşytkowe
Razem

2011r.
20, 678 zł
9, 173 zł
29, 851 zł

W latach
2013r.
22, 146 zł
10, 734 zł
32, 880 zł

2014r.
17, 818 zł
10, 979 zł
28, 797 zł

2015r.
17,818 zł
10, 979 zł
28,797 zł

b) koszty remontów kapitalnych i modernizacji,
c) koszty przeglądów instalacji elektrycznej i technicznej,
d) koszty przeglądów kominiarskich.
Planowane koszty utrzymania mieszkaniowego zasobu gminy w kolejnych latach określono w wykazie
tabelarycznym.

Na koszty utrzymania gminnego zasobu mają
wpływ:

Stolarka okienne i drzwiowa.
Roboty dekarskie.
Ogólnobudowlane.
Roboty elektryczne.
Razem

2012r.
17, 472 zł
10,734 zł
28,206 zł

a) koszty bieşącej eksploatacji,

VII. Wysokość wydatków w latach 2011 – 2015
z podziałem na koszty bieżące eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali
i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami
wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.

Wyszczególnienie kosztów.

Poz. 53, 54

2011
w zł
2.200
11,000
5,000
1,000
19,800

2012
w zł
2,700
11,000
6,000
900
20,600

Koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi bćdą
ustalane w razie potrzeby ze współwłaścicielem
VIII. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalnego gospodarowania.
Działania mające na celu poprawć wykorzystania
i racjonalizacjć gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy, bćdą realizowane w oparciu
o uchwałć Rady Gminy Górzyca w sprawie sprzedaşy lokali stanowiących własność Gminy Górzyca.
Gmina bćdzie dąşyć do posiadania takiej ilości zasobu, który bćdzie zabezpieczał niezbćdną ilość lokali socjalnych, chociaş ze wzglćdu na ograniczone
moşliwości pozyskiwania przychodów z istniejących
zasobów mieszkaniowych (niejednokrotnie zła sytuacja finansowa najemców) przy jednoczesnym

W latach
2013
w zł
2,000
--10, 000
1,200
13,200

2014
w zł
2,000
8,000
4,000
1,700
15,700

2015
w zł
--8,000
6,000
--14,000

zwićkszaniu obowiązków finansowych budowy
i utrzymania mieszkań socjalnych bez wskazania
dodatkowych ŝródeł dochodów sprawia, şe moşliwości zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez
Gminć bćdzie ograniczone.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Górzyca.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Maria Syktus
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UCHWAŁA NR L/561/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 10 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych
Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h,
art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142,
poz 1591 z póŝn. zm.), art 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz 1240 z póŝn. zm.) oraz art 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (Dz. U

z 1997r. Nr 9, poz 43 z póŝn. zm.) uchwala sić, co
nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr V/31/03 Rady Miejskiej
w Gubinie z dnia 27 lutego 2003r w sprawie utworzenia Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych § 1
otrzymuje brzmienie:
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„Tworzy sić Miejski Zakład Usług Komunalnych
w Gubinie jako samorządowy zakład budşetowy
Gminy Gubin o statusie miejskim, zwany dalej
„zakładem”.”

Poz. 54, 55

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta.

§ 2. W § 3 ust. 1 statutu Miejskiego Zakładu
Usług Komunalnych w Gubinie stanowiącego załącznik Nr 1do uchwały wymienionej w § 1 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny

„1. Zakład jest samorządowym zakładem budşetowym Gminy.”

===================================================================================
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UCHWAŁA NR L/562/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowych tych organizacji
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Określa sić szczegółowy sposób konsultacji
z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność poşytku publicznego w rozumieniu art. 3
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji.
§ 2. 1. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim organizacje pozarządowe i podmioty,
o których mowa w § 1, mające wpisaną w działalności statutowej dziedzinć, w której podejmowane są
konsultacje.
2. Konsultacje przeprowadza sić w celu poznania
opinii organizacji pozarządowych i podmiotów,
o których mowa w § 1, w sprawie poddanej konsultacjom.
3. Wynik konsultacji nie jest wiąşący dla organów gminy, które mają prawo go uwzglćdnić, jednakşe ich uwzglćdnienie nie moşe prowadzić do
naruszenia technik legislacji, zasad gospodarki finansowej czy teş zwićkszenia deficytu budşetu.
§ 3. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
jest przekazywane do publicznej wiadomości w terminie nie krótszym niş 7 dni przed terminem ich
rozpoczćcia, poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej
i tablicy ogłoszeń Urzćdu Miejskiego w Gubinie.
2. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji
powinno zwierać:

1) cel konsultacji;
2) przedmiot konsultacji;
3) czas rozpoczćcia i zakończenia konsultacji;
4) formć konsultacji.
§ 4. Konsultacje mogą polegać na:
1) wyraşeniu opinii lub złoşeniu uwag w sprawie
bćdącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytania,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
§ 5. Konsultacje mogą mieć formć:
1) zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń
Urzćdu Miejskiego w Gubinie,
2) ankiet skierowanych do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w § 1,
3) otwartych spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w § 1.
§ 6. Nie przedstawienie opinii w terminie określonym w informacji o konsultacjach oznacza rezygnacjć z prawa do jej wyraşania.
§ 7. Konsultacje społeczne uznaje sić za waşne
bez wzglćdu na liczbć osób i podmiotów biorących
udział w konsultacjach, jeşeli zostały przeprowadzone w sposób określony niniejszą uchwałą.
§ 8. 1. Analizy zebranych danych po przeprowadzonych konsultacjach dokonuje Burmistrz Miasta
Gubina.
2. Z analizy sporządza sić protokół zawierający:
temat konsultacji, datć konsultacji, przebieg dyskusji
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(w przypadku otwartych spotkań), oraz wyraşone
opinie i podjćte ustalenia.
3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 umieszcza
sić na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
i stronie internetowej Urzćdu Miejskiego w Gubinie.

Poz. 55, 56

§ 10. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny

§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta Gubina.

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

56
56

UCHWAŁA NR L/571/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gubina
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
po zasićgnićciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim
uchwala sić, co nastćpuje:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. W celu utrzymania porządku i czystości na
terenie miasta wprowadza sić w şycie regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Gubina.
§ 2. Regulamin obowiązuje:
1) właścicieli, współwłaścicieli, uşytkowników i zarządców nieruchomości zwanymi dalej „uşytkownikami nieruchomości”,
2) jednostki wywozowe,
3) podmioty eksploatujące wysypiska i punkty
zlewne ścieków.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości

3) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesićcy od dnia
przekazania jej do eksploatacji;
4) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
5) prowadzenie w opisanym nişej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru
nastćpujących odpadów komunalnych:
a) odpady kuchenne w zabudowie jednorodzinnej mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, w pozostałych przypadkach są odbierane od mieszkańców przez
podmiot uprawniony w cyklu tygodniowym;
b) odpady opakowaniowe – w wyznaczonych
terminach;
c) odpady niebezpieczne – w wyznaczonych
terminach;
d) odpady wielkogabarytowe – na zlecenie wytwórcy odpadów;
e) odpady budowlane i zielone z pielćgnacji
ogrodów – na zlecenie wytwórcy odpadów;
f)

odpady
nieselekcjonowane
– w cyklu tygodniowym;

(zmieszane)

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

6) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi
uprawnionemu do odbioru;

1) wyposaşenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, słuşące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;

7) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;

2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa
sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona,
wyposaşenie
nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub przydomową oczyszczalnić ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
w przepisach odrćbnych;

8) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości połoşonych wzdłuş ulicy niezwłocznie po opadach: śniegu, lodu, błota z powierzchni nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram,
itp. (przy czym naleşy to realizować w sposób
nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów),
oraz posypanie piaskiem chodnika;
9) uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyşej;
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10) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien
i innych czćści nieruchomości;
11) utrzymanie chodnika usytuowanego wzdłuş
posesji w stanie wolnym od zachwaszczenia;
12) sprzątanie i usuwanie śniegu oraz likwidacja
śliskości chodników przylegających do nieruchomości,
13) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najblişszego
otoczenia;
14) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości
materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu
i modernizacji lokali i budynków;
15) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, tj.
na terenie nieruchomości nie słuşącej do uşytku publicznego tylko pod warunkiem, şe powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji
sanitarnej lub gromadzone w sposób umoşliwiający ich usunićcie zgodnie z przepisami
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
16) naprawy, drobne, a wićc wymiana kół, świec
zapłonowych, şarówek, uzupełnianie płynów,
regulacje, pojazdów samochodowych poza
warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciąşliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające
odpady są gromadzone w sposób umoşliwiający ich usunićcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
17) selektywne zbieranie odpadów innych niş komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych,
i postćpowanie z nimi zgodnie z zasadami
przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39,
poz. 251 z póŝn. zm.);
18) stosowanie sić właścicieli zwierząt domowych
i gospodarskich do przepisów rozdziałów
VII i VIII niniejszego regulaminu;
§ 4. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady
utrzymania czystości i porządku, zabrania sić:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz
w instalacjach grzewczych budynków (dopuszcza sić spalanie odpadów liści i trawy oraz
drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych);
2) stosowania środków chemicznych szkodliwych
dla środowiska dla usunićcia śniegu i lodu;
3) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposaşenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów
przeznaczonych do umieszczania reklam i ogło-

Poz. 56
szeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, wiat
przystanków, roślinności, deptania trawników
oraz zieleńców;

4) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam,
nekrologów, ogłoszeń itp.;
5) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone
dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
6) zakopywania do gruntu i wysypywania do
zbiorników wodnych oraz na powierzchni ziemi
odpadów;
7) malowania grafitti;
8) indywidualnego wywoşenia i wysypywania
odpadów stałych,
9) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
10) indywidualnego opróşniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
11) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydroşne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych;
na zajćcie pasa drogowego wymagana jest
zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to
opłata;
12) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami.
Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych
na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych
§ 5. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie
nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie
czystości i porządku na jej terenie przez wyposaşenie nieruchomości w pojemniki, kontenery
i worki o pojemności uwzglćdniającej czćstotliwość i sposób pozbywania sić odpadów
z nieruchomości, z uwzglćdnieniem wymienionych ponişej zasad. Pojemniki oraz worki na
odpady niesegregowane, odpady kuchenne
ulegające biodegradacji oraz na odpady opakowaniowe dostarczane są właścicielowi nieruchomości przez podmiot uprawniony.
2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie
czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego
do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróşnianie było konieczne nie czćściej niş raz
w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia;
podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do
ilości mieszkańców w sposób zapewniający
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uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego
w przepisach odrćbnych;
3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów
na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemności od 30 do 40 l;
b) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120
l, 1100 l;
c) worki
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej
zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru o pojemności od 1100 l;
e) kontenery przeznaczone na odpady wielkogabarytowe i budowlane;
§ 6. Odpady komunalne, które nie są zbierane
w sposób selektywny, naleşy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności,
uwzglćdniającej nastćpujące normy:
1) dla lokali mieszkalnych – 20l na jednego mieszkańca,
2) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp.
– 20l na jedno łóşko,
3) dla szkół wszelkiego typu – 5l na kaşdego
4) przedszkoli i şłobków – 5l na kaşde dziecko
i personel,
5) dla barów, restauracji i innych stałych obiektów
gastronomicznych – 20l na jedno miejsce konsumpcyjne,
6) dla ulicznych punktów małej gastronomi –
normć naleşy ustalić indywidualnie lecz nie
mniej jak 1 pojemnik o pojemności 110l,
7) dla lokali handlowych – 20l na kaşde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej jak
1 pojemnik o pojemności 110l,
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
i przemysłowych, urzćdów oraz biur pojemnik
o pojemności 110l na kaşdych 10 pracowników,
9) dla ogródków działkowych 20l na kaşdą działkć
w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 paŝdziernika kaşdego roku i 5l poza tym okresem,
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest równieş ustawienie na zewnątrz, poza
lokalem co najmniej jednego pojemnika 110l na
opady.
§ 7. Odpady opakowaniowe zbierane selektywnie oraz odpady niebezpieczne: w zabudowie jednorodzinnej składane są do worków odpowiednio
oznakowanych, dostarczonych przez podmiot
uprawniony i przy czym odpady niebezpieczne muszą być zbierane do worków w oryginalnych opakowaniach zabezpieczających środowisko i ludzi
przed ich oddziaływaniem. W zabudowie wielorodzinnej odpady niebezpieczne składane do pojemników odpowiednio oznakowanych, dostarczonych
przez podmiot uprawniony.

Poz. 56

§ 8. Przeterminowane leki, moşna zwrócić bezpłatnie do aptek, a zuşyte baterie do sklepów, które
dysponują odpowiednimi pojemnikami
§ 9. Zuşyte baterie – w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych przy
obiektach szkolnych funkcjonujących na terenie
gminy
§ 10. Zuşyty sprzćt elektryczny i elektroniczny –
w specjalnie przygotowanym punkcie zbierania
sprzćtu elektrycznego i elektronicznego na terenie
gminy
§ 11. Zuşyte akumulatory – w punktach zajmujących sić sprzedaşą akumulatorów
§ 12. Odpady wielkogabarytowe nie wymagają
specjalnych urządzeń do zbierania, naleşy wystawiać je na chodnik przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez
zarządcć nieruchomości, z którego odbierane są
przez podmiot uprawniony w wyznaczonych harmonogramem terminach;
§ 13. Odpady budowlane i zielone są składane
do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane na zlecenie właściciela nieruchomości.
§ 14. Miejsca publiczne w granicach miasta takie
jak: drogi publiczne, ciągi handlowo- usługowe,
przystanki komunikacji, parki winny być przez właścicieli nieruchomości wyposaşone w kosze uliczne,
zgodnie z nastćpującymi zasadami:
1) odległość pomićdzy koszami rozstawionymi na
drogach krajowych i w parkach nie moşe przekraczać 150m,
2) odległość pomićdzy koszami rozstawionymi na
drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich nie moşe przekraczać 200m,
3) odległość pomićdzy koszami rozstawionymi na
drogach publicznych gminnych nie moşe przekraczać 250m,
4) na przystankach komunikacji miejskiej kosze
naleşy lokalizować w miarć moşliwości pod
wiatą lub w bezpośrednim sąsiedztwie przystanku,
5) wielkość koszy ulicznych określona jest w § 5
ust. 3.
§ 15. Właściciele nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność oraz
ilość pojemników do liczby mieszkańców i cyklu
wywozu biorąc pod uwagć normy określone w § 6.
§ 16. Właściciel nieruchomości ma obowiązek
utrzymania pojemników na odpady komunalne we
właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności utrzymania ich w czystości oraz dezynfekowania co najmniej raz na kwartał.
§ 17. Pojemniki i worki powinny być ustawione
w granicach nieruchomości lub bezpośrednio przy
ogrodzeniu w miejscu specjalnie wydzielonym,
z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przezna-
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czonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz
pieszych, na równej powierzchni w miarć moşliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem
sić wody i błota .
§ 18. Pojemniki na odpady i worki naleşy ustawić
w miejscu wyodrćbnionym, dostćpnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejść na teren nieruchomości lub,
gdy takiej moşliwości nie ma, naleşy je wystawić
w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem przed
wejściem na teren nieruchomości.
§ 19. Wprowadza sić ograniczenia wynikające
z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa
i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia
odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych:
1) zabrania sić gromadzenia w pojemnikach na
odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, şuşla, szlamów, substancji toksycznych, şrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zuşytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów
niebezpiecznych oraz odpadów z działalności
gospodarczej;
2) zabrania sić spalania w pojemnikach i koszach
na odpady, jakichkolwiek odpadów;
3) do pojemników na papier, tekturć opakowaniową i nieopakowaniową zabrania sić wrzucać:
a) opakowania z zawartością, np. şywnością,
wapnem, cementem,
b) kalkć techniczną,
c) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
4) do pojemników na opakowania szklane zabrania sić wrzucać:
a) ceramikć (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
b) lustra,
c) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
d) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
e) szyby samochodowe;
5) do pojemników na opakowania z tworzyw
sztucznych zabrania sić wrzucać:
a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
b) opakowania i butelki po olejach i smarach,
puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
c) opakowania po środkach chwasto – i owadobójczych;

Poz. 56
Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego.
§ 18. Obowiązki w zakresie podpisania umów:
1) właściciele nieruchomości są zobowiązani do
zawarcia umów z podmiotem uprawnionym do
odbioru odpadów komunalnych;
2) właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucje zobowiązani
są do podania upowaşnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umoşliwiających, zgodne z zasadami podanymi w § 7
niniejszego Regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treści
umowy;
3) właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani
do podpisania w terminie dwóch tygodni od
dnia wejścia w şycie niniejszego regulaminu,
z podmiotem uprawnionym, umowy na opróşnianie zbiornika bezodpływowego lub opróşnianie osadnika oczyszczalni przydomowej;
4) wymieniona wyşej umowa moşe być równieş
podpisana z przedsićbiorstwem wodociągowo
– kanalizacyjnym, funkcjonującym w oparciu
o ustawć z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz. 747
z póŝn. zm.), jeşeli posiada ono stosowne zezwolenie;
5) opróşnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania licznika poboru wody lub, gdy brak licznika, w oparciu
o zapisane normy, które wynikają z treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002r. w sprawie określenia norm
zuşycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz. 70);
§ 19. Konsekwencje nie realizowania obowiązków:
1) wykonywanie przez właścicieli nieruchomości
obowiązków w zakresie wyposaşenia nieruchomości w urządzenia słuşące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich
we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposaşenia nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy lub wyposaşenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnić ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upowaşnione słuşby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych
obowiązków burmistrz, wydaje decyzjć nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia
17 czerwca 1966 o postćpowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005r. Nr 229,
poz. 1954)
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2) Burmistrz dokonuje kontroli wykonywania
obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru odpadów
i opróşniania zbiorników bezodpływowych,
oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;
3) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów
i opróşnianie zbiorników bezodpływowych,
właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres 2 lat;
4) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunićcia ich
w terminie dwu tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy;
5) w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie
wykona uszczelnienia w terminie dwu tygodni,
wykona to za niego gmina i obciąşy kosztami.
§ 20. Ustala sić nastćpującą czćstotliwość usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości;
1) z pojemników selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych oraz zbiorników bezodpływowych, w regularnych odstćpach czasu uniemoşliwiających rozkład nagromadzonych odpadów i ich przepełnienie nie rzadziej niş raz na
miesiąc,
2) z pojemników na odpady komunalne:
a) dla budynków jednorodzinnych na terenie
miasta, nie rzadziej niş raz na dwa tygodnie,
b) dla budynków uşyteczności publicznej
i budynków mieszkalnych wielorodzinnych,
nie rzadziej niş raz w tygodniu,
c) dla obiektów gastronomii, nie rzadziej niş raz
w tygodniu,
3) z pojemników na odpady wielkogabarytowe,
w sposób uniemoşliwiający ich przepełnienie
po uzgodnieniu z jednostką wywozową,
4) zuşyty sprzćt elektryczny i elektroniczny dwa
razy w roku zgodnie z harmonogramem ogłoszonym zwyczajowo,
5) z worków do selektywnej zbiórki odpadów
zgodnie z harmonogramem,
6) z koszy ulicznych w sposób uniemoşliwiający
ich przepełnienie, nie rzadziej niş raz w tygodniu,
7) właściciele
nieruchomości
wyposaşonych
w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani
opróşniać je z czćstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do ich przepełnienia bądŝ wylewania na powierzchnić terenu; przyjmuje sić,
şe pojemność zbiorników powinna wystarczyć
na opróşnianie ich nie czćściej niş raz
w tygodniu.
§ 21. Sposób pozbywania sić odpadów i opróşniania zbiorników bezodpływowych:
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1) odpady komunalne, selekcjonowane i nie selekcjonowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości w terminach określonych regulaminem;
2) odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione w wyznaczonym terminie
na miejsce wyznaczone przez zarządcć do tego
celu lub do przeznaczonych do tego celu środków transportu;
3) odpady budowlane i zielone winny być złoşone
w udostćpnionych przez podmiot uprawniony
kontenerach, w miejscu umoşliwiającym dojazd
pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie
utrudniającym korzystania z nieruchomości, lub
w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcć w zabudowie wielorodzinnej;
4) opróşnianie
zbiorników
bezodpływowych
i oczyszczalni przydomowych odbywa sić na
podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złoşonego do podmiotu uprawnionego,
z którym podpisał umowć; zamówienie musi
być zrealizowane w okresie 36 godzin od złoşenia;
5) czćstotliwość opróşniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji
6) do odbierania odpadów komunalnych nie segregowanych i ulegających biodegradacji naleşy uşywać samochodów specjalistycznych, a do
opróşniania
zbiorników
bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych – samochodów asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa
wyşej, winny być myte codziennie
7) do odbierania odpadów budowlanych i zielonych moşna uşywać samochodów przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być przykryte, aby nie
powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;
8) do odbierania odpadów opakowaniowych
(łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami
i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych naleşy uşywać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposaşonych, tak aby ich transport nie powodował
zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu;
9) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości
płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego
mają obowiązek natychmiast usunąć;
Rozdział V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów oraz ilości
odpadów wyselekcjonowanych, do których
osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione
§ 22. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz
ograniczania ilości odpadów ulegających biodegra-
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dacji kierowanych do składowania, a takşe zapewnienie zbierania wszystkich rodzajów odpadów.

moşe odbywać sić wyłącznie na komunalne składowisko odpadów w Drzeńsku Małym

2. Nakłada sić na podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
obowiązek poddania odzyskowi w poszczególnych
latach nie mniej niş podane nişej ilości w stosunku
do masy odpadów zbieranych ogółem

§ 29. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmiot uprawniony podlegają unieszkodliwianiu lub są przekazywane do
odzysku lub recyklingu.

§ 23. 1. Podmioty uprawnione mają obowiązek
bezpłatnie wyposaşyć obsługiwaną nieruchomość
w worki lub pojemniki umoşliwiające selektywną
zbiórkć
2. W zabudowie wielolokalowej podmioty
uprawnione ma obowiązek ustawienia 4 pojemników o pojemności min. 1100 l umoşliwiających selektywną zbiórkć (papier, szkło, tworzywa) na kaşde
500 obsługiwanych mieszkańców.
3. Odpady niebezpieczne z odpadów komunalnych mogą być dostarczane na składowisko odpadów, w specjalnie oznakowanych pojemnikach przez
firmy i instytucje zobowiązane do ich przyjmowania
(apteki, sklepy motoryzacyjne itp. )
4. Wywóz odpadów niebezpiecznych, wydzielonych jest realizowany co najmniej 2 razy w roku
według harmonogramu ustalonego przez podmiot
uprawniony.
§ 24. Do segregacji odpadów uşytkownicy nieruchomości mogą wykorzystywać tylko pojemniki
i worki dostarczone przez podmiot uprawniony.
§ 25. Firmy wywozowe stwarzają system umoşliwiający obnişenie opłaty za odbiór odpadów zaleşny od efektów segregacji.
§ 26. 1. Dla selektywnego gromadzenia odpadów ustala sić kolory pojemników:
1) papier – niebieski,
2) szkło białe – biały,
3) szkło kolorowe – zielony,
4) tworzywa sztuczne - şółty,
5) odpady ulegające biodegradacji - brązowy,
6) odpady niebezpieczne – odpowiednio oznakowany.
2. Dla selektywnego gromadzenia odpadów
w systemie workowym, worki winny być odpowiednio oznakowane.
§ 27. 1. Gmina Gubin o statusie miejskim jest
zobowiązana prowadzić działania edukacyjne w zakresie segregacji odpadów.
2. W kampanić edukacyjną powinny być włączone róşne jednostki organizacyjne, stowarzyszenia,
kluby, a przede wszystkim szkoły
Rozdział VI
Inne wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości wynikające
z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
§ 28. Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących sić na terenie miasta Gubina

§ 30. Masa odpadów komunalnych, zbieranych
w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości lub właścicieli nieruchomości, jest rejestrowana
przez podmiot uprawniony, z którym mają oni podpisane umowy.
Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku
§ 31. Osoby utrzymujące zwierzćta domowe są
zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostroşności, zapewniających ochronć przed
zagroşeniem lub uciąşliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
uşytku publicznego, ponoszą teş pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
§ 32. Do obowiązków właścicieli utrzymujących
zwierzćta domowe naleşy:
1) w odniesieniu do psów:
zarejestrowanie
w Urzćdzie
Miejskim
w Wydziale Komunalnym i Inwestycji
w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie
psa; wpis w rejestrze obejmuje nastćpujące dane: imić i nazwisko właściciela, adres
właściciela, numer identyfikacyjny nadany
psu, imić i rasa psa,
oznakowanie psa znaczkiem identyfikacyjnym. Znaczek wydawany jest nieodpłatnie
w Wydziale Komunalnym i Inwestycji
Urzćdu Miejskiego w Gubinie po okazaniu
dowodu opłaty podatku od posiadania
psa,
wyposaşenie psa w obroşć, a w przypadku
ras uznawanych za agresywne – w kaganiec,
prowadzenie psa na uwićzi, a psa rasy
uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagraşającego otoczeniu – w nałoşonym kagańcu,
opłacanie podatku od posiadania psów,
którego wysokość ustala corocznie rada
gminy,
systematyczne
szczepienie
przeciwko
wściekliŝnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaŝnych
zwierząt (Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 625
z póŝn. zm.), która nakłada obowiązek
szczepienia psów w wieku powyşej trzech
miesićcy i okazywanie na şądanie władz
sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych,
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zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

za szkody wyrządzone przez zwierzćta domowe odpowiada ich właściciel;

uzyskanie zezwolenia burmistrza na
utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnćtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku
w sprawie wykazu ras psów uznawanych
za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).

3) postanowienia ust. 2 dotyczą takşe zwierząt
nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
stały i skuteczny dozór,
nie wprowadzanie zwierząt do obiektów
uşyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów – przewodników,
nie wprowadzanie zwierząt domowych na
tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, przedszkoli , szkół i cmentarzy;
zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości moşe mieć miejsce w sytuacji, gdy
nieruchomość jest ogrodzona w sposób
uniemoşliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostćp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeşeniem;
natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzćta domowe w obiektach i na innych
terenach przeznaczonych do uşytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te,
umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą
być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników,
niedopuszczanie do zakłócania
i spokoju przez zwierzćta domowe;

ciszy

zabrania sić utrzymywania psów, kotów
i innych zwierząt domowych w piwnicach,
suszarniach, wózkarniach oraz innych pomieszczeniach słuşących do ogólnego
uşytku, znajdujących w budynkach wielorodzinnych;
zakazuje sić hodowli psów na terenach
osiedli mieszkaniowych i w zabudowie;
zwartej przy czym za hodowlć uwaşa sić
utrzymywanie wićcej jak 3 psów oraz wićcej jak 5 kotów, na pozostałych terenach
hodowla moşe być prowadzona za zgodą
Burmistrza po zasićgnićciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

§ 33. 1. Psy pozostające bez opieki poza miejscem stałego pobytu bćdą podlegały wyłapywaniu
przez podmiot uprawniony jako bezdomne,
a nastćpnie odwiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. Schwytany podczas akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt pies moşe być zwrócony właścicielowi po pokryciu przez niego kosztów jego odłowienia.
§ 34. Właściciele lub zarządcy budynków wielolokalowych zobowiązani są do sporządzenia do końca I kwartału kaşdego roku i przekazania do Urzćdu
Miejskiego w Gubinie wykazu osób zamieszkujących
w tych budynkach, posiadających psy.
Rozdział VIII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 35. 1. Zabrania sić hodowli zwierząt gospodarskich, a w szczególności: trzody chlewnej, bydła,
koni, owiec, kóz, strusi na terenach miejskich wyłączonych z produkcji rolnej określonych w załączniku
Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przepisy ust.1 nie dotyczą hodowli drobnego
inwentarza i drobiu na prywatnych posesjach
w obrćbie zabudowy jednorodzinnej pod warunkiem zachowania wymagań higieniczno – sanitarnych.
3. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na terenach innych ,niş określone w ust. 1, winny być
usytuowane i prowadzone w taki sposób, aby nie
pogarszały warunków zdrowotnych, sanitarnych
i porządkowych otoczenia, nie powodowały zanieczyszczeń powietrza wody oraz innych uciąşliwości
dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na ich stały pobyt lub w bezpośredniej bliskości tych pomieszczeń, a ponadto powinny odpowiadać warunkom szczególnym określonym w niniejszym rozdziale.
§ 36. Właściciele nieruchomości utrzymujący
zwierzćta gospodarskie są zobowiązani zabezpieczyć
nieruchomość przed jej opuszczeniem przez te zwierzćta.
§ 37. Właściciele zwierząt gospodarskich, które
zanieczyściły ulicć, drogć i inne miejsca publiczne
odchodami zwierzćcymi, karmą, ściółką obornikiem
lub innymi nieczystościami pochodzącymi z hodowli, obowiązani są do usunićcia zanieczyszczenia.
§ 38. Zakazuje sić wyprowadzania zwierząt gospodarskich na wypas lub wybieg w parkach, na
terenach zieleni miejskiej oraz w pasie drogi i innych
miejscach publicznych, poza przypadkami dotyczącymi indywidualnych zezwoleń związanych z organizacją wystaw, imprez o charakterze pokazowym.
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§ 39. 1. Zabrania sić utrzymywania zwierząt gospodarskich, a w szczególności: trzody chlewnej,
bydła, koni, owiec, kóz, strusi na terenach miejskich
wyłączonych z produkcji rolnej określonych w załączniku Nr 1 Regulaminu.
2. Na pozostałych terenach dopuszcza sić utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod nastćpującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z póŝn. zm.),
2) wszelka uciąşliwość hodowli dla środowiska
w tym emisje bćdące jej skutkiem zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,
3) odstćpstwa
od
zakazów
wymienionych
w Regulaminie dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym ŝródłem utrzymania
rodziny, a na chów wyraşą zgodć sąsiedzi bćdący stronami postćpowania w rozumieniu kodeksu postćpowania administracyjnego oraz
burmistrz miasta.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na
terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 4 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są
obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany
dla ścieków;
3) składować obornik w odległości co najmniej
10m od linii rozgraniczającej drogi publicznej,
na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły
przedostawać sić na teren sąsiednich nieruchomości;
4) przeprowadzać
deratyzacjć
pomieszczeń,
w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną
przez podmiot uprawniony;
§ 40. 1. Pszczoły trzymać w ulach, ustawionych
w odległości, co najmniej 5 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące
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pszczoły natrafiły na mur, gćstą ścianć krzewów lub
inne podobne ogrodzenie o wysokości min. 3m.
2. Osoby utrzymujące pszczoły winny stosować
sić ponadto do Kodeksu Dobrej Praktyki Produkcyjnej w Pszczelarstwie wydanym przez Polski Związek
Pszczelarski w Warszawie.
Rozdział IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
oraz terminy jej przeprowadzania
§ 41. 1. Zaleca sić, aby deratyzacja przeprowadzana była w okresie wiosennym i jesiennym, obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, moşe być realizowany
w miarć potrzeby.
2. Zaleca sić, aby deratyzacja przeprowadzana
była w okresie wiosennym i jesiennym, obowiązek
ten w odniesieniu do właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, moşe być realizowany w miarć potrzeby.
3. Deratyzacjć winny wykonywać specjalistyczne
jednostki posiadające środki do jej wykonania .
4. Pełne koszty zabiegu deratyzacji i innych działań, ponosi właściciel nieruchomości.
5. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni,
stwarzającej
zagroşenie
sanitarne,
burmistrz
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 42. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz Miasta.
§ 43. Traci moc uchwała Rady Miejskiej
w Gubinie Nr XLV/431/2006 z dnia 14 września
2010r. w sprawie zasad utrzymywania czystości
i porządku na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim
§ 44. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR L/572/2010
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 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.) oraz na podstawie art. 4, art. 21 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005r Nr 31, poz. 266 z póŝn.
zm.) uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Mieszkaniowy zasób gminy stanowią lokale
bćdące własnością gminy Gubin o statusie miejskim, komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem gminy,
z wyjątkiem lokali naleşących do towarzystw budownictwa społecznego, a takşe lokale pozostające
w posiadaniu samoistnym tych podmiotów.
§ 2. Mieszkaniowym zasobem gminy zarządza
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie
z tym, şe lokalami bćdącymi własnością komunalnych osób prawnych, spółek prawa handlowego
utworzonych z udziałem gminy a takşe lokalami
pozostającymi w posiadaniu samoistnym tych
podmiotów zarządzają te podmioty.
§ 3. Zasób mieszkaniowy gminy słuşy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty
samorządowej, zaś lokale temu słuşące uzyskiwane
są z ruchu ludności, w wyniku modernizacji, przebudowy, adaptacji lub z innych ŝródeł.
§ 4. 1. Umowa najmu lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego dla osób bez wyroku eksmisyjnego moşe być zawarta z osobami, które spełniają nastćpujące warunki:
1) zamieszkują w granicach administracyjnych
miasta co najmniej od 5 lat przed złoşeniem
wniosku o zawarcie umowy,
2) nie posiadają samodzielnego mieszkania, nie
posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub zamieszkują w lokalu,
w którym powierzchnia przypadająca na osobć
wynosi ponişej 5m2,
3) posiadają
czynszu.

dochody

gwarantujące

płatność

2. Umowa najmu pomieszczenia tymczasowego
moşe być zawarta z osobami, którym sąd na wniosek Gminy lub gminnych jednostek organizacyjnych
orzekł prawomocnym wyrokiem eksmisjć z lokalu
mieszkalnego bez przyznania prawa do lokalu zamiennego lub socjalnego, które nie mają moşliwości
zapewnienia lokalu we własnym zakresie.

§ 5. Za dochód, o którym mowa w § 4 pkt. 3
gwarantujący płatność czynszu i uzasadniający oddanie w najem lokalu socjalnego uwaşa sić dochód
na osobć z trzech ostatnich miesićcy poprzedzających datć kwalifikacji wniosków i w chwili skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego
w wysokości:
nie mniejszej niş 30% najnişszej emerytury
brutto i nie wićkszej niş 100% w gospodarstwie jednoosobowym,
nie mniejszej niş 25 % najnişszej emerytury brutto i nie wićkszej niş 75% w gospodarstwie wieloosobowym.
§ 6. Średni dochód brutto na osobć gwarantujący płatność czynszu i uzasadniający oddanie
w najem lokalu mieszkalnego z trzech ostatnich
miesićcy poprzedzających datć kwalifikacji wniosków i datć skierowania do zawarcia umowy :
nie moşe być nişszy niş 100% i wyşszy niş
250% najnişszej emerytury brutto w gospodarstwie jednoosobowym,
nie moşe być nişszy niş 75% i wyşszy niş
200% najnişszej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym.
§ 7. Kryteria pozwalające ustalić kolejność na liście – osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego:
1) pierwszej kolejności umowy na czas nieoznaczony naleşy zawierać z osobami, które:
a) utraciły mieszkanie z zasobów Gminy w wyniku zdarzenia nagłego (klćski şywiołowej,
katastrofy w rozumieniu ustawy prawa budowlanego, poşaru itp.),
b) zajmują lokale mieszkalne i przekazują te lokale do dyspozycji gminy w zamian za lokal
o mniejszej powierzchni,
c) mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, wymagają stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku
ze znacznie ograniczoną moşliwością samodzielnej egzystencji i zaspakajania potrzeb
şyciowych.
2) w pierwszej kolejności umowy o najem lokalu
socjalnego naleşy zawierać z osobami, które:
a) utraciły mieszkanie z zasobów Gminy w wyniku zdarzenia nagłego (klćski şywiołowej,
katastrofy w rozumieniu ustawy prawa budowlanego, poşaru itp.),
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b) eksmitowanym na mocy wyroku sądu, którym sąd przyznał uprawnienia do lokalu socjalnego,
c) opuszczają dom dziecka w wyniku osiągnićcia pełnoletniości, a ich rodzice lub opiekunowie przed umieszczeniem tej osoby
w domu dziecka zamieszkiwali w Gubinie co
najmniej 5 lat.
§ 8. 1. Umowy o najem lokalu mieszkalnego na
czas nieoznaczony, lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego są zawierane przez zarządcć zasobu mieszkaniowego.
2. Spełnienie warunków, o których mowa w § 4,
4a, 5, 6 nie stwarza roszczenia o zawarcie umowy
najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony
lub lokalu socjalnego bądŝ pomieszczenia tymczasowego.
3. Zarządca po uzyskaniu pozytywnej opinii społecznej komisji mieszkaniowej moşe przywrócić tytuł
prawny do lokalu osobie, która zajmuje lokal bez
tytułu prawnego na skutek wypowiedzenia umowy
najmu z tytułu zaległości czynszowych, jeşeli dokona
ona spłaty zadłuşenia oraz co najmniej przez okres
3 miesićcy systematycznie uiszcza odszkodowanie
wynikające z przepisów i nie jest dłuşnikiem Gminy.
§ 9. 1. Ze wzglćdu na konieczność zapewnienia
kontroli społecznej w zakresie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy kwalifikowanie
osób do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego odbywa sić z udziałem Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.
2. Członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej
powołuje Burmistrz Miasta Gubina na okres trzech
lat i określa zadania komisji i tryb jej pracy.
§ 10. 1. Wnioski o przyznanie lokalu są rozpatrywane do 31 grudnia danego roku.
2. Do dnia 31 stycznia kaşdego roku Naczelnik
Wydziału Komunalnego i Inwestycji we współpracy
ze Społeczną Komisją Mieszkaniową sporządza projekt list osób zakwalifikowanych do zawarcia umów
najmu lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.
3. Listy sporządza sić na okresy roczne odrćbnie
dla lokali mieszkalnych, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych.
4. Osoby zainteresowane mogą składać do Społecznej Komisji Mieszkaniowej wnioski i zastrzeşenia
do projektu list w terminie 14 dni od jego podania
do publicznej wiadomości przez wywieszenie na
tablicy ogłoszeń Urzćdu Miejskiego.
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§ 11. W przypadkach nagłych, nie cierpiących
zwłoki, a w szczególności w sytuacjach, o których
mowa w § 7 pkt. 1 ust a, pkt. 2 ust a i c zarządca
moşe zgodnie z zarządzeniem burmistrza wydanego
po uprzednim zasićgnićciu opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej – zawrzeć umowć najmu lokalu na
czas nieoznaczony bądŝ lokalu socjalnego.
§ 12. Wnioskodawcy ujćci na listach osób do
zawarcia umów o najem na czas nieoznaczony, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, z którymi w danym roku nie zawarto umów najmu, przechodzą do załatwienia w roku nastćpnym jeşeli
w dalszym ciągu znajdują sić w sytuacji uzasadniającej zawarcie tych umów.
§ 13. W przypadku 2-krotnej rezygnacji z przyjćcia propozycji najmu lokalu odpowiadającego przepisom ustawy wymienionej na wstćpie, nastćpuje
skreślenie takiej osoby z listy.
§ 14. 1. Zamiany lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany lokali
pomićdzy najemcami lokali naleşących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach, mogą być dokonywane za zgodą zarządcy pod
warunkiem, şe w wyniku zamiany nie powstanie
zagćszczenie powierzchni pokoi ponişej 5m2 na
osobć.
2. Zarządca moşe uzaleşnić zgodć na zamianć
lokali od uprzedniego uregulowania opłat z tytułu
najmu.
3. Zamiana nie moşe spowodować zwićkszenia
wydatków na wypłatć dodatków mieszkaniowych.
4. Zamiana pomićdzy najemcą lokalu mieszkalnego a najemcą lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego jest niedopuszczalna.
§ 15. W przypadkach, gdy z mocy wyroku orzekającego eksmisjć, osobom eksmitowanym sąd
przyznał prawo do lokalu socjalnego, a osoby te
zajmują lokal o niskim standardzie (ciemne, zawilgocone, brak łazienki, ubikacja poza lokalem) zarządca, po zasićgnićciu opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej moşe zakwalifikować dany lokal do
kategorii lokalu socjalnego i zawrzeć z osobami
eksmitowanymi umowć najmu lokalu socjalnego ze
skutkami wynikającymi z ustawy dla najmu lokali
socjalnych. Nie dotyczy to przypadków, gdy eksmisjć orzeczono z powodu raşącego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu lub znćcania sić nad
rodziną. Przyczyny eksmisji ustala sić na podstawie
uzasadnienia wyroku, a gdy uzasadnienia wyroku
nie sporządzono – na podstawie innych dowodów,
które mogą przyczynić sić do wyjaśnienia sprawy.

5. Listy osób zakwalifikowanych do zawarcia
umów zatwierdza Burmistrz.

§ 16. 1. Umowy najmu lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych ulegają przedłuşeniu na
kolejny rok, gdy sytuacja mieszkaniowa, materialna
i rodzinna najemców nie uległa zmianie.

6. Zatwierdzona lista jest udostćpniona do
wglądu w Wydziale Komunalnym i Inwestycji Urzćdu Miejskiego.

2. Przedłuşenie umowy najmu nastćpuje
w drodze aneksu do umowy, przygotowanego przez
zarządcć i podpisanego przez strony.

7. Umieszczenie na liście nie zobowiązuje gminy
do zawarcia umowy najmu w danym roku.

3. W przypadku powzićcia podejrzenia co do
braku zasadności przedłuşenia umowy, zarządca
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zasićga opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej
i w razie braku zasadności odmawia przygotowania
aneksu, o czym zawiadamia zainteresowanych pisemnie.
§ 17. 1. Gdy najemca lokalu socjalnego dokonał
remontu lub modernizacji lokalu, zarządca na wniosek najemcy moşe przekwalifikować ten lokal socjalny na lokal oddawany w najem na czas nieoznaczony po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii
osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, şe lokal spełnia warunki lokalu słuşącego do
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i po zasićgnićciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
2. Zarządca moşe uzaleşnić przekwalifikowanie
lokalu i zmianć umowy najmu lokalu socjalnego na
umowć na czas nieoznaczony od uprzedniego uregulowania opłat z tytułu najmu lokalu oraz od posiadanych dochodów w którym mowa w § 5.
3. Najemcy, których dochód nie gwarantuje
płatności czynszu mogą ubiegać sić o zastosowanie
obnişek czynszu. O obnişeniu czynszu i wielkości
obnişenia decyduje Burmistrz po zasićgnićciu opinii
Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
§ 18. 1. Zarządca jest uprawniony do stwierdzenia, które osoby wstćpują w stosunek najmu po
zmarłym najemcy. W przypadkach wątpliwych winien poinformować zainteresowanych o moşliwości
rozstrzygnićcia sprawy przez sąd.
2. Z osobami bćdącymi wnukami w stosunku do
osoby zmarłej, które nie wstąpiły w stosunek najmu
na podstawie art. 691 § 1 Kodeksu cywilnego moşna
zawrzeć umowć najmu lokalu mieszkalnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej, jeşeli osoby te spełniają łącznie nastćpujące warunki:
zamieszkiwały stale z najemcą do chwili
śmierci najemcy przez okres co najmniej
5 lat i są w lokalu najemcy zameldowane
na pobyt stały,
są osobami pełnoletnimi,
osiągają dochód gwarantujący płatność
czynszu,
nie posiadają tytułu prawnego do innego
lokalu lub nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym.
§ 19. 1. Oddanie lokalu w całości w podnajem
lub uşyczenie wymaga zgody zarządcy.
2. Zarządca moşe wyrazić zgodć na oddanie lokalu w podnajem lub uşyczenie w przypadkach uzasadnionych, w szczególności podjćciem nauki lub
pracy poza miejscem zamieszkania albo pobytu
w zakładzie karnym.
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3. Oddanie lokalu w podnajem lub uşyczenie bez
zgody zarządcy stanowi podstawć do wypowiedzenia umowy najmu.
§ 20. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni
uşytkowej powyşej 80m2 mogą być oddane w najem
rodzinie umieszczonej na liście oczekujących na
lokal komunalny, oddane w najem za czynsz ustalony w drodze publicznego przetargu nieograniczonego lub zbyte w drodze przetargu.
§ 21. 1. Jeşeli w lokalu opuszczonym przez najemcć pozostały jego pełnoletnie dzieci, współmałşonek lub były współmałşonek, osoby przysposobione, rodzice lub pełnoletnie wnuki, nawiązanie
z tymi osobami umowy najmu tego lokalu moşe
nastąpić jeşeli osoby te spełniają łącznie nastćpujące warunki:
okres wspólnego zamieszkiwania wynosił
co najmniej 5 lat i są w lokalu najemcy
zameldowane na pobyt stały,
są osobami pełnoletnimi,
osiągają dochody gwarantujące płatność
czynszu,
nie posiadają tytułu prawnego do innego
lokalu lub nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym.
2. Wstąpienie w stosunek najmu stwierdza zarządca po zasićgnićciu opinii Społecznej Komisji
Mieszkaniowej.
3. W razie stwierdzenia, şe najemca po opuszczeniu lokalu zamieszkał w Gubinie lub pobliskiej
miejscowości (w sąsiedniej gminie), a powierzchnia
mieszkalna po przekwaterowaniu osób wymienionych w ust. 1 nie spowoduje zagćszczenia ponişej
7m2 na osobć, to z osobami zamieszkującymi dotychczas z najemcą umowa nie moşe być zawarta.
Najemca powinien pozostawić lokal do dyspozycji
zarządcy w stanie wolnym od osób i rzeczy.
§ 22. Traci moc uchwała Nr XXVII/263/2005 Rady
Miejskiej w Gubinie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Miasta.
§ 24. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Leszek Ochotny
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UCHWAŁA NR XXXVI/232/10
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.) uchwala
sić, co nastćpuje:
§ 1. § 1. Uchwala sić program współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego na rok 2011, zwany dalej programem.
Rozdział 1
Cel główny i cele szczegółowe programu
§ 2. 1. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa
mićdzy samorządem i organizacjami oraz podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego, zwanymi dalej organizacjami. Słuşyć temu ma
osiąganie nastćpujących celów szczegółowych:
1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, wspólnotć lokalną oraz jej tradycje,
2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie i swoje otoczenie, wspólnotć lokalną oraz jej tradycje,
3) poprawa jakości şycia poprzez pełniejsze zaspakajanie potrzeb społecznych,
4) integracja podmiotów działających w sferze poşytku publicznego,
5) wyznaczenie kierunków i określenie zasad
współpracy gminy z organizacjami,
6) wskazanie priorytetowych zadań publicznych,
które wykonywane bćdą na rzecz mieszkańców
w oparciu o przepisy ustawy.
2. Współpraca Gminy Kargowa z organizacjami
oraz podmiotami prowadzącymi działalność poşytku
publicznego ma charakter priorytetowy i jest ujćta
w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
Gminy Kargowa na lata 2005 – 2015.
Rozdział 2
Zasady współpracy
§ 3. 1. Gmina Kargowa prowadzi działalność
w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4
ust. 1 ustawy o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, we współpracy z organizacjami działającymi na terenie gminy
lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Współpraca Gminy Kargowa z organizacjami
opiera sić na zasadach partnerstwa, pomocniczości,
suwerenności, partnerstwie, efektywności, jawności
i uczciwej konkurencji. Gmina Kargowa respektuje
odrćbność zorganizowanych wspólnot obywateli,
umoşliwia im realizacjć zadań publicznych, dba
o efektywny sposób wykorzystania środków publicznych, przestrzegając praw uczciwej konkurencji.
3. Gmina Kargowa zleca organizacjom wykonywanie zadań publicznych na podstawie otwartych
konkursów ofert.
4. Ogłoszenie konkursów ofert na realizacjć zadania publicznego oraz informowanie o dokonanym
wyborze ofert i warunkach ich realizacji zamieszcza
sić w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy
ogłoszeń w siedzibie urzćdu oraz na stronie internetowej: www.kargowa.pl. Podmiot składający ofertć
informowany jest o podjćtej decyzji – w przypadku
stwierdzenia celowości realizacji zadania określonego w ofercie – o trybie zlecenia zadania publicznego.
5. Podmioty realizujące zadania publiczne mogą
zamieszczać informacje dotyczące ich statutowej
działalności na stronie internetowej gminy.
Rozdział 3
Zakres przedmiotowy
§ 4. Adresatami programu są współpracujące
lub zamierzające podjąć współpracć z gminą organizacje w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.
§ 5. W roku 2011 współpraca samorządu z organizacjami obejmuje w szczególności zadania z zakresu:
1) ochrony i promocji zdrowia,
2) wypoczynku dzieci i młodzieşy,
3) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
4) działalności w sferze kultury fizycznej,
5) turystyki i krajoznawstwa,
6) nauki, szkolnictwa wyşszego, edukacji, oświaty
i wychowania.
Rozdział 4
Formy współpracy
§ 6. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom moşe nastąpić na zasadach określonych
w ustawie lub odrćbnych przepisach.
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2. W 2011 roku współpraca Gminy Kargowa
z organizacjami bćdzie realizowana w nastćpujących
formach:
1) zlecania realizacji zadań publicznych poprzez:
a) powierzanie wykonywania zadań publicznych
wraz z udzielaniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych
wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji,
2) wzajemnego informowania sić o planowanych
kierunkach działalności,
3) konsultowania z organizacjami i radami działalności poşytku publicznego projektów aktów
normatywnych w dziedzinach dotyczących
działalności statutowej tych organizacji,
4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złoşonych z przedstawicieli organizacji oraz przedstawicieli organów administracji publicznej,

Poz. 58
cych środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe gminy,

4) promocjć zdrowia i zachowań prozdrowotnych,
5) profilaktyka i promocja zdrowia,
6) upowszechnianie i pielćgnacja tradycji regionalnych wśród mieszkańców gminy,
7) wspieranie lokalnych organizacji promujących
charakterystyczne dla gminy imprezy masowe,
szczególnie o charakterze przyrodniczym, historycznym i kulturowym oraz podkreślające
atrakcyjność inwestycyjną regionu.
8) promowanie i wspieranie wszelkich form
i przedsićwzićć edukacyjno – szkoleniowych,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych poprzez dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów
współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych ŝródeł zewnćtrznych, a słuşące realizacji zadań publicznych miasta.
Rozdział 6

5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

Finansowanie, okres i sposób realizacji programu

6) umów partnerstwa określonych w ustawie
z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 Nr 84,
poz. 712 z póŝn. zm.),

§ 8. Realizacja zadań wskazanych w rozdziale
4 programu finansowana bćdzie ze środków finansowych zabezpieczonych w budşecie Gminy Kargowa na rok 2011. W roku 2011 na realizacjć programu
przeznaczy sić kwotć 56 500zł.

7) sprawowania patronatu burmistrza nad waşnymi imprezami lokalnymi oraz fundowania
nagród,
8) organizowania spotkań z przedstawicielami organizacji i wolontariuszy,
9) popularyzowania w środkach masowego przekazu dokonań i działalności organizacji współpracujących z gminą,
10) publikowania informacji waşnych dla organizacji na stronach: www.bip.kargowa.pl oraz
www.kargowa.pl,
11) pomocy merytorycznej pracowników Urzćdu
Miejskiego w Kargowej.
Rozdział 5
Priorytetowe zadania publiczne
§ 7. Za najwaşniejsze zadania priorytetowe Gminy Kargowa do realizacji w roku 2011 we współpracy z organizacjami przyjmuje sić:
1) podejmowanie przedsićwzićć z dziedziny sportu i turystyki ze szczególnym uwzglćdnieniem
dzieci i młodzieşy, osób niepełnosprawnych
oraz środowisk o niskim statusie materialnym,
2) organizowanie masowych imprez sportowych,
meczów, treningów, ogólnodostćpnych sparingów oraz wspieranie uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym o zasićgu lokalnym
i ponadlokalnym w róşnych dziedzinach sportu,
3) prezentowanie turystycznych walorów gminy,
organizowanie imprez masowych, promują-

§ 9. Program określa zasady współpracy Gminy
Kargowa z organizacjami i bćdzie realizowany od
dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.
§ 10. 1. Program realizowany jest poprzez:
1) organizowanie otwartych konkursów ofert
zgodnie z art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.),
2) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie
określonym art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.).
3) udzielanie wsparcia finansowego z budşetu
gminy dla działań podejmowanych przez organizacje w ramach programu i zabezpieczonych
w budşecie środków,
4) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym,
5) organizowanie i współorganizowanie przedsićwzićć mających na celu rozwój organizacji
oraz ich profesjonalizacjć,
6) udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom przez pracowników Urzćdu Miejskiego
w Kargowej,
7) obejmowanie patronatem Burmistrza Kargowej
działań promujących gminć,
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8) informowanie organizacji, których cele statutowe wiąşą sić z realizacją określonych zadań
własnych gminy, o:
a) pracach nad projektami uchwał, regulujących
zakres współpracy gminy z organizacjami,
b) aktualnych kierunkach i zadaniach w zakresie
sportu, kultury fizycznej i turystyki, ochrony
zdrowia, kultury i sztuki, nauki, edukacji,
oświaty i wychowania,
c) innych projektach wymagających współdziałania z organizacjami,
9) konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Informacje nt. współpracy gminy z organizacjami publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: „Wolontariat”
(www.bip.kargowa.pl)
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4) liczba organizacji, które otrzymały dofinansowanie z budşetu na realizacjć zadań,
5) wysokość środków przekazanych organizacjom
na realizacjć zadań publicznych,
6) liczba przedsićwzićć podejmowanych
samorząd wspólnie z organizacjami,

przez

7) liczba inicjatyw podejmowanych przez organizacje, w których uczestniczył samorząd,
8) liczba skonsultowanych z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
9) liczba zespołów, w których pracach udział brali
przedstawiciele organizacji.
Rozdział 8
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji
§ 13. Program utworzony został na podstawie
analizy realizacji programu współpracy w roku 2010,
z uwzglćdnieniem nowelizacji ustawy o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie.

lub na stronie internetowej:
www.kargowa.pl.
3. Organizacje mogą informować gminć o:
1) planowanych kierunkach działalności i realizowanych programach,
2) potrzebie współdziałania z samorządem w celu
realizacji zadań statutowych.
4. Organizacje, wyraşające wolć współpracy
z gminą w prowadzeniu działalności poşytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom
publicznym gminy, powinny złoşyć:
1) wypełnioną ankietć Kargowskiego Banku Informacji, zawierającą dane dotyczące organizacji, wg wzoru ankiety stanowiącej załącznik do
niniejszej uchwały,
2) aktualny odpis z właściwego rejestru,
3) statut organizacji.

§ 14. Program został skonsultowany w formie
pisemnej opinii w dniach 25.10.2010 - 02.11.2010
zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/213/10 Rady Miejskiej
w Kargowie z dnia 25 paŝdziernika 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania projektów
aktów prawa miejscowego z radami działalności
poşytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poşytku publicznego.
Rozdział 9
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 15. 1. Burmistrz Kargowej kaşdorazowo po
ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizacjć
zadań publicznych powołuje komisjć konkursową
w celu opiniowania złoşonych ofert.

Rozdział 7

2. Komisja konkursowa składa sić z 3 osoób.

Sposób oceny realizacji programu

3. Komisje konkursowe pracują na posiedzeniach w Urzćdzie Miejskim w Kargowej.

§ 11. Realizacja programu podlega ocenie
w formie sprawozdania przedkładanego Radzie
Miejskiej w Kargowie nie póŝniej niş do 30 kwietnia
2012 roku.
§ 12. Dokonując oceny
uwzglćdniona zostanie:

realizacji

programu

1) liczba ogłoszonych przez Burmistrza Kargowej
otwartych konkursów ofert na realizacjć zadań
publicznych,
2) liczba ofert złoşonych przez organizacje na
otwarte konkursy,
3) liczba organizacji, które złoşyły wnioski
o wsparcie realizacji zadań z pominićciem
otwartego konkursu ofert,

4. Posiedzenia komisji konkursowej są waşne
przy obecności, co najmniej 2 osób.
5. Kaşdy członek komisji konkursowej przed rozpoczćciem pracy jest zobowiązany do złoşenia pisemnego oświadczenia w zakresie okoliczności,
o których mowa w ust. 8 pkt. 1.
6. W pracach komisji konkursowej nie mogą
brać udziału osoby związane z podmiotami wnioskującymi o dotacje, tj. takie, które uzyskują w nich
przychody, są członkami, wolontariuszami, członkami władz podmiotów ubiegających sić o dotacje
oraz członkami władz związków stowarzyszeń, do
których naleşą podmioty ubiegające sić o dotacje.
7. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.
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8. Do zadań przewodniczącego naleşy w szczególności:

sji konkursowej powinny zakończyć sić w terminie
do 30 dni od daty pierwszego posiedzenia komisji.

1) odebranie oświadczeń członków komisji konkursowej o ich powiązaniu stosunkiem prawnym z podmiotami prowadzącymi działalność
poşytku publicznego,

12. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu
ofert oceni:

2) niezwłoczne wyłączenie członka komisji konkursowej z dalszego udziału w postćpowaniu
otwartego konkursu ofert w przypadku złoşenia
przez niego oświadczenia o związku stosunkiem prawnym z podmiotami prowadzącymi
działalność poşytku publicznego, niezłoşenia
przez niego oświadczenia, albo złoşenia
oświadczenia niezgodnego z prawdą,
3) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji konkursowej,
4) informowanie burmistrza o problemach związanych z pracami komisji konkursowej w toku
postćpowania otwartego konkursu ofert, w tym
o wystąpieniu okoliczności powodujących wyłączenie członka komisji,

1) moşliwość realizacji zadania publicznego przez
organizacjć,
2) przedstawioną kalkulacjć kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja
bćdzie realizować zadanie publiczne,
4) wysokość własnych środków finansowych zaplanowanych na realizacjć zadania,
5) doświadczenie oferenta w realizacji przedsićwzićć o podobnym charakterze i zasićgu oraz
doświadczenie we współpracy z Gminą Kargowa,
6) wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracć społeczną członków.

5) akceptacja przez podpisanie wszystkich dokumentów (protokołu wraz z załącznikami) sporządzanych w trakcie postćpowania,

13. W konkursie moşe zostać wybrana wićcej niş
jedna oferta.

6) prowadzenie dokumentacji związanej z otwartym konkursem ofert,

14. Udział w pracach komisji konkursowej jest
nieodpłatny nie przysługuje zwrot kosztów podróşy.

7) po zakończeniu prac komisji konkursowej
przedłoşenie burmistrzowi protokołu postćpowania otwartego konkursu ofert.

15. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu
z chwilą rozpatrzenia ofert i przekazania wyników
postćpowania konkursowego burmistrzowi.

9. Do zadań komisji konkursowej w zakresie
przeprowadzenia otwartego konkursu ofert naleşy
w szczególności:

16. Ostateczną decyzjć w sprawie wyboru najkorzystniejszych ofert i wysokości dotacji podejmuje
Burmistrz Kargowej.

1) otwarcie ofert,
2) ocena spełniania warunków stawianych organizacjom prowadzącym działalność poşytku
publicznego pod wzglćdem formalno – prawnym,
3) wnioskowanie do burmistrza o odrzucenie oferty złoşonej na innych drukach lub po terminie,
4) ocena ofert niepodlegających odrzuceniu na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.).
10. Oferty zawierające błćdy formalne, które nie
zostaną uzupełnione w terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia zostaną odrzucone.
11. Pierwsze posiedzenie komisji konkursowej
powinno odbyć sić w terminie do 7 dni od daty zakończenia składania ofert. Pozostałe terminy posiedzeń wyznacza przewodniczący komisji. Prace komi-

17. Wyniki konkursu ogłasza sić niezwłocznie po
wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej,
na tablicy ogłoszeń Urzćdu Miejskiego w Kargowej
oraz na stronie internetowej: www.kargowa.pl.
Rozdział 10
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 16. Do postćpowań komisji konkursowych
w 2011r. organizacje zgłaszają kandydatów w terminie do 10 stycznia 2011r.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Kargowej.
§ 18. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia
1 stycznia 2011 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w Urzćdzie Miejskim w Kargowej.
Przewodniczący Rady
Józef Dżumbelak
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UCHWAŁA NR CXXXIX/378/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania ulg.

Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z póŝn. zm.) Rada
Miejska uchwala, co nastćpuje:1
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie naleşności pienićşnych mających charakter cywilnoprawny, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną
oraz wskazuje organ i osoby uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) naleşnościach – naleşy przez to rozumieć naleşności pienićşne mające charakter cywilnoprawny, przypadające Gminie Mićdzyrzecz i jej
jednostkom budşetowym oraz zakładom budşetowym;
2) ulgach – naleşy przez to rozumieć umorzenie,
odroczenie lub rozłoşenie na raty spłaty naleşności w całości lub czćści;
3) dłuşniku – naleşy przez to rozumieć osobć fizyczną, osobć prawną oraz jednostkć organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do zapłacenia naleşności;
4) działalności gospodarczej – naleşy przez to rozumieć działalność gospodarczą, w tym działalność w sektorze produkcji rolnej, do której mają
zastosowanie reguły konkurencji określone
w przepisach czćści trzeciej tytułu VII rozdziału
1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;
5) organie uprawnionym – naleşy przez to rozumieć organ lub osoby wskazane w niniejszej
uchwale, uprawnione do udzielania ulg;
6) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawć
z dnia 30 kwietnia 2004r. o postćpowaniu
w sprawach dotyczących pomocy publicznej
(Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z póŝn. zm.);
§ 3. 1. Naleşności mogą być na wniosek dłuşnika
umarzane w całości lub w czćści, ich spłata moşe
być odraczana lub rozkładana na raty w przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub
interesem publicznym, a w szczególności jeşeli:
1) dłuşnik nieprowadzący działalności gospodarczej, ze wzglćdu na trudną sytuacjć finansową
nie jest w stanie spłacić naleşności, a jej wyeg-

zekwowanie moşe zagrozić egzystencji lub dalszemu funkcjonowaniu dłuşnika;
2) dłuşnik prowadzący działalność gospodarczą
znalazł sić przejściowo w trudnej sytuacji ekonomicznej z zastrzeşeniem, şe nie jest przedsićbiorcą zagroşonym w rozumieniu Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy państwa
w celu ratowania i restrukturyzacji zagroşonych
przedsićbiorstw
(Dz.
Urz.
UE
C
244
z 1.10.2004r.). Przedmiotowa pomoc jest pomocą de minimis, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.
2. Od naleşności, której spłatć odroczono lub
rozłoşono na raty, odsetki są naliczane do dnia
udzielenia ulgi, włącznie z tym dniem.
3. Jeşeli dłuşnik nie dokonał zapłaty odroczonej
naleşności lub nie zapłacił którejkolwiek z rat w wyznaczonym terminie albo w pełnej wysokości, niespłacona naleşność staje sić natychmiast wymagalna w całości wraz z naleşnymi odsetkami, liczonymi
od dnia nastćpującego po upływie pierwotnego
terminu wymagalności do dnia zapłaty.
4. W przypadku, gdy umorzenie dotyczy czćści
naleşności, organ uprawniony wyznacza termin
spłaty pozostałej czćści naleşności z zastrzeşeniem,
şe w razie jego niedotrzymania oświadczenie woli
dotyczące udzielonej ulgi traci moc i naleşność staje
sić wymagalna w całości wraz z naleşnymi odsetkami, liczonymi od dnia nastćpującego po upływie
pierwotnego terminu wymagalności zapłaty.
5. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika wnioskującego, do zapłaty zobowiązane są inne osoby, naleşności mogą zostać umorzone na wniosek dłuşnika
tylko wtedy, gdy warunki umorzenia są spełnione
wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 4. 1. Naleşności mogą być umarzane w całości
z urzćdu, jeşeli:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku albo pozostawiła majątek
niepodlegający egzekucji na podstawie odrćbnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty
codziennego uşytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6.000zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwować naleşność, a odpowiedzialność z tytułu
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naleşności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postćpowaniu egzekucyjnym nie uzyska sić kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postćpowanie egzekucyjne okazało sić nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. Do umarzania z urzćdu naleşności stosuje sić
odpowiednio § 3 ust. 5 uchwały.
§ 5. Do udzielania ulg uprawnieni są:
1) Burmistrz Mićdzyrzecza;
2) dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek
budşetowych i zakładów budşetowych w zakresie naleşności przypadających tym jednostkom
lub zakładom, jeşeli wartość naleşności nie
przekracza 2.000,00zł (słownie: dwa tysiące złotych).
§ 6. 1. Udzielanie ulg nastćpuje w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego,
a w szczególności w formie oświadczenia woli organu uprawnionego lub ugody zawartej z dłuşnikiem.
2. Odmowa udzielenia ulgi nastćpuje w formie
oświadczenia woli organu uprawnionego.
3. W przypadkach, o których mowa w § 4 ust. 1,
umorzenie naleşności nastćpuje w formie jednostronnego oświadczenia woli organu uprawnionego, stanowiącego podstawć odpisu w ksićgach rachunkowych.
§ 7. 1. Wniosek o udzielenie ulgi w spłacie naleşności dłuşnik składa organowi uprawnionemu.
2. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie
wskazujące na wystąpienie okoliczności, o których
mowa w § 3 ust. 1.
3. Do wniosku naleşy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim okoliczności oraz dodatkowo dłuşnik:
1) osoba fizyczna – składa informacjć o sytuacji
majątkowej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały;
2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – składa dokumenty świadczące o sytuacji finansowej.
4. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji
wniosku w zakresie jego kompletności i moşe wezwać dłuşnika do jego uzupełnienia w terminie
7 dni, z pouczeniem, şe niezastosowanie sić do powyşszego wezwania w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia
oraz bez odrćbnego powiadomienia.
§ 8. 1. Organ uprawniony, na wniosek podmiotu
prowadzącego działalność gospodarczą, moşe
udzielać ulg, które:
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1) stanowią pomoc de minimis – w zakresie i na
zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do
pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006r.);
2) stanowią pomoc de minimis w sektorze produkcji rolnej – w zakresie i na zasadach określonych
w rozporządzeniu
Komisji
(WE)
Nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE
w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337
z 21.12.2007r.).
2. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest zobowiązany przekazać wraz
z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega sić
o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go
lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sić o pomoc de minimis,
którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r.
w sprawie zakresu informacji przedstawianych
przez podmiot ubiegający sić o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311);
3) sprawozdania finansowe, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia wymienionego w pkt 2.
3. W celu uzyskania pomocy, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany przekazać wraz
z wnioskiem o udzielenie ulgi:
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis
w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym
ubiega sić o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie
o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sić o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie, którego wzór
określa załącznik do rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmioty ubiegający sić o pomoc de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121,
poz. 810).
4. W celu zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z przepisami rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1998/2006 lub rozporządzenia Komisji (WE)
Nr 1535/2007 organ uprawniony, na podstawie
otrzymanych zaświadczeń lub oświadczeń oraz informacji i sprawozdań wymienionych w ust. 2 lub
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ust. 3 dokonuje oceny dopuszczalności udzielenia
pomocy de minimis lub pomocy de minimis
w sektorze produkcji rolnej w formie ulg wynikających z niniejszej uchwały.

rych nie stosuje sić przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów do tego
uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Lub z 2006r., Nr 58,
poz. 1276).

§ 9. Przepisy § 3 – 8 stosuje sić odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od tych naleşności oraz umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych naleşności ubocznych.

§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/350/06 Rady
Miejskiej w Mićdzyrzeczu z dnia 27 czerwca 2006r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu
umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty
wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy
Mićdzyrzecz z tytułu naleşności pienićşnych, do któ-

Rada Miejska Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
__________________________________
1

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r.
Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96,
poz. 620.

Załącznik
do uchwały Nr CXXXIX/378/10
Rady Miejskiej w Międzyrzeczu
z dnia 10 listopada 2010 r.
…………………………………………..
imić i nazwisko
…………………………………………..
…………………………………………..
adres
…………………………………………..
PESEL
…………………………………………..
NIP
INFORMACJA O SYTUACJI MAJATKOWEJ
osoby ubiegającej się o zastosowanie ulgi w spłacie należności pieniężnych
1. Stan rodzinny:
1) wszystkie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym:

Lp.

Imić i nazwisko

Wiek

Pokrewieństwo

Miejsce pracy/nauki
ŝródło dochodu

Wysokość
dochodu

Dołączam dokumenty potwierdzające wykazane dochody/brak dochodów.
2) pozostajć w związku małşeńskim
□ TAK, majątkowe stosunki małşeńskie określa:
□ wspólność ustawowa
□ rozdzielność majątkowa ……………………………………………………………………………………………………
data i nr Rep. umowy małşeńskiej

□ NIE
………………………………………………………………………………………………………………………………………
data, rozwiązania małşeństwa, sygnatura akt, sąd który wydał orzeczenie o rozwiązaniu małşeństwa

□ NIE

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 1

– 104 –

Poz. 59

2. Warunki mieszkaniowe:
Zajmowane mieszkanie stanowi moją własność:
□ TAK
□ NIE
…………………………………………………………………………………………………………………….……………......
na jakich zasadach jest zajmowane (najem, uşyczenie)

…………………………………….………………………………………………………………………………………………..
Powierzchnia lokalu:…………..m2
3. Miesićczne, stałe obciąşenia finansowe wnioskodawcy:
1) czynsz………………………………………………………………………..…………………………………………….…...
2) gaz………………………………………………………………………………………………………………………………
3) energia elektryczna…………………………………………………………………………………………………………..
4) woda……………………………………………………………………………………………………………………………
5) wywóz nieczystości……………………………………………………………..……………………………………………
6) telefon, w tym abonament telefoniczny…………………………………..……………………………………………...
7) RTV, opłaty abonamentowe………………………………………………………………………………………….….…
8) alimenty ……………………………………………………………………………..…………………….…………………..
9) spłata kredytu ………………………………………………………………………..………………….……………………
10) inne (np. opał)…………………………………………………………….……………………………………………....…
……………………………………………………………………….………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
4. Majątek wnioskodawcy:
1) posiadam nieruchomości:
□ TAK……………………………………………………………………………………………………………………………..
proszć podać rodzaj, połoşenie , powierzchnić

……………………………………….……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….…………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ NIE
2) posiadam majątek ruchomy (pojazd, sprzćt AGD, RTV, komputer itp.):
□ TAK
pojazd………………………………………………………………………………………….…………………………………..
proszć podać rodzaj, markć, rok produkcji i nr rejestracyjny

inne:…………………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
□ NIE
3) posiadam inne składniki majątku, np.: papiery wartościowe, lokaty pienićşne, wierzytelności, udziały lub
akcje spółek kapitałowych prawa handlowego:
□ TAK …………………………………………………………………………………………………………………………….
proszć podać rodzaj i wartość

……………………………………………….……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
□ NIE
5. Prowadzona działalność gospodarcza:
Prowadzć, prowadziłem/am działalność gospodarczą:
□ TAK
1) nazwa
………………………………………………….…………………………………..………………………………………………
………………………………………………..…………………………………….………………………………………………
2) nr w ewidencji działalności gospodarczej, organ prowadzący ewidencjć
…………………………………………………………………………………………………………….……...……………...…
3) adres siedziby firmy ………………………………………………...……….….…………………………………………..
4) rodzaj przewaşającej działalności………………………………………….…..………………………………………….
5) wyposaşenie firmy (środki trwałe)…………………..……………………….……………………………………………
…………………………………………………………………..……………………………………………………………….…
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6) osiągnićty dochód (poniesiona strata) wyniósł(a):
a) w roku _______(do miesiąca __________)….…………………………………………………………………...………zł,
b) w roku _______………………………………………………………….……………………………………………….…zł,
c) w roku _______…………………….……………………………………………………………………………….………zł,
co potwierdzają zeznania PIT 36 lub PIT 36L albo – dla osób opodatkowanych ryczałtowo bądŝ na kartć podatkową – oświadczenia za te lata obrotowe.
7) zestawienie naleşności i zobowiązań wymagalnych na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc,
w którym złoşono wniosek o udzielenie ulgi:
1) …………………….……………………………………..………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………..………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………..………………………………………………………………….
4) ………………………………………………………………..………………………………………………………………….
5) ………………………………………………………………..………………………………………………………………….
8) data likwidacji …………………………………………………………………………………………………………..…….
□ NIE
6. Pomoc osób trzecich:
1) jestem na utrzymaniu osób trzecich:
□ TAK……………………………………………………………………………………………………………………………..
Proszć podać imić i nazwisko, stopień pokrewieństwa, rodzaj i rozmiar pomocy

…………………………………………………………………………………..……………………………………….…………
……………………………………………………………..……………………………………………………………………….
□ NIE
2) korzystam z pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych:
□ TAK……………………………………………………………………………………………………………………………..
Proszć podać formć, przeznaczenie i wysokość pomocy

…………………………………………………………………………………..……………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………...…
□ NIE
7. Zobowiązania wnioskodawcy:
Posiadam zobowiązania lub zaległości:
□ TAK (proszć podać wysokość)
1) ZUS……………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Urząd Skarbowy w …………………………………..………………………………………………………………...…….
3) banki…………………………………………………………………………………………………………………………….
4) kontrahenci……………………………………………………..………………………………………………………...…...
5) opłaty związane z mieszkaniem……………………………………………………………………………………..……..
6) alimenty………………………………………………………………………………………………………………………..
7) inne…...………………………………….……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Dołączam dokumenty potwierdzające powyşsze zobowiązania.
□ NIE
8. Zdarzenia losowe mające wpływ na stan majątkowy wnioskodawcy (klćski şywiołowe, wypadki itp.):……..
………………………………….…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Dołączam dokumenty potwierdzające powyşsze zdarzenia losowe.
Oświadczam, şe wszystkie podane informacje są zgodne z rzeczywistością.
………………………………………………………
data i podpis wnioskodawcy
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UCHWAŁA NR CXXXIX/379/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

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 z póŝn.
zm.1) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33)
uchwala sić, co nastćpuje:
§ 1. Uchwała ustala wymagania, jakie powinni
spełniać przedsićbiorcy ubiegający sić o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
§ 2. 1. Przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien
spełniać nastćpujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garaşami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej;
2) posiadać środki techniczne do zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości w tym
równieş zbierania selektywnego, umoşliwiającego odbiór zebranych odpadów jak teş odpadów zebranych selektywnie zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej,
zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej
w Mićdzyrzeczu w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Mićdzyrzecz;
3) posiadać specjalistyczne środki transportu
przystosowane do bezpyłowego odbierania
oraz transportu odpadów komunalnych, zawierające co najmniej:
a) instalacjć umoşliwiającą odbierania odpadów komunalnych z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale wymienionej w pkt. 2,
b) instalacjć umoşliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych;
4) posiadać środki techniczne umoşliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie,

zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej;
5) posiadać środki techniczne umoşliwiające ewidencjonowanie:
a) ilość poszczególnych rodzajów odebranych
odpadów komunalnych z obszaru Gminy
Mićdzyrzecz,
b) na indywidualnych kontach ilości odpadów
zebranych selektywnie, z obszaru Gminy
Mićdzyrzecz;
6) posiadać środki techniczne umoşliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami;
7) zapewniać mycie i dezynfekcjć posiadanego
sprzćtu technicznego i środków transportu słuşących do zbierania i odbioru odpadów komunalnych, z czćstotliwością zapewniającą naleşyty stan higieniczno-sanitarny, nie rzadziej niş
raz na rok.
2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są
w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje sić zaplecze techniczno-biurowe;
2) tytuł prawny do posiadania środków, o których
mowa w ust. 1 pkt. 2 – 6, wraz z ich opisem
technicznym określającym ich podstawowe cechy.
§ 3. Miejscem odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów komunalnych jest – zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami – Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Celowego Związku Gmin
CZG-12 w Długoszynie.
§ 4. 1. Przedsićbiorca ubiegający sić o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróşniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać nastćpujące wymagania:
1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garaşami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej;
2) posiadać specjalistyczne środki transportu
w postaci pojazdów asenizacyjnych, spełniają-
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cych techniczne oraz sanitarno-porządkowe
wymagania przewidziane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617);

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są
w szczególności:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje sić zaplecze techniczno-biurowe;
2) tytuł prawny do posiadania środków, o których
mowa w ust. 1 pkt. 2-3, wraz z ich opisem technicznym określającym ich podstawowe cechy.

3) posiadać środki techniczne umoşliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami;
4) posiadać środki techniczne umoşliwiające ewidencjonowanie:
a) ilość poszczególnych rodzajów odebranych
ścieków komunalnych z obszaru Gminy Mićdzyrzecz,
b) na indywidualnych kontach ilości ścieków
zebranych, z obszaru Gminy Mićdzyrzecz;
5) zapewnić mycie i dezynfekcjć posiadanego
sprzćtu technicznego i środków transportu słuşących do zbierania i odbioru ścieków komunalnych, z czćstotliwością zapewniającą naleşyty stan higieniczno-sanitarny, nie rzadziej niş
raz na rok;
2. Wymagania określone w ust. 1 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

Poz. 60, 61

§ 5. Wymagania dla przedsićbiorców określone
uchwałą podaje sić do publicznej wiadomości
w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzćdu Miejskiego
w Mićdzyrzeczu oraz w formie pisemnej na tablicy
ogłoszeń Urzćdu Miejskiego w Mićdzyrzeczu.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie czternastu dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym
Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
_______________________________________
1

Zmiany niniejszej ustawy ogłoszone zostały w Dz. U. z 2006,
Nr 144 poz. 1042, Dz. U. z 2005, Nr 180 poz. 1495, Dz. U. z 2008,
Nr 223 poz. 1464, Dz. U. z 2009, Nr 18 poz.97, Dz. U. z 2009, Nr 79
poz. 666, Dz. U. z 2009, Nr 92 poz. 753, Dz. U. 2009, Nr 215,
poz. 1664, Dz. U. z 2010 Nr 47, poz. 278.
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UCHWAŁA NR LI/84/10
RADY GMINY OTYŃ
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie programu współpracy na rok 2011 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873
z póŝn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) uchwala sić co nastćpuje:
§ 1. Uchwala sić program współpracy na rok
2011 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.) prowadzącymi
działalność poşytku publicznego, stanowiący integralną czćść niniejszej uchwały.
Program współpracy Gminy Otyń z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) ustawie – naleşy przez to rozumieć ustawć
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003
Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.);
2) programie – rozumie sić przez to Program
Współpracy Gminy Otyń z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami na rok 2011,
o którym mowa w art. 5 a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r.
Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.);
3) dotacji – rozumie sić przez to dotacjć w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy;
4) środkach publicznych – rozumie sić przez to
środki w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy;
5) organizacji pozarządowej – rozumie sić przez to
organizacjć pozarządową w myśl art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.);
6) innym podmiocie – rozumie sić przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
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24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96,
poz. 873 z póŝn. zm.);
7) gminie – rozumie sić przez to Gminć Otyń;
8) urzćdzie – rozumie sić przez to Urząd Gminy
w Otyniu,
9) wójcie – rozumie sić przez to Wójta Gminy
Otyń;
10) komórce merytorycznej – rozumie sić przez to
referat lub jednostkć organizacyjną , z którego
środków określonych uchwałą budşetową,
udzielona bćdzie dotacja;
11) otwartym konkursie ofert – rozumie sić przez to
konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz
art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.).
12) małych dotacjach – zlecanie realizacji zadań
publicznym organizacjom pozarządowym i innym podmiotom w trybie określonym art. 19
a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.).
Rozdział 2
Cele Programu
§ 3. 1. Jako główny cel programu przyjmuje sić
kształtowanie demokratycznego ładu społecznego
w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa mićdzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Słuşyć temu moşe wspieranie Organizacji w realizacji waşnych celów społecznych.
2. Cel główny programu planuje sić zrealizować
poprzez nastćpujące cele szczegółowe
a) umocnienie lokalnych działań, stworzenie
warunków do zwićkszenia aktywności społecznej mieszkańców Gminy,
b) poprawa jakości şycia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
c) integracja podmiotów realizujących zadania
publiczne wymienione w art. 4 ustawy,
d) udział zainteresowanych podmiotów przy
tworzeniu programu współpracy,
e) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność
poprzez umoşliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą
realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są
przez samorząd,
f)

wypracowanie rocznego modelu lokalnej
współpracy pomićdzy Organizacjami a Gminą jako elementu długoterminowego programu współpracy obejmującego okres np.
kilku lat.

Rozdział 3
Zasady współpracy
§ 4. 1. Współpraca Gminy z Organizacjami opiera sić na zasadach:
1) pomocniczości,
2) suwerenności stron,
3) partnerstwa,
4) efektywności,
5) uczciwej konkurencji,
6) jawności
2. Zlecanie realizacji zadań Gminy Organizacjom
odbywa sić po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba şe przepisy odrćbne przewidują inny
tryb zlecenia lub dane zadanie moşna zrealizować
efektywniej w inny sposób określony w przepisach
odrćbnych, w szczególności poprzez zakup usług na
zasadach i w trybie określonym w przepisach
o zamówieniach publicznych, przy porównywalności
metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności
opodatkowania
3. Tryb postćpowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania
zleconego zadania określa ustawa.
4. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizacjć zadań publicznych określa uchwała budşetowa Gminy Otyń na 2011r.
5. Organizacje mogą z własnej inicjatywy składać oferty na realizacjć zadań publicznych w tym
równieş tych, które są juş realizowane w inny sposób takşe przez organy administracji publicznej.
6. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji,
jest zobowiązana do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub
dofinansowaniu zadania przez Gminć.
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy
§ 5. Zakres przedmiotowy współpracy gminy
z organizacjami i innymi podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.)
prowadzącymi działalność poşytku publicznego,
określa art. 4 ustawy.
Rozdział 5
Formy współpracy
§ 6. Współpraca z Organizacjami realizowana
bćdzie w nastćpujących formach:
1. Zlecanie Organizacjom realizacji zadań publicznych poprzez:
a) powierzanie wykonania zadań publicznych
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie
tych zadań,

Dziennik Urzćdowy
Województwa Lubuskiego Nr 1

– 109 –

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych
poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
2. Wzajemne informowanie sić o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu
zharmonizowania tych kierunków poprzez:
a) publikowanie waşnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych Gminy oraz w prasie lokalnej,
b) udział przedstawicieli Organizacji w sesjach
Rady oraz Komisjach Rady,
c) przekazywanie przez Organizacje informacji
o przewidywanych lub realizowanych w 2011
r. zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa sić w oparciu o środki inne niş
wynikające z Programu,
d) konsultowanie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok.
3. Konsultowanie z Organizacjami, odpowiednio do
zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:
a) organizowanie konsultacji w sprawach realizacji poszczególnych zadań Gminy,
b) informowanie Organizacji o planowanych
sesjach Rady oraz posiedzeniach Komisji Rady, na których opiniowane bćdą projekty
uchwał dotyczących zagadnień związanych
z działalnością tych Organizacji,
c) udostćpnienie projektów w/w uchwał na
stronie internetowej Gminy,
4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym, złoşonych z przedstawicieli Organizacji oraz właściwych organów
administracji publicznej, które moşe nastąpić
w razie potrzeby w celu:
a) przygotowania projektów uchwał Rady
w sprawach dotyczących działalności poşytku publicznego,
b) przygotowania opinii w sprawach związanych z Programem,
c) przygotowania
Programu

sprawozdania

z realizacji

5. Inne formy współpracy:
a) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez Organizacje, których
tematyka wiąşe sić z Programem, np. poprzez moşliwość nieodpłatnego udostćpnienia sali, potrzebnych materiałów, itp.,
b) organizowaniu otwartych spotkań pomićdzy
Organizacjami, a przedstawicielami samorządu,
c) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej Organizacjom, np.
w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,

Poz. 61
d) promowanie działalności Organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego wizerunku,
e) nieodpłatne udostćpnienie materiałów związanych z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze otwartego konkursu
ofert,
f)

bieşąca wymiana informacji mićdzy Urzćdem
a Organizacjami,

g) pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych i innych ŝródeł, zwłaszcza
pomoc w pozyskiwaniu przez Organizacje
partnerów zagranicznych i środków z funduszy mićdzynarodowych, w szczególności
z Unii Europejskiej,
Rozdział 6
Priorytetowe Zadania Publiczne
§ 7. W roku 2011 Gmina w miarć potrzeb
i moşliwości finansowych bćdzie powierzać lub
wspierać realizacjć nastćpujących zadań publicznych:
1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej– wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizacjć zawodów
i turniejów sportowych oraz innych imprez
sportowo
–
rekreacyjnych,
prowadzenie
uczniowskich klubów sportowych, organizacja
przedsićwzićć sportowych dla wszystkich
mieszkańców Gminy.
2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia – prowadzenie i utrzymanie świetlic opiekuńczowychowawczych, organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieşy z rodzin dotknićtych chorobą alkoholową i rodzin najuboşszych, wspieranie działań na rzecz promocji
zdrowego stylu şycia poprzez działania
z zakresu profilaktyki uzaleşnień, realizacja programów profilaktyki dla dzieci i młodzieşy.
3) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i tradycji – wspieranie działań związanych
z upowszechnianiem wiedzy na temat historii
Gminy Otyń i okolic, wspieranie organizacji
wydarzeń kulturalnych jak: przeglądy, koncerty,
wystćpy, spektakle, konkursy lub cykliczne wydarzenia kulturalne; pomoc przy organizowaniu
przedsićwzićć upowszechniających, promujących lokalnych twórców w postaci drukowanej
lub innych technik zapisu obrazu i dŝwićku dokumentujących dorobek, wiedzć o przeszłości,
a takşe słuşących upowszechnianiu historii,
tradycji i kultury Gminy Otyń.
4) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz
ochrony dziedzictwa przyrodniczego – wspieranie rozwoju szeroko pojmowanej edukacji
ekologicznej, jak równieş pomoc i współpraca
w pozyskiwaniu środków finansowych na
przedsićwzićcia z zakresu edukacji ekologicznej
i ochrony środowiska, współpraca przy realizacji projektów i kampanii z zakresu ochrony środowiska, propagowanie rolnictwa ekologicznego.
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3 przedstawicieli Urzćdu Gminy w Otyniu

Rozdział 7

1 przedstawiciel organizacji
wych lub innych podmiotów.

Okres Realizacji Programu
§ 8. Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2011 rok obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
Rozdział 8
Sposób realizacji programu
§ 9. Urząd Gminy w Otyniu prowadzi bezpośrednią współpracć z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na:
a) podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji
bieşącej współpracy z organizacjami pozarządowymi;
b) konsultacji z organizacjami pozarządowymi
projektów aktów prawa miejscowego
c) sporządzaniu sprawozdania ze współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział 9
Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu
§ 10. Wysokość środków przeznaczona na realizacjć programu zostanie określona w budşecie
Gminy Otyń na rok 2011.
Rozdział 10
Sposób oceny realizacji programu
§ 11. Wójt Gminy Otyń dokona oceny realizacji
programu i przedłoşy sprawozdanie Radzie Gminy
do 30 kwietnia 2012 roku.
Rozdział 11
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz
przebiegu konsultacji
§ 12. 1. Prace nad przygotowaniem programu
zostały zainicjowane w Urzćdzie Gminy.
2. Wszelkie informacje o sposobie tworzenia
programu i przebiegu konsultacji są jawne i zostaną
udostćpnione na stronie internetowej Urzćdu Gminy w Otyniu pod adresem www.otyn.pl
Rozdział 12
Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert
§ 13. 1. Komisje konkursowe powoływane są
przez Wójta Gminy Otyń celem opiniowania ofert
złoşonych w otwartych konkursach.
2. Do kaşdego konkursu powoływana jest odrćbna komisja konkursowa
3. Komisja konkursowa powoływana jest w składzie 4 osób, w tym:

pozarządo-

4. Do członków komisji konkursowej biorących
udział w opiniowaniu ofert stosuje sić przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. (Kodeks postćpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z póŝn. zm.) dotyczące wyłączenia z postćpowania konkursowego.
5. Udział w pracach komisji konkursowej jest
nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróşy.
6. W pracach komisji mogą brać udział z głosem
doradczym takşe inne osoby, posiadające doświadczenie w realizacji zadań bćdących przedmiotem
konkursu
§ 14. 1. Członkowie komisji wybierają spośród
siebie przewodniczącego.
2. Komisja konkursowa rozpatruje oferty
w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.
3. Komisja konkursowa przystćpując do rozstrzygnićcia konkursu ofert, dokonuje nastćpujących
czynności:
a) zapoznaje sić z podmiotami, które złoşyły
oferty;
b) wypełnia oświadczenia dopuszczające lub
wyłączające z postćpowania;
c) stwierdza prawomocność posiedzenia komisji;
d) sprawdza prawidłowość ogłoszenia konkursu;
e) ocenia złoşone oferty pod wzglćdem formalnym, (poprawne wypełnienie oferty oraz
komplet załączników);
f)

odrzuca oferty nie spełniające formalnych
warunków konkursu lub zgłoszone po wyznaczonym terminie;

g) po zapoznaniu sić z merytoryczną treścią
ofert, kaşdy członek komisji konkursowej dokonuje indywidualnie punktowej oceny na
karcie, zgodnie ze wskaŝnikami określonymi
w ogłoszeniu konkursowym oraz proponuje
wysokość dotacji ;
h) sporządza protokół z prac komisji, odczytuje
jego treść i podpisuje protokół.
4. Sporządzony protokół powinien zawierać:
a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu;
b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;
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c) liczbć zgłoszonych ofert;

Rozdział 13

d) wskazanie ofert odpowiadających warunkom
konkursu;

Postanowienia końcowe
§ 15. Rada uchwala Program współpracy Gminy
z Organizacjami na 2011r., biorąc pod uwagć
w szczególności:

e) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie;
f)

średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji,
zgodnie ze wskaŝnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;

a) formy współpracy, o których mowa w rozdziale V niniejszego Programu,
b) informacjć Wójta o współpracy z Organizacjami,

g) propozycjć rozstrzygnićcia konkursu wraz
z proponowaną wysokością dotacji,

c) informacjć Wójta o realizacji zadań publicznych objćtych Programem, a powierzonych
do wykonania w trybie wynikającym z odrćbnych przepisów.

h) podpisy członków komisji.
5. Przeprowadzona przez komisjć konkursową
ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnićcia konkursu zostanie przedstawiona Wójtowi Gminy, który
dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.
6. Komisja konkursowa rozwiązuje sić z chwilą
rozstrzygnićcia konkursu ofert.

§ 16. Wykonie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Otyń.
§ 17. Uchwała wchodzi w şycie 14 dni od dnia
ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa
Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Filipiak –Buganik
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UCHWAŁA NR XLV/258/2010
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 10 listopada 2010r.
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkującym na terenie gminy Stare Kurowo.
Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 września
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) oraz art. 5 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) uchwala sić, co
nastćpuje:
§ 1. W uchwale Nr XVII/160/2005 Rady Gminy
Stare Kurowo z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkującym na
terenie gminy Stare Kurowo wprowadza sić nastćpujące zmiany:
1. § 1 ust. 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) uczniu naleşy przez to rozumieć dziecko realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej,
słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów jćzyków obcych i kolegiów pracowników słuşb społecznych."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od
1 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady
Andrzej Gogler
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UCHWAŁA NR XLV/259/2010
RADY GMINY STARE KUROWO
z dnia 10 listopada 2010r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Stare Kurowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
ze zmianami) uchwala sić, co nastćpuje:

3. Miesićczna wysokość opłaty za czas realizacji
świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w ust. 2, oraz deklarowanej
przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby godzin
pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji
podstawy programowej.

§ 1. 1. W przedszkolu prowadzonym przez Gminć Stare Kurowo opłacie podlegają dodatkowe
świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawć programową wychowania przedszkolnego, które obejmują:

4. Opłata, o której mowa w ust. 3, podlega zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami
obowiązującymi w rachunkowości.

1) realizowanie zadań opiekuńczo - wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolności twórczych (rytmika, plastyka, taniec, śpiew itp.)
d) wspierania indywidualnych zainteresowań;
2) organizowanie zajćć sportowych i imprez okolicznościowych;
3) prowadzenie zajćć relaksacyjno – wyciszających;
4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas
pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajćć terapeutycznych i profilaktycznych
z udziałem logopedy, nauczyciela gimnastyki
korekcyjnej i innych specjalistów,

§ 2. Zakres świadczeń realizowanych przez
przedszkole prowadzone przez Gminć Stare Kurowo, o których mowa w § 1, oraz zasady odpłatności
za te świadczenia określi umowa cywilnoprawna
zawarta pomićdzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
§ 3. Obnişa sić wysokość opłaty, o której mowa
w § 1 ust. 3 o 50% za drugie i kolejne dziecko korzystające z usług Przedszkola, jeşeli dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty określonej
w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej
z miesiąca poprzedzającego złoşenie wniosku
o przedszkole.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVIII/183/2009 Rady
Gminy Stare Kurowo z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
prowadzonego przez gminć Przedszkola Komunalnego, przekraczające podstawć programową.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi
Gminy Stare Kurowo.

na

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2011 roku.

2. Koszt jednostkowy za kaşdą rozpoczćtą godzinć korzystania dziecka ze świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala sić w wysokości 1,40zł.

Przewodniczący Rady
Andrzej Gogler

b) zajćć dodatkowych
wniosek rodziców.
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UCHWAŁA NR CXL/381/10
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYRZECZU
z dnia 12 listopada 2010r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia
2010r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)1 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 (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” projektów
aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 2. W przypadku przedłoşenia właściwemu organowi przez inicjatora projektu aktu prawa miejscowego, w rozumieniu ustawy o ogłoszeniu aktów
normatywnych, który to akt prawa miejscowego
swoim zakresem obejmuje zadania statutowe organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, projektodawca przekazuje jednocześnie Burmistrzowi kopić tego projektu,
w celu podania go do wiadomości zainteresowanym
przez wywieszenie na okres 7 dni na tablicy ogłoszeń Urzćdu Miejskiego oraz umieszczenia go na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzćdu Miejskiego.
§ 3. Termin 7 dniowy liczony jest od dnia zamieszczenia projektu we wszystkich miejscach wymienionych w § 2.
§ 4. Organizacje pozarządowe lub podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, których zadania
statutowe obejmują zadania uregulowane w projekcie aktu prawa miejscowego, mogą wnosić uwagi –
w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia projektu
w miejscach wymienionych w § 2 – dotyczące projektu, jego treści, zapisów merytorycznych i przyjćtych rozwiązań, w zakresie, w jakim akt prawa miej-

scowego wpływa lub moşe wpływać na działalność
statutową tych organizacji lub podmiotów.
§ 5. Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie, drogą
elektroniczną lub ustnie do protokołu po wykazaniu
przez organizacjć, şe cele statutowe pozostają
w związku z przedmiotem i zakresem regulacji projektu aktu prawa miejscowego.
§ 6. Po upływie 7 dniu upowaşniony przez Burmistrza pracownik Urzćdu Miejskiego sporządza
protokół, w którym wymienia kto, kiedy i jakie
wniósł uwagi do projektu albo stwierdza brak wniesienia uwag i przekazuje go wraz z tymi uwagami
właściwemu organowi. Właściwy organ zapoznaje
sić z wynikami konsultacji.
§ 7. Organ nie jest związany wynikami konsultacji. Organ moşe je uwzglćdnić, jednakşe ich
uwzglćdnienie nie moşe prowadzić do naruszenia
technik legislacji, naruszenia zasad gospodarki finansowej gminy, czy teş zwićkszenia deficytu budşetu.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi Mićdzyrzecza.
§ 9. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
Rada Miejska Komisarz Rządowy
Marian Sierpatowski
____________________________________________
1
Zm. z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210,
poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175,
poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r.
Nr 209, poz. 1316, z 2009 Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157,
poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 127, poz. 857.
4
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POROZUMIENIE
z dnia 10 grudnia 2010r.
w sprawie przeprowadzenia procesu dokumentacyjnego dla przebudowy skrzyżowania ulic Nowej
i Stanisława Wyspiańskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 286 i 138 oraz przebudowy ulicy Fryderyka
Chopina na odcinku od skrzyżowania z ulicą Nową do granicy Państwa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 138
w m. Gubin
Zawarte pomićdzy:
Województwem Lubuskim z siedzibą
Górze reprezentowanym przez:

w Zielonej

Elşbietć Polak – Marszałka Województwa Lubuskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa –
Małgorzaty Kuŝniar

kiej Nr 286 i 138 oraz przebudowy ulicy Fryderyka Chopina na odcinku od skrzyşowania
z ulicą Nową do granicy Państwa w ciągu
drogi wojewódzkiej Nr 138 w m. Gubin
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759),
b) dokonania odbioru wykonanej dokumentacji,

a
Gminą Gubin o statusie miejskim,
w Gubinie, w imieniu której działa

z siedzibą

Bartłomiej Bartczak – Burmistrz Gminy Gubin
przy kontrasygnacie Skarbnika – Danuty Błćdowskiej
zwanymi dalej Stronami.
Na podstawie uchwały Nr LVII/598/2010 Sejmiku
Województwa Lubuskiego z dnia 25 paŝdziernika
2010 roku w sprawie powierzenia Gminie Gubin do
realizacji zadania Województwa Lubuskiego polegającego na przeprowadzeniu procesu dokumentacyjnego dla przebudowy skrzyşowania ulic Nowej
i Stanisława Wyspiańskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 286 i 138 oraz przebudowy ulicy Fryderyka Chopina na odcinku od skrzyşowania z ulicą
Nową do granicy Państwa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 138 w m. Gubin oraz stosownie do treści
art. 8 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
województwa (Dz. U. 01.142.1590 z póŝn. zm.) oraz
art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.
z 2010r. Nr 80, poz. 926) zostało zawarte porozumienie o nastćpującej treści:
Zadanie i cel dotacji
§ 1. Województwo Lubuskie powierza Gminie
Gubin do realizacji zadanie polegającego na przeprowadzeniu procesu dokumentacyjnego pn.:
„Przebudowa skrzyşowania ulic Nowej i Stanisława
Wyspiańskiego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 286
i 138 oraz przebudowy ulicy Fryderyka Chopina na
odcinku od skrzyşowania z ulicą Nową do granicy
Państwa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 138 w m.
Gubin” – zwane dalej „zadaniem”.
Sposób rozliczenia dotacji, wysokość dotacji
§ 2. 1. Gmina Gubin zobowiązuje sić do:
a) wykonania dokumentacji projektowej przebudowy skrzyşowania ulic Nowej i Stanisława Wyspiańskiego w ciągu drogi wojewódz-

c) złoşenia Województwu Lubuskiemu ostatecznego finansowego i merytorycznego rozliczenia dotacji w formie sprawozdania wskazującego sposób wykorzystania dotacji celowej i wysokość poniesionych wydatków wraz
z uwierzytelnionymi dokumentami i dowodami ksićgowymi (fakturami i protokołami
odbioru robót) oraz dowodami zapłaty,
w terminie nie dłuşszym niş 15 dni od daty
określonej w § 3 ust. 2, łącznie z dokonaniem
zwrotu niewykorzystanej czćści dotacji celowej.
2. Województwo Lubuskie zobowiązuje sić do
przekazania Gminie Gubin dotacji celowej na sfinansowanie czćści kosztów realizacji zadania, jednakşe nie wićcej niş 119 011,00 złotych brutto (słownie: sto dziewićtnaście tysićcy jedenaście złotych).
3. Gmina Gubin zobowiązana jest do wydatkowania dotacji celowej zgodnie z celem, na jaki ją
uzyskała i na warunkach określonych niniejszym
Porozumieniem.
4. Gmina Gubin bćdzie prowadzić ewidencjć
ksićgową w sposób umoşliwiający ocenć wykorzystania dotacji celowej zgodnie z jej przeznaczeniem.
5. Województwo Lubuskie ma prawo kontrolowania sposobu wykorzystania udzielonej dotacji
celowej w szczególności poprzez wgląd do dokumentów ksićgowych, şądania pisemnych wyjaśnień.
Zakres rzeczowy, terminy
§ 3. Termin zakończenia prac wymienionych
w § 1 został określony:
1. Etap I – złoşenie wniosku o wydanie decyzji
zezwalającej na realizacjć inwestycji drogowej,
w skład którego wchodzi:
a) projekt budowlano – wykonawczy wszystkich
branş,
b) projekt podziałów działek wraz z załącznikami
wymaganymi do wniosku o ZRID;
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do dnia 15 grudnia 2010r.
2. Etap II – obejmujący zakresem:
a) uzyskanie decyzji ZRID,
b) opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej podziałów działek obejmującą czynności geodety w terenie oraz sporządzenie
dokumentów do wprowadzenia zmian
w ksićgach wieczystych (po ostateczności
decyzji ZRID):
wyniesienie granic w terenie dzielonej nieruchomości,
dostarczenia wypisów i wyrysów na kaşdą
nowo powstałą w wyniku podziału działkć
osobno,
kopie protokołów z okazania granic;
do dnia 30 czerwca 2011 r.
Płatności, termin wykorzystania dotacji i terminy
zwrotu niewykorzystanej dotacji
§ 4. 1. Kwota dotacji, o której mowa w § 2 ust. 2
zostanie przekazana na konto Gminy Gubin
06 1020 5402 0000 0502 0027 7418,
po zakończeniu Etapu I tj. złoşeniu wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizacjć inwestycji drogowej, jednakşe nie póŝniej niş do dnia 20 grudnia
2010r.
2. Termin wykorzystania dotacji Strony ustalają
do dnia 31 grudnia 2010 roku.
3. W przypadku zwrotu dotacji w czćści niewykorzystanej nastąpi to na konto

Poz. 65
05 1560 0013 2483 0674 1808 0001

do dnia 31 stycznia 2011r.
Postanowienia końcowe
§ 5. 1. Porozumienie wchodzi w şycie od
dnia……… i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym Województwa Lubuskiego.
2. Porozumienie zawarte zostaje na czas realizacji zadania określonego w § 1.
3. Porozumienie moşe być rozwiązane przez Województwo Lubuskie ze skutkiem natychmiastowym
w przypadku wykorzystania dotacji celowej w sposób sprzeczny z prawem. W przypadku zwrotu dotacji Województwo Lubuskie określi kwotć dotacji
podlegającą zwrotowi, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania dotacji z budşetu Województwa Lubuskiego, termin jej zwrotu oraz nazwć i Nr konta, na które naleşy dokonać wpłaty.
§ 6. 1. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają
formy pisemnego aneksu pod rygorem niewaşności.
2. W sprawach, które nie są unormowane niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z póŝn. zm.).
§ 7. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaşdej ze
Stron oraz jednym w celu ogłoszenia go w Dzienniku Urzćdowym.
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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.
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