DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 12 września 2011r.

Nr 101

TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN
1918
1919
1920

1921
1922

1923

1924
1925

1926
1927
1928

1929
1930

1931

–
–
–

–
–

–

–
–

–
–
–

–
–

–

Uchwała Rady Gminy Gubin Nr X/39/2011 z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie nadania statutu sołectwu Sieńsk

9382

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr XII/87/11 z dnia 28 czerwca
2011r. w sprawie: nadania nazwy nieruchomości

9388

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr XII/94/11 z dnia 28 czerwca
2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego północną część Zatorza

9388

Uchwała Rady Gminy Gubin Nr XI/47/2011 z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania

9402

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr IX/61/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród
dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

9403

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr IX/62/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru
şłobków i klubów dziecięcych

9405

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr IX/64/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

9406

Uchwała Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą Nr IX/66/11 z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nowy Szpital i Domu
Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą

9407

Uchwała Rady Miejskiej w Şarach Nr X/222/11 z dnia 25 sierpnia
2011r. w sprawie zmiany nazwy ulicy

9407

Uchwała Rady Miejskiej w Şarach Nr X/223/11 z dnia 25 sierpnia
2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy

9409

Uchwała Rady Miejskiej w Şarach Nr X/224/11 z dnia 25 sierpnia
2011r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Şary o statusie
miejskim

9411

Uchwała Rady Miejskiej w Şarach Nr X/225/11 z dnia 25 sierpnia
2011r. w sprawie nadania Statutu Şłobka Miejskiego Nr 3 w Şarach

9425

Uchwała Rady Miejskiej w Şarach Nr X/226/11 z dnia 25 sierpnia
2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na
obszarze miasta w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 paŝdziernika
2011r.

9428

Uchwała Rady Miejskiej w Şarach Nr X/228/11 z dnia 25 sierpnia
2011r. w sprawie nadania nazwy rondu

9428

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101
1932

1933

1934
1935
1936
1937
1938

–

–

–
–
–
–
–

– 9382 –

Poz. 1918

Uchwała Rady Miejskiej w Lubsku Nr XIII/84/11 z dnia 30 sierpnia
2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na
obszarze gminy Lubsko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 paŝdziernika 2011r.

9430

Uchwała Rady Gminy Nowa Sól Nr IX/52/2011 z dnia 30 sierpnia
2011r. w sprawie: zmian do Uchwały Nr VIII/43/2011 dotyczącej opłat
za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone
przez Gminę Nowa Sól

9430

Uchwała Rady Miejskiej w Sulęcinie Nr X/63/11 z dnia 30 sierpnia
2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

9431

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr XIV/103/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej

9431

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr XIV/104/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

9432

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr XIV/105/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej

9432

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Soli Nr XIV/110/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania
na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

9434

ZESTAWIENIE
1939

–

Komunikat Prezydenta Miasta Nowa Sól z dnia 18 sierpnia 2011r.
Zestawienie danych dotyczących czynszu mieszkaniowego za I półrocze 2011r.

9435

1918
19 18

UCHWAŁA NR X/39/2011
RADY GMINY GUBIN
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie nadania statutu sołectwu Sieńsk
Na podstawie art. 35 ust. 1, 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn.
zm.) po wcześniejszym przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkańcami sołectwa uchwala się statut sołectwa Sieńsk w brzmieniu następującym:
Tytuł I
STATUT SOŁECTWA SIEŃSK
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Sieńsk stanowi samorząd mieszkańców wsi.
2. Nazwa samorządu mieszkańców wsi brzmi:
Sołectwo Sieńsk.

3. Obszar Sołectwa wyznaczają granice obrębów
geodezyjnych wsi Sieńsk.
§ 2. 1. Sołectwo Sieńsk jest jednostką pomocniczą Gminy Gubin nieposiadającą osobowości prawnej.
2. Samorząd mieszkańców Sołectwa działa na
podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
1) ustawy o samorządzie gminnym,
2) statutu Gminy Gubin,
3) niniejszego statutu.
Rozdział 2
Zadania sołectwa i sposób ich realizacji
§ 3. 1. Sołectwo realizuje zadania Gminy na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym sta-
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tutem oraz zadania przekazywane uchwałami Rady
Gminy i zarządzeniami Wójta.
2. Do zadań Sołectwa naleşy w szczególności:
1) współdziałanie z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców
sołectwa;

Poz. 1918
b) zmian statutu Gminy.,
c) zmian statutu sołectwa,
d) przepisów porządkowych,
e) określania ilości punktów sprzedaşy napojów
alkoholowych i zasad ich usytuowania na
obszarze sołectwa,

2) reprezentowanie interesów mieszkańców sołectwa wobec organów gminy;

f)

3) tworzenie warunków do pełnego udziału
w şyciu publicznym wszystkich mieszkańców
sołectwa;

g) zasad gospodarowania mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa,

4) zgłaszanie do organów gminy potrzeb w zakresie przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy i remontów:
a) dróg, ulic i mostów,
b) wodociągów, kanalizacji, oczyszczalni ścieków komunalnych, a takşe sieci energetycznej, cieplnej i gazowej,
c) przystanków autobusowych,
d) szkół podstawowych i przedszkoli,
e) obiektów zabytkowych i sakralnych,
f)

obiektów obsługi ruchu turystycznego,

g) obiektów sportowych i wypoczynkowych;
5) zgłaszanie do organów gminy projektów inicjatyw dotyczących:

szkół podstawowych i przedszkoli na obszarze sołectwa,

h) zmiany nazewnictwa ulic, placów oraz nadawania nazw miejscowości.
§ 4. Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje
w szczególności poprzez:
1) podejmowanie uchwał;
2) wydawanie opinii;
3) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
4) przedstawianie organom gminy projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych;
5) współpracę w organizacji spotkań radnych
Gminy i Wójta z mieszkańcami sołectwa;
6) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
7) współpracę z innymi jednostkami pomocniczymi Gminy.

a) współdziałania z policją i straşą poşarną
w zakresie bezpieczeństwa i porządku na obszarze sołectwa,
b) współpracy z organizacjami i instytucjami
pozarządowymi działającymi na terenie
Gminy,
c) ochrony środowiska naturalnego i ochrony
zieleni,

Rozdział 3
Organy sołectwa
§ 5. 1. Organami Sołectwa są:
1) Zebranie Wiejskie,
2) Sołtys,
3) Rada Sołecka.

d) konsultacji społecznych w sprawach naleşących do zakresu działania Rady,

§ 6. 1. Kadencja organów sołectwa odpowiada
kadencji Rady Gminy.

e) pomocy społecznej, w szczególności poprzez
sygnalizowanie potrzeb w zakresie organizowania konkretnych form pomocy społecznej,

2. Po upływie kadencji, Sołtys i Rada Sołecka
działają do dnia wyboru nowego Sołtysa i nowej
Rady Sołeckiej.

6) gospodarowanie przekazanymi składnikami
mienia komunalnego oraz mieniem gminnym
przysługującym mieszkańcom sołectwa w rozumieniu art. 48 ust. 3 ustawy z 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz U z 2001r. nr 142,
poz. 1591 ze zm.)

3. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej zarządza
Wójt Gminy w terminie do 4 miesięcy od rozpoczęcia nowej kadencji Rady. Wybory odbywają się
w terminie do 2 miesięcy od dnia wydania zarządzenia.

7) utrzymanie porządku i czystości na obszarze
sołectwa;

4. W przypadku zmiany Sołtysa lub członków
Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja
nowo wybranego Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej
upływa wraz końcem kadencji Rady Gminy.

8) wydawanie opinii na wniosek Rady, w szczególności w sprawach dotyczących:

5. Działalność organów sołectwa jest jawna i ma
charakter społeczny.

a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy N. oraz
planów zagospodarowania przestrzennego
w zakresie dotyczącym obszaru sołectwa,

6. Jawność działania obejmuje prawo mieszkańców do uzyskania informacji o działalności organów
sołectwa oraz prawo do zaznajomienia się
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z protokołami z zebrań wiejskich i posiedzeń Rady
Sołeckiej i uchwałami Zebrania Wiejskiego.
Rozdział 4
Zebranie wiejskie
§ 7. Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają
wszyscy mieszkańcy sołectwa.
§ 8. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:
1) z własnej inicjatywy;
2) na şądanie co najmniej 1/5 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu;
3) na polecenie rady gminy lub wójta gminy.
§ 9. 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego
naleşy w szczególności:
1) uchwalanie rocznego planu finansowo - rzeczowego sołectwa;
2) uchwalanie programów działania sołectwa;
3) okresowa i roczna ocena działalności Sołtysa
i Rady Sołeckiej,
4) współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy konsultacji
społecznych,
5) występowanie z wnioskami do Rady Gminy
o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza moşliwości mieszkańców Sołectwa,
6) współpraca z radnymi w zakresie spotkań
z wyborcami oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,
7) podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z sąsiednimi sołectwami.
§ 10. 1. Termin, czas i porządek zebrania wiejskiego sołtys podaje do wiadomości mieszkańców
co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą poprzez
rozplakatowanie obwieszczeń na tablicy ogłoszeń
w sołectwie.
2. W przypadku niemoşności zwołania zebrania
przez sołtysa, zebranie wiejskie moşe zwołać Wójt
Gminy na wniosek podmiotów wymienionych w § 8.
3. Zebranie Wiejskie zwoływane na wniosek
mieszkańców, rady gminy lub wójta gminy winno
odbyć się w terminie 14 dni chyba şe wnioskodawca
proponuje termin póŝniejszy z zachowaniem warunku określonego w ust. 1.
4. Zebranie Wiejskie otwiera sołtys i przewodniczy jego obradom. W przypadku określonym
w ust. 2 zebraniu przewodniczy osoba wskazana
przez Wójta Gminy.
5. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na
podstawie projektu przedłoşonego przez Sołtysa
a w przypadku wskazanym w ust. 2 przez Wójta
Gminy.
6. Kaşdy mieszkaniec sołectwa uprawniony do
głosowania na zebraniu wiejskim ma prawo zgłosić
zmiany do porządku obrad.

Poz. 1918

§ 11. 1. Zebranie wiejskie moşe podejmować
prawomocne uchwały, gdy uczestniczy w nim co
najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania.
2. W przypadku braku określonego w ust. 1 quorum, następne zebranie wiejskie moşe odbyć się
w drugim terminie tj. po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania i jest waşne bez względu na liczbę osób biorących w nim
udział. Podejmowane uchwały czy opinie są waşne.
§ 12. 1. Prawo do udziału w głosowaniu mają
pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołectwa.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym z zastrzeşeniem § 24.
3. Uchwały, rozstrzygnięcia zebrania wiejskiego
zapadają zwykłą większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczy głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujących" nie uwzględnia się.
4. Uchwały zebrania wiejskiego podpisuje sołtys
lub osoba która przewodniczyła zebraniu.
§ 13. 1. Z przebiegu zebrania wiejskiego sporządzany jest protokół, spisany przez protokolanta wybranego przez uczestników zebrania .
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) datę, miejsce, godzinę zebrania i oznaczenie,
w którym terminie odbyło się zebranie;
2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie prawomocności zebrania;
3) ustalony porządek obrad;
4) przebieg obrad, a w szczególności streszczenie
wystąpień, teksty zgłoszonych i przyjętych
wniosków;
5) podjęte uchwały na zebraniu;
6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem wyników;
7) podpis przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
3. Do protokołu dołącza się listę obecności osób
uczestniczących w zebraniu, teksty przyjętych
uchwał i inne dokumenty złoşone na ręce przewodniczącego obrad.
4. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi
a uchwały arabskimi i numeracje prowadzi się
w sposób ciągły przez kadencję.
Rozdział 5
Sołtys
§ 14. 1. Do zadań Sołtysa naleşy w szczególności:
1) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;
2) reprezentowanie
Gminy;

sołectwa

wobec

organów

3) składanie wniosku o zwołanie zebrania wiejskiego;
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4) zwoływanie posiedzeń rady sołeckiej;
5) kierowanie akcją pomocy w sołectwie w razie
wypadków losowych i klęsk şywiołowych,
w szczególności poprzez wykonywanie zarządzeń Wójta;
6) uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Wójta;
7) uczestniczenie w spotkaniach z radnymi gminy
poświęconych realizacji zadań Gminy;
8) składanie sprawozdania z wykonania rocznego
planu wydatków sołectwa, najpóŝniej do
30 marca roku następnego po roku, którego dotyczył plan;

Poz. 1918

3) inicjuje działania społecznie uşyteczne dla sołectwa i jego mieszkańców;
4) współdziała z właściwymi organizacjami w celu
wspólnej realizacji zadań;
5) organizuje imprezy wiejskie w sołectwie.
§ 18. 1. Rada Sołecka obraduje na posiedzeniach
zwoływanych przez Sołtysa wsi.
2. Posiedzenie Rady Sołeckiej jest waşne, jeşeli
uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
§ 19. Rada Sołecka moşe zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli organów Gminy, organizacji społecznych działających na terenie sołectwa.

9) składanie na zebraniu wiejskim sprawozdania
ze swojej działalności oraz z działalności rady
sołeckiej;

§ 20. Z działalności Rady Sołeckiej Sołtys składa
sprawozdanie na zebraniu wiejskim.

10) przygotowywanie projektów uchwał zebrania
wiejskiego;

Wybór sołtysa i Rady Sołeckiej

11) kierowanie bieşącymi sprawami
z zakresu administracji publicznej;

sołectwa

12) załatwianie bieşących spraw związanych
z zarządzaniem mieniem gminnym i mieniem
komunalnym;
13) opiniowanie, w zakresie wskazanym przez Wójta, wniosków mieszkańców sołectwa o udzielanie ulg i zwolnień z podatków i opłat stanowiących dochody gminy;
14) współdziałanie z organami Gminy w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych;
15) opracowywanie projektów inicjatyw społecznych i gospodarczych przedstawianych organom gminy;
16) organizowanie spotkań radnych Gminy i Wójta
z mieszkańcami sołectwa;
17) zgłaszanie wniosków do komisji Rady;
18) tworzenie warunków do współpracy z innymi
jednostkami pomocniczymi Gminy.
Rozdział 6
Rada Sołecka
§ 15. Rada Sołecka jest podmiotem o charakterze doradczym, inicjującym i wspomagającym Sołtysa, mogącym podejmować określone sprawy zarówno z własnej inicjatywy, jak i na wniosek Sołtysa.
§ 16. 1. Rada Sołecka składa się z 4 do 6 członków.
2. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
§ 17. Rada Sołecka w szczególności:
1) współdziała z Sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;
2) podejmuje inicjatywy dotyczące pozyskania
i przeznaczenia środków finansowych na cele
rozwoju gospodarczego sołectwa;

Rozdział 7
§ 21. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza się na wyborczym zebraniu mieszkańców
zwanym dalej zebraniem wyborczym. Wyboru dokonują wszyscy pełnoletni mieszkańcy stale zamieszkujący na obszarze sołectwa.
§ 22. Osoby uprawnione do głosowania uczestniczące w zebraniu wyborczym zobowiązane są do
podpisania listy obecności.
§ 23. 1. Zebranie wyborcze zwołuje Wójt. Ogłoszenie o zebraniu wyborczym zawiera miejsce, dzień
i godzinę zebrania oraz porządek obrad.
2. Termin zebrania wyborczego, podaje się do
wiadomości mieszkańcom sołectwa poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIB
Gminy Gubin co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą
3. Przewodniczącego zebranie wyznacza Wójt
Gminy.
4. Porządek zebrania wyborczego przewiduje
w szczególności:
1) sprawozdanie z działalności Sołtysa za czas kadencji;
2) wybór komisji skrutacyjnej;
3) sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa
i członków Rady Sołeckiej;
4) wybór Sołtysa;
5) wybór Rady Sołeckiej;
6) pytania i wolne wnioski.
§ 24. 1. Sołtys i Rada Sołecka są wybierani spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych ustnie na zebraniu wyborczym przez mieszkańców uprawnionych do głosowania w głosowaniu
tajnym.
2. Kandydatami na Sołtysa i członków Rady Sołeckiej mogą być wyłącznie mieszkańcy sołectwa
uprawnieni do głosowania.
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3. Zgłoszenia kandydatów na Sołtysa i członków
Rady Sołeckiej dokonuje się oddzielnie.
4. Zgłoszeni kandydaci powinni wyrazić zgodę
na kandydowanie ustnie na zebraniu lub pisemnie
w razie jego nieobecności na zebraniu wyborczym.
§ 25. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3-osobowym wybrana spośród
uprawnionych do głosowania uczestników zebrania
wyborczego. Członkiem komisji skrutacyjnej nie
moşe być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej.
2. Do zadań komisji skrutacyjnej naleşy:
1) wybór przewodniczącego komisji skrutacyjnej;
2) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;
3) przeprowadzenie głosowania tajnego;

Poz. 1918

tywy lub wniosek Rady Sołeckiej albo 1/5 liczby
mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania, moşe zarządzić wybory ponowne przed upływem powyşszego terminu.
§ 29. 1. Wybór członków Rady Sołeckiej polega
na postawieniu znaku "x" przy nazwiskach kandydatów w liczbie nieprzekraczającej liczby wybieranych
członków. W przypadku postawienia znaku x przy
liczbie nazwisk przekraczającej skład rady sołeckiej,
głos uznaje się za niewaşny.
2. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy
otrzymali największą liczbę głosów.
3. W przypadku, gdy kandydaci uzyskali równą
ilość głosów stosuje się § 28 ust. 3.
§ 30. 1. Sołtys i Rada Sołecka mogą zostać odwołani przed upływem kadencji jeşeli:

4) ustalenie wyników głosowania;

-

nie wykonują swoich obowiązków,

5) sporządzenie protokołu o wynikach wyborów;

-

naruszają postanowienia statutu sołectwa
lub uchwał zebrania wiejskiego.

6) ogłoszenie wyników wyborów.
§ 26. 1. Głosowanie odbywa się odrębnie dla
wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
2. W pierwszej kolejności naleşy przeprowadzić
wybór Sołtysa.
§ 27. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy
sołectwa głosują kartami do głosowania, które zostały opatrzone pieczątką Rady Gminy. Karty do
głosowania przygotowuje Wójt Gminy.
2. Na kartach do głosowania komisja skrutacyjna
wpisuje imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów.
§ 28. 1. Wybór Sołtysa w sytuacji, w której zgłoszono kilku kandydatów polega na postawieniu znaku "x" w kratce obok nazwiska wybranego kandydata. Postawienie znaku "x" w więcej niş jednej kratce
lub nie postawienie znaku "x" w şadnej kratce powoduje niewaşność głosu.
2. Za wybranego uznaje się tego kandydata, który otrzymał największą liczbę głosów.
3. W przypadku gdy kandydaci uzyskali równą
ilość głosów naleşy przystąpić do drugiej tury głosowania. W głosowaniu tym biorą udział kandydaci,
którzy uzyskali największą równą liczbę głosów.
4. Za wybranego uznaje się kandydata, który
otrzymał większą liczbę głosów.
5. Wybór Sołtysa w sytuacji, w której zgłoszono
jednego kandydata polega na postawieniu znaku "x"
w kratce oznaczonej słowem "tak", kiedy wyborca
oddaje głos za wyborem kandydata lub na postawieniu znaku "x" w kratce oznaczonej słowem "nie"
kiedy wyborca głosuje przeciwko wyborowi kandydata.
6. W przypadku opisanym w ust. 5 kandydata
uwaşa się za wybranego, jeşeli w głosowaniu oddano więcej głosów na "tak" od ilości głosów na "nie".
7. W przypadku gdy nie zostanie zgłoszony şaden kandydat, przeprowadza się wybory ponownie
po upływie 6 miesięcy. Wójt Gminy, z własnej inicja-

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa lub członka
Rady Sołeckiej moşe wystąpić:
1) co najmniej 1/10 uprawnionych do głosowania
mieszkańców sołectwa;
2) Rada Sołecka;
3) Wójt Gminy.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 zawierający
uzasadnienie oraz podpisy osób uprawnionych kierowany jest do Wójta Gminy.
4. Zebranie mieszkańców w sprawie odwołania
Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej zwołuje Wójt
Gminy w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.
5. Głosowanie nad odwołaniem z zajmowanych
funkcji moşe nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanych jeşeli wyraşą wolę do złoşenia stosownego
wyjaśnienia. Wyjaśnienia mogą być złoşone równieş
na piśmie.
6. Odwołanie moşe nastąpić bez wysłuchania
osoby, której dotyczy odwołanie, jeşeli została prawidłowo zawiadomiona i nie stawiła się na zebranie
lub nie złoşyła wyjaśnień na piśmie.
7. Odwołanie Sołtysa i poszczególnych członków
Rady Sołeckiej Rady Sołeckiej odbywa się w trybie
ustalonym dla ich wyboru.
§ 31. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa i członków
Rady Sołeckiej następuje na skutek:
1) pisemnego zrzeczenia się funkcji;
2) utraty prawa wybieralności;
3) śmierci;
4) odwołania.
§ 32. 1. Po wygaśnięciu mandatu Sołtysa lub
członka Rady Sołeckiej, Wójt Gminy zarządza zebranie wyborcze w terminie do 30 dni.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

– 9387 –

2. Wybory w trakcie kadencji - uzupełniające odbywają się według zasad określonych w § 21 do § 29
niniejszego statutu.
3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza
się, jeşeli ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji.
§ 33. 1. W ciągu 7 dni od dnia wyborów moşe
być wniesiony protest przeciwko waşności wyborów
Sołtysa i członków Rady Sołeckiej.
2. Protest moşe wnieść wyborca, który uczestniczył w obradach Zebrania Wiejskiego, na którym
dokonano wyborów.
3. Protest wnosi się do Wójta Gminy .
4. Wnoszący protest powinien sformułować zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których się opiera.
5. Wójt Gminy rozpatruje protest w terminie
3 dni od jego wniesienia.
6. W przypadku stwierdzenia raşącego naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie mającej wpływ na dokonany wybór uznaje niewaşność
wyborów w całości lub w części i zarządza nowy
termin wyborów.
7. Wój oddala protest, gdy:
-

nie nastąpiło naruszenie procedury wyborczej określonej w statucie Sołectwa ,
protest został złoşony po upływie terminy
określonego w ust. 1.
Rozdział 8

Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem
gminnym
§ 34. Gospodarka finansowa Sołectwa prowadzona jest w oparciu o budşet Gminy, na podstawie
wniosków przedstawionych w uchwale Zebrania
Wiejskiego w sprawie sfinansowania określonych
prac i przedsięwzięć.
§ 35. 1. W celu zabezpieczenia środków
w budşecie Gminy na realizację zadań Sołectwa,
Sołtys w terminie do 15 sierpnia poprzedzającego
rok budşetowy, sporządza plan finansowo-rzeczowy,
który przedkłada Wójtowi w terminie do 30 sierpnia
poprzedzającego rok budşetowy. Plan ten uprzednio
winien być przyjęty przez Zebranie Wiejskie.
2. Wójt moşe wyznaczyć wcześniejszy termin
przedłoşenia planu rzeczowo-finansowego, zawiadamiając o tym Sołtysa w terminie 14 dni przed
wyznaczonym terminem.
3. Informację o zadaniach, uwzględnionych
w budşecie Gminy, które będą realizowane przez
Gminę na terenie Sołectwa, Sołtys otrzymuje do
dnia 30 kwietnia danego roku budşetowego.
§ 36. Do 15 czerwca kaşdego roku Sołtys przedkłada Wójtowi sprawozdanie z wykonania prac
i przedsięwzięć sfinansowanych z budşetu Gminy
w poprzednim roku budşetowym.

Poz. 1918

§ 37. W przypadku wyraşenia przez Radę Gminy
zgody na wyodrębnienie w danym roku budşetowym funduszu sołeckiego, zasady tworzenia funduszu i gospodarki nim określa ustawa o funduszu
sołeckim.
§ 38. 1. Sołectwu moşe zostać przekazana wyodrębniona część mienia gminnego, którą Sołectwo
zarządza, korzysta z niej i rozporządza pochodzącymi
z niej poşytkami.
2. Przekazaniu podlegają wyłącznie składniki
mienia komunalnego znajdującego się na terenie
Sołectwa, z przeznaczeniem na cele publiczne określone jako zadania własne Gminy.
3. W stosunku do przekazanego mienia gminnego Sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu,
polegającego na:
1) załatwianiu bieşących spraw związanych z eksploatacją mienia,
2) utrzymanie go w stanie nie pogorszonym,
w ramach aktualnego przeznaczenia,
3) zachowanie mienia i osiąganie z niego dochodów.
4. Osiągane z przekazanego mienia gminnego
dochody przekazywane są do budşetu Gminy.
Rozdział 9
Nadzór nad działalnością sołectwa
§ 39. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności
z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
§ 40. Organami nadzoru nad działalnością sołectwa są:
1) Rada Gminy;
2) Wójt Gminy
§ 41. Rada Gminy nadzoruje działalność sołectwa za pomocą Komisji Rewizyjnej, która dokonuje
kontroli gospodarki finansowej sołectwa, zgodnie
z uchwalonym planem kontroli.
§ 42. Bezpośrednią kontrolę nad działalnością
sołectwa sprawuje Wójt poprzez bieşący nadzór nad
prawidłowością korzystania z mienia gminnego oraz
prawidłowego wydatkowania środków finansowych.
§ 43. 1. Organy nadzoru maja prawo şądania
niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania sołectwa oraz uczestnictwa
w posiedzeniach ich organów.
2. Do wykonywania czynności, o których mowa
w ust. 1 organy wymienione w § 40 mogą delegować swych przedstawicieli.
3. za udostępnienie wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji w toku sprawowania czynności nadzoru odpowiedzialny jest Sołtys.
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Poz. 1918,1919,1920

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

Rozdział 10
Postanowienie końcowe
§ 44. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy
w trybie określonym do jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Zygadło

19 18

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

1919
19 19

UCHWAŁA NR XII/87/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie: nadania nazwy nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
2001r, nr 142 poz. 1591 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Nadaje się nazwę:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

„Rondo dr Tadeusza Pietka” – dla nowopowstałego ronda połoşonego, w granicach administracyjnych Gminy Nowa Sól-Miasto oznaczonego
ewidencyjnie jako działki nr 1583/3, 1129/10,
1122/1, 165/10 w obrębie 2 miasta Nowa Sól.

Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko

19 19

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

1920
192 0

UCHWAŁA NR XII/94/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego
północną część Zatorza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 ze zmianami) po stwierdzeniu zgodności ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Sól – Miasto,
Rada Miejska w Nowej Soli uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem terenów
pod funkcję: mieszkaniową, usługową, produkcyjno
– techniczną z niezbędnymi drogami, zielenią oraz
infrastrukturą techniczną.
2. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunki w skali 1:1000 stanowiące załączniki
nr 1 i nr 2;
2) rozstrzygniecie dotyczące sposobu rozpatrzenia
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik
nr 3;
3) rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4.
§ 2. Uchwała niniejsza jest zgodna z uchwałą
nr LVII/359/10 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia
29 stycznia 2010r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego
północną część Zatorza.
§ 3. 1. Plan wprowadza ustalenia dotyczące:
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1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
6) parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki
intensywności zabudowy;
7) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;
8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
10) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i uşytkowania terenów;
11) stawki procentowej, na podstawie której ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. upzp.
2. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takşe naraşonych na niebezpieczeństwo
powodzi oraz zagroşonych osuwaniem się mas
ziemnych, ze względu na to, şe nie występują na
terenie objętym planem.
§ 4. Ilekroć w ustaleniach niniejszej uchwały jest
mowa o:
1) planie – naleşy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1, ust. 1;
2) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć graficzny zapis planu przedstawiony na mapie
w skali 1:1000, stanowiący załączniki do niniejszej uchwały;
3) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi, normy branşowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające
z prawomocnych decyzji administracyjnych;
4) terenie – naleşy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem sposobu uşytkowania;
5) tymczasowym sposobie zagospodarowania,
urządzenia lub uşytkowania terenu - naleşy
przez to rozumieć dotychczasowe uşytkowanie

Poz. 1920
terenu do czasu zagospodarowania zgodnie
z przeznaczeniem ustalonym w planie;

6) uciąşliwości – naleşy przez to rozumieć przekroczenie standardów jakości środowiska,
w tym zjawiska lub stany utrudniające şycie albo dokuczliwe dla otaczającego terenu,
a zwłaszcza hałas, wibracje, zanieczyszczenia
powietrza i zanieczyszczenia odpadami, przekraczające obowiązujące wielkości normowe;
7) funkcji produkcyjno – technicznej – naleşy przez
to rozumieć: przemysł, składy, bazy, budownictwo z obiektami administracyjno – socjalnymi
z dopuszczeniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej;
8) usługach – naleşy przez to rozumieć takie usługi, które słuşą zaspokojeniu potrzeb ludności,
tj.; handel, gastronomię, kulturę, edukację,
opiekę zdrowotną, administrację i inne nie wytwarzające dóbr materialnych;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą najblişsze moşliwe połoşenie
ściany budynku w stosunku do granicy działki,
dopuszcza się przekroczenie tej linii przez takie
elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze
i ganki jednak nie więcej niş o 1,5m, na długości nie więcej niş 40% szerokości elewacji;
10) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to
rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu,
na której naleşy zlokalizować jedną z elewacji,
z zastrzeşeniem iş dopuszcza się wysunięcia
o nie więcej niş 1,5 metra elementów takich jak
balkony, wykusze, gzymsy, okapy, zadaszenia,
schody na długości nie więcej niş 40% szerokości elewacji;
11) zakaz zmiany formy zewnętrznej – naleşy przez
to rozumieć: zakaz rozbudowy, dobudowy
i nadbudowy z dopuszczeniem przebudowy
parterów w zakresie otworów okiennych,
drzwiowych i witryn oraz ścian szczytowych
budynków wskazanych w niniejszej uchwale
i oznaczonych graficznie na rysunku planu,
12) reklamie wielkogabarytowej – naleşy przez to
rozumieć wolno stojące lub mocowane do konstrukcji lub ścian budynków nośniki reklamowe, których powierzchnia przeznaczona na reklamę przekracza 3m²;
§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych;
3) obowiązujące linie zabudowy, linie usytuowania obiektów budowlanych dotyczące lokalizacji
głównej bryły budynku;
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4) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy
od granic terenu określonych liniami rozgraniczającymi oprócz uwidocznionych na rysunku
planu winny być zgodne z przepisami szczególnymi;
5) symbole określające przeznaczenie terenów.
2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elementy
rysunku planu, jak np. treść podkładu mapowego,
orientacyjne linie podziałów wewnętrznych, mają
charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych
zasadach zagospodarowania
§ 6. 1. Przedmiotem planu są regulacje określające warunki zagospodarowania terenów z ich przeznaczeniem na cele funkcji mieszkaniowej, usługowej, produkcyjno – technicznej, zieleni, infrastruktury technicznej i komunikacji niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania terenów.
2. Przy zagospodarowaniu wyodrębnionych terenów określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, obowiązuje zasada bezkolizyjnego
sąsiedztwa poszczególnych funkcji, których uciąşliwość nie moşe wykraczać poza granice działek na
ten cel przeznaczonych.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 7. 1. W zakresie ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego ustala się:
1) zachowanie i adaptację istniejącej zabudowy
zgodnie z warunkami zawartymi w rozdziale 7;
2) rewitalizację istniejącej zabudowy, przede
wszystkim zabytkowej przewidzianej do adaptacji, obejmującą rewaloryzację budynków pod
względem estetycznym i uşytkowym, celem
utrzymania ich we właściwym stanie technicznym;
3) wprowadzenie nowej zabudowy w ściśle wyznaczonych ramach przypisanych dla kaşdego
terenu;
4) zachowanie linii zabudowy i gabarytów budynków, wielkości powierzchni zabudowy, wysokości budynków i formy dachów, o ile dalsze
ustalenia nie stanowią inaczej;
5) powiązanie projektowanych terenów komunikacyjnych, zieleni i infrastruktury technicznej
z elementami istniejącymi.
2. Jako podstawową zasadę polityki parkingowej
dla terenów o funkcjach związanych z działalnością
produkcyjno-techniczną i usługową, przyjmuje się
uwarunkowanie, şe przy zagospodarowaniu kaşdej
działki winien być rozwiązany problem miejsc postojowych dla samochodów i rowerów w ilości zabezpieczającej potrzeby funkcji wynikających z przeznaczenia terenów.

Poz. 1920

3. Na obszarze objętym planem miejscowym
dopuszcza się realizację masztów i wieş telefonii
komórkowej wyłącznie na terenie ozn. symbolem U,
P-1 i na terenie ozn. symbolem U, P-2 w miejscach
wskazanych na rysunku planu. Wszelkie projektowane obiekty o wysokości równej i większej od 50m
n.p.t. podlegają przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę zgłoszeniu do Szefostwa Słuşby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP Wydział Lotniskowy.
4. Na obszarze objętym planem miejscowym zakazuje się projektowanej działalności polegającej na
przetwarzaniu i składowaniu oraz sprzedaşy odpadów w tym złomowiska samochodów, urządzeń
gospodarstwa domowego oraz odpadów wielkogabarytowych itp.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
§ 8. 1. W zakresie ochrony środowiska ustala się:
1) ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 302 o statusie najwyşszej ochrony
w granicach którego połoşone jest miasto Nowa Sól, w tym teren objęty planem miejscowym, poprzez uporządkowanie gospodarki
ściekowej:
a) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych zgodnie z ustaleniami zawartymi
w § 16 ust. 3,
b) odprowadzenie ścieków opadowych zgodnie
z ustaleniami zawartymi w § 16 ust. 4,
c) wyposaşenie miejsc magazynowania surowców i odpadów zawierających substancje
niebezpieczne w infrastrukturę techniczną
zapewniającą ochronę wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Teren objęty planem miejscowym w części
połoşony jest w granicach strefy ochronnej ujęcia
komunalnego wód podziemnych Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego w obrębie miasta Nowa Sól – na terenie ochrony pośredniej, gdzie obowiązują następujące zakazy:
1) lokalizowania nowych ujęć wód wymagających
pozwolenia wodnoprawnego,
2) wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, za
wyjątkiem wód popłucznych powstających
w wyniku uzdatniania wody na SUW nr 1 oraz
oczyszczonych wód opadowych i roztopowych
odprowadzonych z dróg wewnętrznych, lokalnych, gminnych i powiatowych,
3) rolniczego wykorzystywania ścieków,
4) urządzania pryzm kiszonkowych i kompostowych z wyjątkiem pryzm kompostowych urządzonych na potrzeby własne gospodarstwa
domowego,
5) przechowywania lub składowania odpadów
promieniotwórczych,

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

– 9391 –

6) budowy dróg tranzytowych i ponad lokalnych
bez szczelnego systemu odwodnienia z odprowadzeniem ścieków deszczowych lub roztopowych poza teren ochrony pośredniej ujęcia,
7) lokalizowania składowisk odpadów komunalnych, niebezpiecznych, innych niş niebezpieczne oraz obojętnych,
8) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych,

Poz. 1920
nia i utrwalenia istniejących juş relacji oraz pod
warunkiem, iş nie kolidują one z historycznym
charakterem obiektu;

6) lokalizację tablic informacyjnych lub szyldów,
sklepów oraz zakładów w miejscach na to wyznaczonych, w dostosowanej formie do wystroju elewacji i otoczenia;

10) lokalizowania oczyszczalni ścieków,

7) wymóg konsultowania i uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
działań inwestycyjnych w zakresie: przebudowy, rozbudowy obiektów posiadających wartość historyczną, ujętych w ewidencji zabytków;

11) na terenie ochrony pośredniej o podwyşszonych warunkach ochrony, dodatkowo zabrania
się lokalizowania magazynów substancji ropopochodnych, a takşe rurociągów do ich transportu,

8) wymóg konsultowania i uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
działań w zakresie wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej w obiektach posiadających wartość
historyczną i zabytkową;

12) na terenie ochrony pośredniej o złagodzonych
warunkach ochrony, dodatkowo zabrania się
lokalizowania rurociągów do transportu substancji ropopochodnych,

9) wymóg konsultowania i uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
działań inwestycyjnych w zakresie zmiany kolorystyki elewacji budynków posiadających wartość historyczną; projektując kolorystykę budynków posiadających wartość zabytkową naleşy uwzględnić ich cechy stylistyczne;

9) wydobywania kopalin,

13) lokalizowania zakładów przemysłowych mogących oddziaływać negatywnie na środowisko
oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt,
3. Ustala się ochronę w maksymalnym stopniu
istniejących drzewostanów.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 9. 1. W granicach obszaru stanowiącego otoczenie zabytku wpisanego do rejestru pod
nr L-375/A, zgodnie z rysunkiem planu, ustala się:
1) konieczność uzyskania pozwolenia Lubuskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
inwestycje zlokalizowane na terenie otoczenia
wpisanego do rejestru zespołu urbanistyczno
– architektonicznego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) zachowanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania, w tym przede wszystkim układu dróg, ulic i placów, historycznych
linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych oraz kompozycji zieleni;

10) obowiązek restauracji i modernizacji technicznej obiektów o wartościach kulturowych z dostosowaniem współczesnej funkcji do wartości
obiektów;
11) zakaz stosowania pokryć dachowych z blachy
dachówkopodobnej w obiektach o wartościach
zabytkowych;
12) zakaz lokalizacji w poblişu zabudowy przy
ul. Wojska Polskiego elementów dysharmonizujących typu: pylony reklamowe, wieşe telefonii komórkowej, maszty stanowiące niekorzystne dominanty w układzie przestrzennym;
13) wymóg konsultowania i uzgodnienia z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
lokalizacji w/w urządzeń na pozostałym obszarze objętym planem w kontekście wpływu na
chronione wartości widokowe zespołu urbanistyczno – architektonicznego miasta Nowa Sól,
wpisanego do rejestru zabytków pod numerem
L-375/A,

3) zachowanie istniejącej zabudowy historycznej,
charakteryzującej się wysokimi walorami historycznymi, estetycznymi (określonej w ewidencji
zabytków);

14) zakaz montaşu na elewacjach frontowych budynków usytuowanych przy ul. Wojska Polskiego elementów instalacji (kominy spalinowe
i wentylacyjne) oraz urządzeń technicznych
i reklam wielkogabarytowych,

4) wymóg dostosowania nowej zabudowy do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie
rozplanowania, skali i bryły przy załoşeniu
harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej oraz współczesnej, wszelka
działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące juş związki przestrzenne i planistyczne;

15) zakaz zmiany formy zewnętrznej budynków
stanowiących pierzeję ulicy, o ile dalsze ustalenia nie stanowią inaczej, rozumiany jako: zakaz
rozbudowy, dobudowy i prawem do przebudowy parterów w zakresie otworów okiennych,
drzwiowych i witryn.

5) preferowanie tych inwestycji, które stanowią
rozszerzenie lub uzupełnienie juş istniejących
form zagospodarowania i zainwestowania terenu, przy załoşeniu maksymalnego zachowa-

2. Na obszarze planu występuje strefa ochrony
konserwatorskiej „B”, dla której ustala się:
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1) zachowanie istniejącej zabudowy historycznej,
utrzymanie jej gabarytów oraz wystroju elewacji;
2) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej
kompozycji przestrzennej w zakresie skali
i bryły;
3) zachowanie historycznego układu urbanistycznego w tym: historycznego podziału parcelacyjnego rozplanowania ulic, placów, wnętrz
urbanistycznych i kompozycji zieleni.
3. Obowiązuje ochrona prawna nişej wymienionych obiektów ujętych w ewidencji zabytków:
1) obiekty mieszkalne, ul. Grottgera od nr 1 do
nr 19;
2) obiekty mieszkalne, ul. Kossaka numery: 2, 4, 6,
8, 9, 9a, 10, 11-11c, 12, 13-13c, 14, 15-15c, 16,
17-17c, 18, 20, 21, 22, 23 i 25;
3) obiekty mieszkalne, ul. Matejki numery: 1, 2-2c,
4, 4a, 5, 6-6e, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 23;
4) obiekt mieszkalno – usługowy ul. Matejki nr 3;
5) obiekty mieszkalne, ul. Rydla numery: 1, 3, 5,
5a, 7, 7a, 9-9c, 11, 11a;
6) obiekty mieszkalne, ul. Siemiradzkiego numery:
1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16;
7) obiekt mieszkalny - kamienica, ul. Wojska Polskiego nr 36;
8) obiekty mieszkalno – usługowe - kamienice,
ul. Wojska Polskiego numery: 38, 40;
9) obiekt usługowy - kamienica, ul. Wojska Polskiego nr 42;
10) obiekty mieszkalne, ul. Wojska Polskiego numery: 46, 46a-46e, 48, 50, 54, 56;
11) skwer – działka nr 417/2, obręb 2 przy ul. Rydla.
4. Osoby prowadzące roboty budowlane lub
ziemne w razie odkrycia przedmiotu, co do którego
istnieje przypuszczenie, şe jest on zabytkiem, zobowiązane są:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot;

Poz. 1920

3) stosowanie nośników reklamowych w formie
zorganizowanej i ujednoliconej co do wielkości
i wyrazu plastycznego z wyłączeniem reklam
wielkogabarytowych i świetlnych.
Rozdział 7
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy
§ 11. 1. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem MW – funkcja mieszkaniowa wielorodzinna, dla
których:
1) ustala się:
a) adaptację istniejących budynków z moşliwością remontów i przebudowy przy zachowaniu ich gabarytów – dotyczy głównej bryły
budynku,
b) adaptację istniejących usług z moşliwością
przebudowy, nadbudowy oraz zmiany funkcji
na mieszkaniową,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy 50%,
d) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej 30%,
e) wysokość zabudowy projektowanej do
7 kondygnacji nadziemnych, nie wyşszą niş
22m,
f)

dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu
25º – 45º; pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej lub innych materiałów dachówko
podobnych,

g) realizację urządzeń zapewniających obsługę
terenu obejmujących: komunikację wewnętrzną wraz z parkingami, place gospodarcze w tym na pojemniki na odpady stałe,
place zabaw, urządzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury,
h) realizację zieleni rekreacyjnej,
i)

obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania,

j)

zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie
z potrzebami danej funkcji w granicach własnej działki budowlanej, zgodnie z normatywem parkingowym i garaşowym, w ilości nie
mniejszej niş:

2) zabezpieczyć, przy uşyciu dostępnych środków,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to moşliwe Prezydenta Nowej Soli.

-

1 miejsce postojowe lub garaş na kaşde
mieszkanie,

Rozdział 6

-

3 miejsca postojowe na kaşde 100m² powierzchni uşytkowej obiektów usługowych,

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 10. W celu właściwego kształtowania przestrzeni publicznych, które stanowią tereny dróg publicznych, tereny usług publicznych, teren zieleni
urządzonej ustala się:
1) wykonanie nasadzeń drzew wzdłuş ulic;
2) stosowanie małej architektury;

k) docelową likwidację zabudowy usługowej
wolno stojącej (typu kioskowego) do 2015r.,
l)

likwidację istniejących pawilonów do 2015r.
zlokalizowanych przy budynkach mieszkalnych: nr 5 ul. Staszica, nr 4 os. XXX lecia
PRL, nr 11 i nr 24 os. Konstytucji 3 Maja,
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m) moşliwość realizacji nowych obiektów usługowych dobudowanych do szczytów wymienionych budynków w podpunkcie „l”, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza się:
a) dachy płaskie,
b) budowę zespołów garaşy, w tym garaşy podziemnych jedno i wielopoziomowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
c) lokalizację usług w parterach budynków,
d) lokalizację parkingów lub garaşy w części
podziemnej budynków, pod warunkiem zastosowania rozwiązań technicznych niepowodujących uciąşliwości dla mieszkańców,
e) realizację obiektów usługowych powiązanych bezpośrednio z główną bryłą budynku
– proponowana lokalizacja obiektów wskazana na rysunku planu,
f)

lokalizacja reklam, ujednoliconych pod
względem wielkości i wyrazu plastycznego,
jako wolnostojących i montowanych na elewacjach budynków z wyłączeniem reklam
wielkogabarytowych, za wyjątkiem terenu
wzdłuş drogi KDG;

3) zakazuje się:
a) budowy nowych obiektów budowlanych typu: kioski, blaszaki, kontenery itp.,
b) zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej w korytarzu technicznym napowietrznych linii
elektroenergetycznych 110kV o szerokości po
17,5m od osi linii.
2. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
MN – funkcja mieszkaniowa jednorodzinna, dla których:
1) ustala się:
a) adaptację istniejących budynków z moşliwością remontów i przebudowy przy zachowaniu ich gabarytów oraz istniejącego charakteru,
b) utrzymanie istniejącej formy architektonicznej wraz z układem kompozycyjnym elewacji,
detalem architektonicznym oraz stolarką
okienną i drzwiową, pokrycia dachów,
c) minimalna powierzchnia działki nowo projektowanej 600m²,
d) usytuowanie na kaşdej działce jednego budynku mieszkalnego,
e) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania,
f)

parkowanie pojazdów w obrębie własnej nieruchomości;

2) dopuszcza się:
a) moşliwość lokalizacji zabudowy uzupełniającej o tej samej funkcji z dostosowaniem, no-

Poz. 1920
wej zabudowy do gabarytów i formy architektonicznej zabudowy sąsiedniej,
b) uzupełnienie zabudowy garaşowej i gospodarczej,
c) funkcję usługową nieuciąşliwą (np. biura,
małe sklepy) o powierzchni do 50% budynku
z wyłączeniem warsztatów samochodowych,
d) adaptację istniejącej zabudowy garaşowej
i gospodarczej na usługi nieuciąşliwe,
e) nadbudowę
przybudówek
zgodnie z rys. planu.

i rozbudowę

3. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem U,
MW; U, MW-1 – funkcja usługowa z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których:
1) ustala się:
a) adaptację istniejących budynków z moşliwością ich przebudowy i rozbudowy,
b) nowa zabudowa powinna być zharmonizowana pod względem kubatury i bryły
z zabudową istniejącą,
c) wysokość zabudowy do 3 kondygnacji to jest
maksymalnie 12m mierzona od poziomu terenu do górnej krawędzi gzymsu lub okapu,
17m do poziomu kalenicy,
d) dachy spadziste min. 30º dla głównej połaci,
kryte dachówką ceramiczną lub blachą,
z moşliwością wykorzystania poddaszy na
cele uşytkowe,
e) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania,
f)

utrzymanie istniejących dróg wewnętrznych,

g) zapewnienie miejsc parkingowych, zgodnie
z potrzebami danej funkcji w granicach własnej działki budowlanej, zgodnie z normatywem parkingowym i garaşowym, w ilości nie
mniejszej niş:
-

1 miejsce postojowe lub garaş na kaşde
mieszkanie,

-

3 miejsca postojowe na kaşde 100m² powierzchni uşytkowej biur,

-

3 miejsca postojowe na kaşde 100m² powierzchni uşytkowej obiektów usługowych,

-

3 miejsca postojowe na kaşdych 10 zatrudnionych;

2) dopuszcza się:
a) realizację urządzeń zapewniających obsługę
terenu obejmujących: komunikację wewnętrzną wraz z parkingami, place gospodarcze, place zabaw,
b) realizację zieleni rekreacyjnej i ozdobnej,
c) jednorodną funkcję mieszkaniową lub usługową,
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d) na terenie ozn. symb. U, MW-1 realizację
placu zabaw oraz parkingów od strony drogi
KDD,
4. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem U,
U-1, U-2, U-3 – funkcja usługowa, dla których:

c) zachowanie istniejącego lądowiska,

2) dopuszcza się:
a) przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków,

1) ustala się:
a) adaptację istniejących obiektów z moşliwością ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,
powierzchnia

zabudowy

do

c) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej 25%,
d) wysokość zabudowy projektowanej do
3 kondygnacji, tj. maksymalnie 10m mierzone od poziomu terenu do górnej krawędzi
gzymsu lub okapu,
e) dachy dwuspadowe lub wielospadowe minimum 30º dla górnej połaci, kryte dachówką
ceramiczną, z moşliwością wykorzystania
poddasza na cele uşytkowe,
f)

b) utrzymanie istniejącej spalarni,
d) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania;

e) dachy płaskie lub mansardowe.

b) maksymalna
60%,

Poz. 1920

obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania,

g) zapewnienie miejsc parkingowych zgodnie
z potrzebami danej funkcji w granicach własnej działki budowlanej;
2) dopuszcza się:
a) dachy płaskie lub mansardowe,
b) realizację urządzeń zapewniających obsługę
terenu obejmujących: komunikację wewnętrzną, parkingi, place gospodarcze,
c) funkcję mieszkaniową na terenie ozn. symbolem U-1,
d) moşliwość lokalizowania obiektów handlowych do 1000m² powierzchni sprzedaşy, na
terenie ozn. symbolem U-2, na pozostałych
terenach 400m² powierzchni sprzedaşy,
e) utrzymanie istniejącej stacji paliw na terenie
oznaczonym symbolem U-3.
5. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
U-4 – istniejąca funkcja usługowa, dla których:
1) ustala się:
a) adaptację istniejących obiektów z moşliwością przebudowy, rozbudowy, nadbudowy
i remontów,
b) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania.
6. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
UZ – tereny usług zdrowia, dla których:
1) ustala się:
a) adaptację istniejących budynków z moşliwością remontów,

b) budowę stacji paliw na potrzeby szpitala,
c) realizację nowej zabudowy o wysokości do
7 kondygnacji i nie wyşszą niş 22m.
7. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
UO – funkcja usług oświaty, dla których:
1) ustala się:
a) adaptację istniejących budynków z moşliwością remontów i przebudowy
b) utrzymanie istniejącego charakteru budynków i ich gabarytów,
c) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania;
2) dopuszcza się:
a) rozbudowę i nadbudowę budynków istniejących,
b) zmianę funkcji na inny rodzaj usług.
8. Wyznacza się teren oznaczony symbolem
UK – funkcja usług sakralnych, dla którego:
1) ustala się:
a) adaptację istniejącej zabudowy sakralnej
z moşliwością remontów i przebudowy przy
zachowaniu jej gabarytu oraz istniejącego
charakteru,
b) zachowanie układu i charakteru otoczenia
wraz z zielenią, elementami małej architektury i ukształtowaniem terenu,
c) waloryzację istniejącej zieleni,
d) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania.
9. Wyznacza się teren oznaczony symbolem
UP – funkcja usług publicznych – komenda policji,
dla którego:
1) ustala się:
a) maksymalna powierzchnia zabudowy 60%,
b) minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej 25%,
c) wysokość zabudowy projektowanej – budynku głównego do 5 kondygnacji nadziemnych
nie więcej niş 22m,
d) wysokość zabudowy projektowanych obiektów towarzyszących – budynku z kojcami dla
psów, garaşy, magazynów, myjni do 2 kondygnacji nadziemnych nie więcej niş 10m,
e) zastosowanie dachów płaskich,
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obsługa komunikacyjna z nowo projektowanej drogi publicznej,

g) parkowanie pojazdów w obrębie własnej nieruchomości,
h) realizację dróg wewnętrznych,
miejsc postojowych;

placów,

2) dopuszcza się:

Poz. 1920

11. Wyznacza się teren oznaczony symbolem
US – funkcja usług sportu i rekreacji, dla którego:
1) ustala się:
a) przebudowę i rozbudowę stadionu,
b) wykonanie płyty głównej oraz zadaszonej
trybuny,

a) dachy łukowe, kolebkowe lub mansardowe,

c) realizację boisk sportowych wraz z obiektami
i urządzeniami towarzyszącymi,

b) realizację masztu antenowego na dachu
głównego budynku komendy o wys. 20m;

d) budowę toalet dla widzów o wysokości do
4m,

3) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej
w korytarzu technicznym napowietrznych linii
elektroenergetycznych 110kV o szerokości po
17,5m od osi linii.
10. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
U, P-1 i U, P-2 – funkcja usługowa z dopuszczeniem
funkcji produkcyjno – technicznej, dla których:
1) ustala się:
a) adaptację istniejącej zabudowy z moşliwością przebudowy, rozbudowy i nadbudowy,
b) wysokość zabudowy projektowanej do 12m
licząc od średniego poziomu terenu do dolnej krawędzi gzymsu lub okapu dachu,
c) dachy płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci do 30º,
d) realizowane obiekty jako wolno stojące lub
w zabudowie szeregowej,
e) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania,
f)

jako podstawową zasadę polityki parkingowej przyjmuje się uwarunkowanie, şe przy
zagospodarowaniu kaşdej działki winien być
rozwiązany problem miejsc postojowych dla
samochodów w ilości zabezpieczającej potrzeby wynikające z funkcji terenu, nie mniej
niş 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych,

g) zagospodarowanie terenów niezabudowanych na urządzone tereny zielone, place manewrowe, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe,
h) wprowadzenie zieleni o walorach estetycznych i ochronnych;
2) dopuszcza się:
a) moşliwość lokalizowania obiektów handlowych do 1000m² powierzchni sprzedaşy wyłącznie na terenie ozn. symbolem U, P-2; na
pozostałych terenach do 400m² powierzchni
sprzedaşy,
b) realizację garaşy;
3) zakazuje się zabudowy i nasadzeń zieleni wysokiej w korytarzu technicznym napowietrznych
linii elektroenergetycznych 110kV o szerokości
po 17,5m od osi linii.

e) realizację komunikacji wewnętrznej
z programem parkingowym,
f)

wraz

lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej dla obsługi terenu,

g) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania;
2) dopuszcza się:
a) przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
b) lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury.
12. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
KS – tereny istniejących zespołów garaşowych, dla
których:
1) ustala się:
a) utrzymanie istniejących garaşy jednopoziomowych,
b) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania;
2) dopuszcza się:
a) uzupełnienie zabudowy zgodnie z warunkami
określonymi przepisami szczególnymi,
b) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,
c) na terenie ozn. symb. KS-1 lokalizację usług
związanych z komunikacją samochodową
np. warsztat, myjnia, sklep.
13. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
KP, KP-1 – tereny parkingów urządzonych w zieleni,
dla których:
1) ustala się:
a) realizację obsługi parkingowej sąsiednich terenów,
b) realizację drogi wewnętrznej,
c) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
i projektowane zjazdy;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej,
b) realizację garaşy na terenie ozn. symb. KP-1.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

– 9396 –

14. Wyznacza się teren oznaczone symbolem KP,
ZP – teren parkingu i zieleni urządzonej, dla którego:
1) ustala się:

Poz. 1920
a) zagospodarowanie
i wysoką,

terenu

zielenią

niską

b) realizację boisk sportowych na potrzeby
mieszkańców osiedla,

a) utrzymanie istniejącego parkingu,
b) zachowanie i ochrona istniejącej zieleni,

c) realizację ciągów pieszych z placykami wypoczynkowymi,

c) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania;

d) realizację urządzeń rekreacyjnych,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.
15. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
ZP – tereny zieleni urządzonej, dla których:
1) ustala się:
b) uzupełnienie zieleni nowymi nasadzeniami,
c) realizację ciągów pieszych z placykami wypoczynkowymi,

a) lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury,

c) lokalizację parkingu,
d) realizację drogi wewnętrznej.
18. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
ZP-3 – tereny zieleni urządzonej, dla których:

d) realizację urządzeń rekreacyjnych,
e) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń
małej architektury.
16. Wyznacza się teren oznaczony symbolem
ZP-1 – teren zieleni urządzonej, dla którego:

1) ustala się:
a) zagospodarowanie
i wysoką,

terenu

zielenią

niską

b) realizację ciągów pieszych z placykami wypoczynkowymi,
c) realizację urządzeń rekreacyjnych,

1) ustala się:
terenu

zielenią

niską

b) realizację ciągów pieszych z placykami wypoczynkowymi i pieszo-rowerowych,
c) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację infrastruktury technicznej,
b) lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury,
c) realizację parkingów urządzonych w zieleni
dostępnych z istniejącej drogi osiedlowej,
d) lokalizację garaşy w korytarzu technicznym
napowietrznych linii elektroenergetycznych
110kV w części terenu wskazanym na rysunku planu, zgodnie z przepisami szczególnymi
w uzgodnieniu z operatorem sieci,
e) realizację urządzeń rekreacyjnych w uzgodnieniu z operatorem sieci;
3) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej w korytarzu technicznym napowietrznych linii elektroenergetycznych 110kV o szerokości po 17,5m
od osi linii.
17. Wyznacza się teren oznaczony symbolem
ZP-2 – teren zieleni urządzonej i sportu, dla którego:
1) ustala się:

2) dopuszcza się:

b) urządzenie wjazdu od strony terenu oznaczonego symbolem U,

a) zachowanie i ochronę zieleni wysokiej,

a) zagospodarowanie
i wysoką,

e) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania;

d) obsługę komunikacyjną poprzez istniejące
zjazdy i skrzyşowania;
2) dopuszcza się:
a) lokalizację parkingu,
b) realizację drogi wewnętrznej,
c) lokalizację obiektów i urządzeń małej architektury.
19. Wyznacza się teren oznaczony symbolem
WS, ZN – teren wód powierzchniowych i skarp. Zachowuje się istniejącą rzekę Czarną Strugę ze skarpami bez zmian w uşytkowaniu. Naleşy pozostawić
swobodny dostęp do wód powierzchniowych dla
powszechnego korzystania z wód oraz wykonywania
robót utrzymaniowych przez ich administratora,
zgodnie z przepisami szczególnymi:
1) dopuszcza się budowę ciągu pieszo - rowerowego.
20. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
ZL – tereny leśne, dla których:
1) ustala się zachowanie terenów leśnych bez
zmiany w uşytkowaniu;
2) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych
nie związanych z gospodarką leśną.
21. Wyznacza się tereny oznaczone symbolem
E – tereny istniejących stacji energetycznych.
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22. Wyznacza się teren oznaczony symbolem
EE – teren projektowanej elektroenergetycznej stacji
transformatorowej.
23. Wyznacza się teren oznaczony symbolem
G – teren istniejącej stacji redukcyjnej gazu.
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 12. 1. Ustala się podział działek w celu wydzielenia terenów według linii rozgraniczających zgodnie z ustaleniami i rysunkiem planu.
2. Dopuszcza się podział nieruchomości pod warunkiem zachowania terenu niezbędnego dla funkcjonowania samodzielnej działki lub poprawienia
zagospodarowania istniejącej działki.
3. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów
w granicach terenów oznaczonych tym samym
symbolem literowym oraz w obrębie dróg.
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 13. Naleşy przestrzegać zasad zagospodarowania na obszarze objętym opieką konserwatorską
i w obrębie zbiornika wód podziemnych, w tym na
obszarze będącym strefą ochronną ujęcia wody przy
ul. Wojska Polskiego, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 14. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów w zakresie obowiązku zapewnienia
dostępności terenów i obiektów osobom niepełnosprawnym:
1) przejścia piesze naleşy projektować w poziomie
jezdni z róşnicami poziomów niwelowanymi
pochylniami o nachyleniu zgodnym z obowiązującymi przepisami;
2) realizacja ustaleń planu w zakresie zagospodarowania terenów oraz rozwiązań architektonicznych i technicznych winna uwzględnić potrzeby osób niepełnosprawnych.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 15. 1. Wyznacza się teren komunikacji kołowej
oznaczony symbolem KDG, dla którego:
1) ustala się:
a) klasę ulicy – ulica publiczna główna,
b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem
planu;
2) dopuszcza się:
a) przebudowę infrastruktury technicznej.
2. Wyznacza się teren komunikacji kołowej oznaczony symbolem KDZ, dla którego:
1) ustala się:

Poz. 1920
a) klasę ulicy – ulica publiczna zbiorcza,
b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem
planu;

2) dopuszcza się przebudowę infrastruktury technicznej.
3. Wyznacza się teren komunikacji kołowej oznaczony symbolem KDL, dla którego:
1) ustala się:
a) klasę ulicy – ulica publiczna lokalna,
b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem
planu;
2) dopuszcza się przebudowę infrastruktury technicznej.
4. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone symbolem KDD, dla których:
1) ustala się:
a) klasę ulic – ulice publiczne dojazdowe,
b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem
planu,
c) zachowanie istniejących zjazdów i dojazdów
do nieruchomości,
d) utrzymanie istniejących parkingów;
2) dopuszcza się przebudowę infrastruktury technicznej.
5. Wyznacza się tereny komunikacji kołowej
oznaczone symbolem KDW, dla których:
1) ustala się:
a) klasę ulic – ulice wewnętrzne dojazdowe,
b) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem
planu.
6. Wyznacza się tereny ciągów pieszo - jezdnych
oznaczone symbolem KDX, dla których:
1) ustala się linie
z rysunkiem planu;

rozgraniczające

zgodnie

2) dopuszcza się wjazd dla właścicieli działek.
7. Wyznacza się tereny ciągów pieszych w zieleni
oznaczonych symbolem KX, ZN, dla których ustala
się linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu.
§ 16. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu naleşy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic
i ciągów komunikacji pieszej;
2) wszelkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię elektryczną
i odprowadzenia ścieków wymagają uzyskania
warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci;
3) przy projektowaniu nowych inwestycji naleşy
unikać kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej; w przypadku kolizji pro-
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jektowanego zagospodarowania naleşy istniejącą sieć przenieść zgodnie z warunkami określonymi w przepisach szczególnych po uzgodnieniu z właściwym operatorem sieci;
4) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej na innych niş wymienione
w pkt 1 terenach, o ile nie zostaną zakłócone
podstawowe funkcje tych terenów oraz wydzielenie działki niezbędnej do obsługi tych urządzeń.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę poprzez budowę sieci
wodociągowej
w przewaşającej
części,
w układzie pierścieniowym, zapewniającej
ciągłość dostawy wody dla odbiorców,
b) dostawę wody z miejskiej sieci wodociągowej,
c) rozbudowę, remont istniejących sieci na terenach zainwestowanych,
d) zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpoşarowych.
2) zakazuje się dokonywania trwałych nasadzeń
(drzew i krzewów) oraz zabudowywania sieci
i armatury wodociągowej.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowych:
1) ustala się z terenu objętego opracowaniem odprowadzenie ścieków bytowych istniejącymi
i projektowanymi kolektorami sanitarnymi do
miejskiej kanalizacji sanitarnej;
2) dopuszcza się moşliwość wydzielenia działek
pod przepompownie ścieków lub inne urządzenia infrastruktury technicznej.
3) zakazuje się dokonywania trwałych nasadzeń
(drzew i krzewów) oraz zabudowywania urządzeń i sieci kanalizacyjnych.
4. W zakresie odprowadzenia ścieków opadowych:
1) ustala się odprowadzenie wód opadowych
i roztopowych
z terenów
zabudowanych
i utwardzonych, po oczyszczeniu do istniejącej
i projektowanej kanalizacji deszczowej lub kanalizacji ogólnospławnej w przypadku posiadania odpowiedniej przepustowości kanalizacji,
którą określi administrator sieci;
2) dopuszcza się:
a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych po wstępnym oczyszczeniu do wymogów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, przed wprowadzeniem do istniejących cieków wodnych,
b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych poprzez instalacje
odprowadzające wody do podziemnych
skrzynek rozsączających,

Poz. 1920
c) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z placów i parkingów po wstępnym
podczyszczeniu do skrzynek rozsączających,
d) odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z połaci dachowych na nieutwardzony
własny teren inwestora,
e) modernizację istniejących kolektorów deszczowych.

5. W zakresie odprowadzenia ścieków przemysłowych ustala się odprowadzenie ścieków przemysłowych do oczyszczalni miejskiej po uprzednim ich
podczyszczeniu.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się:
a) z dystrybucyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci po spełnieniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia na zasadach określonych przez operatora sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi
w zakresie sieci gazowych,
b) remont istniejących gazociągów,
c) przeznaczenie gazów do celów grzewczych.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się poprzez wykorzystanie istniejącej infrastruktury ciepłowniczej i jej rozbudowę;
2) dopuszcza się dostawę ciepła ze ŝródeł własnych z zastosowaniem proekologicznych nośników energii.
8. W zakresie telekomunikacji i zaopatrzenia
w energię elektryczną:
1) ustala się:
a) szacunkową moc szczytową planowanych
budynków wynoszącą 300kVA,
b) zasilanie odbiorców kablową siecią rozdzielczą,
c) sieć rozdzielczą zasilić z istniejących i planowanych stacji transformatorowych kompaktowych po przystosowaniu ich do zwiększonego poboru mocy,
d) zasilanie odbiorców telefonicznych kablową
siecią telekomunikacyjną;
2) dopuszcza się:
a) budowę stacji transformatorowej na terenie
inwestora o wielkości wg potrzeb,
b) w celu ochrony terenu od wpływu oddziaływania istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych 110kV dopuszcza się
zmianę typu konstrukcji wsporczej przewodów roboczych na „układ leśny”; przewody
„układu leśnego” naleşy umieszczać od strony rzeki Czarnej i drogi wewnętrznej oś. Konstytucji 3-go Maja,
c) do czasu przebudowy istniejących elektroenergetycznych linii napowietrznych 110kV,
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przez operatora sieci obowiązuje strefa
ochronna 35m – po obu stronach 17,5m od
osi linii,
d) moşliwość budowy nowo projektowanej stacji 20/0,4kV typu kioskowego na wydzielonej
działce oznaczonej na rys. planu symbolem
EE o wymiarach 5x6m (30m²), dostęp z drogi
dojazdowej,
e) moşliwość włączenia terenu o symbolu
EE do przyległych terenów, w przypadku odstąpienia od realizacji na tym terenie urządzeń elektroenergetycznych.
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
ustala się urządzenie miejsc na gromadzenie
i segregację odpadów w granicach działek, na obszarze których wytwarzane będą odpady.
Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 17. 1. Obszar objęty planem do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami niniejszej
uchwały moşe być wykorzystywany w sposób dotychczasowy.
2. Zakazuje się lokalizacji nowych obiektów tymczasowych.

Poz. 1920
Rozdział 12
Stawka procentowa służąca naliczeniu
jednorazowej opłaty

§ 18. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla
wszystkich terenów objętych opracowaniem ustala
sie stawkę procentową słuşącą naliczaniu opłaty
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.
Rozdział 13
Przepisy końcowe
§ 19. Tracą moc uchwały Nr XV/98/95 z dnia
28 listopada 1995r. (Dz. Urzęd. Woj. zielonogórskiego nr 16, poz. 104 z 30 grudnia 1995r.) i Nr VII/61/99
z dnia 31 marca 1999r. (Dz. Urzęd. Woj. Lubuskiego
nr 15,poz. 89 z dnia 18.06.1999r.) w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego, w części objętej niniejszą uchwałą.
§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Prezydentowi Miasta.
§ 21. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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Poz. 1920
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/94/11
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 28 czerwca 2011r.
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Poz. 1920
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/94/11
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 28 czerwca 2011r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

– 9402 –

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/94/11
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 28 czerwca 2011r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nowa Sól obejmującego północną część
Zatorza
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz
w nawiązaniu do rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta
Nowej Soli z dnia 3 maja 2011r. stwierdza się, şe do
wymienionego wyşej projektu planu miejscowego
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły
şadnych nieuwzględnionych przez Prezydenta uwag,
o których mowa w art. 17 pkt. 11 cytowanej na
wstępie ustawy.
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XII/94/11
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 28 czerwca 2011r.

Poz. 1920,1921

przestrzennego miasta Nowa Sól obejmującego
północną część Zatorza
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami),
art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 216, ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240, ze zmianami), Rada Miejska w Nowej Soli rozstrzyga co
następuje:
1. Sposób realizacji zapisanych w wymienionym
wyşej planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleşą do zadań własnych
gminy, odbywać się będzie wg obowiązujących
przepisów szczególnych, z terminem realizacji
uzaleşnionym od pozyskania środków finansowych.
2. Finansowanie
inwestycji
wymienionych
w p-kcie 1 odbywać się będzie zgodnie
z przepisami o finansach publicznych i zamówieniach publicznych, z moşliwością wykorzystania:
a) środków pomocowych,
b) kredytów i poşyczek,
c) obligacji komunalnych,

ROZSTRZYGNIĘCIE

d) udziału inwestorów zewnętrznych w oparciu
o odrębne porozumienia.

w sprawie realizacji zadań, z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasad ich finansowania, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania
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UCHWAŁA NR XI/47/2011
RADY GMINY GUBIN
z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Na podstawie art. 12 § 4 i § 11 ustawy z dnia
5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (DZ. U. Nr 21,
poz. 112, Nr 26, poz. 134, nr 94, poz. 550, Nr 102,
poz. 588, Nr 134, poz. 777 i Nr 147, poz. 881),
w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 2011r. w sprawie
zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 162, poz. 978) uchwala się
co następuje:

Śledczym Lubsko Oddział Zewnętrzny w Wałowicach Nr 74
§ 2. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.

§ 1. Tworzy się odrębny obwód głosowania
w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika
2011r.:

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach
ogłoszeń na terenie Gminy Gubin, a takşe poprzez
zamieszczenie jej treści na stronie internetowej
www.bip.gminagubin.pl

1) Obwód głosowania Nr 12 w Wałowicach z siedzibą obwodowej komisji wyborczej w Areszcie

Przewodniczący Rady
Zbigniew Zygadło
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UCHWAŁA NR IX/61/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie
pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Na podstawie art. 49 ust. 2, art. 91 d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) uchwala się, co następuje:

a) nauczycielom, którzy posiadają wyróşniającą
ocenę pracy pedagogicznej oraz spełniają
co najmniej 5 kryteriów, o których mowa
w ust. 4,

Rozdział 1

b) dyrektorom, którzy posiadają wyróşniająca
ocenę
pracy
pedagogicznej,
spełniają
co najmniej 5 kryteriów, o których mowa
w ust. 4 oraz co najmniej 3 kryteria, o których
mowa w ust. 5.

Postanowienia wstępne
§ 1. 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego
funduszu nagród wyodrębnionego w budşecie Miasta Kostrzyn nad Odrą z przeznaczeniem na nagrody
organu prowadzącego i dyrektorów.
2. Niniejsze kryteria i tryb stosuje się dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych i przedszkolach, dla których Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem prowadzącym.
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
a) szkole – naleşy przez to rozumieć gimnazjum,
szkołę podstawową i przedszkole, dla których
Miasto Kostrzyn nad Odrą jest organem
prowadzącym;
b) nauczycielach – rozumie się przez to nauczycieli, o których mowa w ust. 2;
c) nagrodzie organu prowadzącego – rozumie
się przez to nagrodę Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Rozdział 2
Sposób podziału środków
§ 2. W budşecie organu prowadzącego szkoły
tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
w wysokości od 1% do 3% planowanego rocznego
funduszu wynagrodzeń nauczycieli, z tym şe:
1) 70% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły,
2) 30% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

3. Nagroda dyrektora moşe być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę
pracy pedagogicznej oraz spełnia co najmniej
4 kryteria, o których mowa w ust. 4.
4. Ustala się następujące kryteria przyznawania
nagrody nauczycielowi:
1) w zakresie pracy dydaktyczno – wychowawczej:
a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, w szczególności potwierdzone w sprawdzianach
i egzaminach uczniów, przeprowadzanych
przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdraşania nowatorskich metod nauczania
i wychowania, opracowania nowatorskich
programów i publikacji,
c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do
udziału w zawodach, olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, okręgowym lub centralnym,
d) posiada
udokumentowane
osiągnięcia
w pracy z uczniami uzdolnionymi lub
uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
f)

Rozdział 3
Kryteria przyznawania nagród
§ 3. 1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w pracy zawodowej.
2. Nagroda Burmistrza Miasta moşe być przyznana:

prowadzi znaczącą działalność wychowawczą, w szczególności poprzez organizowanie
wycieczek, udział uczniów w przedsięwzięciach kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych,

g) organizuje imprezy
i rekreacyjne,

kulturalne,

sportowe

h) organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci młodzieşy,
i)

sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,
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posiada publikacje z zakresu działalności
oświatowej, w szczególności z pracy dydaktyczno – wychowawczej,

k) dzieli się swoją wiedzą z innymi nauczycielami;
2) w zakresie pracy opiekuńczej:

Poz. 1922
b) rada pedagogiczna

2) dla dyrektora szkoły
a) organ sprawujący nadzór pedagogiczny
b) rada pedagogiczna
c) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Opieki

a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub şyciowej, pochodzących z rodzin
ubogich lub patologicznych,

2. Wniosek powinien zawierać

b) prowadzi działalność mająca na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii
społecznej wśród dzieci i młodzieşy,

b) informacje
potwierdzające
ocenę pracy,

wyróşniającą

c) informację
poświadczającą
w szkole od co najmniej roku,

zatrudnienie

c) organizuje współpracę szkoły lub placówki
z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi oraz
rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieşy,
d) organizuje konsultacje, prelekcje, odczyty
i wykłady pedagogiczne dla rodziców.
3) w zakresie działalności pozaszkolnej:
a) bierze udział w zorganizowanych formach
doskonalenia zawodowego,
b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę
w zawodzie nauczyciela,
c) promuje szkołę poprzez udział w pracach
róşnych organizacji społecznych i instytucji.
5. Ustala się następujące kryteria przyznawania
nagrody dyrektorowi:
a) troszczy się o mienie szkoły i polepszenie bazy dydaktycznej, w tym angaşuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,

a) imię i nazwisko kandydata do nagrody, datę
i miejsce urodzenia,

d) uzasadnienie,
e) podpis osoby lub reprezentantów organu
składającego wniosek i datę jego sporządzenia.
3. Do wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza składanych przez dyrektora szkoły powinna być
załączona opinia rady pedagogicznej.
4. Burmistrz moşe przyznać nagrodę z własnej
inicjatywy.
§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora szkoły moşe wystąpić:
a) zastępca dyrektora,
b) rada pedagogiczna,
c) rada rodziców.
2. Wniosek powinien zawierać:
a) imię i nazwisko kandydata do nagrody, datę
i miejsce urodzenia,
b) informacje potwierdzające co najmniej dobrą
ocenę pracy,

b) zdobywa dodatkowe środki pozabudşetowe
dla szkoły,

c) informację
poświadczającą
w szkole od co najmniej roku,

c) współpracuje z jednostką samorządu terytorialnego, radą pedagogiczną i radą rodziców,

d) uzasadnienie,

d) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
e) dba o wysoki poziom pracy szkoły poprzez
odpowiedni dobór kadr,
f)

wzorowo kieruje szkołą,

g) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
Rozdział 4
Tryb zgłaszania kandydatów do nagród
§ 4. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza moşe wystąpić:
1) dla nauczyciela:
a) dyrektor szkoły,

zatrudnienie

e) podpis osoby lub reprezentantów organu
składającego wniosek i datę jego sporządzenia.
3. Dyrektor szkoły moşe przyznać nagrodę
z własnej inicjatywy.
§ 6. 1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 4 i 5,
określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wnioski, o których mowa w § 4 i 5 naleşy
składać w terminie do 20 września kaşdego roku
odpowiednio:
1) o nagrodę Burmistrza – do Wydziału Oświaty,
Kultury i Opieki w Urzędzie Miasta Kostrzyn
nad Odrą
2) o nagrodę dyrektora – do sekretariatu dyrektora szkoły.
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Poz. 1922,1923

Rozdział 5

Rozdział 6

Tryb przyznawania nagród

Przepisy końcowe

§ 7. 1. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 2 pkt 1 – dyrektor szkoły,
2) ze środków, o których mowa w § 2 pkt 2
– Burmistrz.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przyznaje się w terminie do dnia 14 paŝdziernika kaşdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda
moşe być przyznana w innym terminie.
3. Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda otrzymuje pismo w tej sprawie, którego odpis
zamiesza się w jego teczce akt osobowych.

§ 8. Uchwała została zaopiniowana przez związki
zawodowe zrzeszające nauczycieli, działające na
terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 10. Traci moc uchwała Nr IX/64/07 Rady Miasta
Kostrzyn nad Odrą z dnia 14 czerwca 2007 roku
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania
nagród dla nauczycieli.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Tadla
Załącznik
do uchwały Nr IX/61/11
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 25 sierpnia 2011r.

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza/dyrektora za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze
Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza/dyrektora Pani/Panu…………………………………………
(imię i nazwisko kandydata do nagrody)

urodzonej/emu……………………………………………………………………………..
(data i miejsce urodzenia)

zatrudnionej/emu………………………………………………………………………….....................................................
(nazwa szkoły lub przedszkola, stanowisko, staş pracy w szkole lub przedszkolu)

Ostatnia

ocena

pracy

…………………………………………………………………………..................................

(ocena pracy, data ustalenia)

Nagrody

i wyróşnienia

…………………………………………………………………………....................................

(rok i nazwa nagrody)

Uzasadnienie wniosku: ...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

( miejscowość i data )

( pieczęć )

( podpis )
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UCHWAŁA NR IX/62/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego
2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
Nr 45 poz. 235) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych prowadzonego
przez Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę
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ustalonego zgodnie z przepisami
wynagrodzeniu za pracę.

o minimalnym

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyna nad Odrą.

Poz. 1923,1924

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Tadla
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UCHWAŁA NR IX/64/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 18
ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadać nowopowstałej ulicy stanowiącej
działki gruntu o nr ewid. 383/13 i 383/14 (część)
obr. 4 nazwę Komisji Edukacji Narodowej

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Tadla

§ 2. Integralna część uchwały stanowią załącznik
graficzny nr 1, określający połoşenie ulicy.
Załącznik
do uchwały Nr IX/64/11
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 25 sierpnia 2011r.
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UCHWAŁA NR IX/66/11
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Nowy Szpital i Domu Pomocy Społecznej “Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21,
poz. 112 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Na wniosek Burmistrza Miasta Kostrzyn nad
Odrą, w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 paŝdziernika 2011r. tworzy się odrębne obwody
głosowania w:

„Dom Seniora” w Kostrzynie nad Odrą, Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora”, ul. Gabriela Narutowicza 4a
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowy
Szpital w Kostrzynie nad Odrą, Numer obwodu:
10, Granice obwodu: NZOZ Nowy Szpital
w Kostrzynie nad Odrą, Siedziba obwodowej
komisji wyborczej: NZOZ Nowy Szpital, ul. Gabriela Narutowicza 6.

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

2) Dom Pomocy Społecznej „Dom Seniora”
w Kostrzynie nad Odrą, Numer obwodu:
11, Granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej

Wiceprzewodniczący Rady
Piotr Tadla

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR X/222/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się co
następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę dla części
ulicy Osadniczej w Şarach, oznaczonej działkami:
96/7, 92, 97/14,93/4, obręb 5, na ulicę: Armii Krajowej.
§ 2. Przebieg ulicy określa załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krasko
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Załącznik
do uchwały Nr X/222/11
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 25 sierpnia 2011r.
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UCHWAŁA NR X/223/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się co
następuje:
§ 1. Ulicy połoşonej w rejonie ul. Zgorzeleckiej
w Şarach, oznaczonej działkami nr: 581/1 i 583/10,
obręb 7 nadaje się nazwę - ul. Szmaragdowa.
§ 2. Przebieg ulicy określa załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krasko
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Załącznik
do uchwały Nr X/223/11
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 25 sierpnia 2011r.

192 7

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

– 9411 –

Poz. 1928

1928
192 8

UCHWAŁA NR X/224/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez
Gminę Żary o statusie miejskim
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz
art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142,
poz. 159 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwała określa warunki oraz tryb finansowania zadania własnego Gminy Şary o statusie
miejskim, mającego na celu tworzenie warunków,
w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi
sportu.
§ 2. Ustala się cel publiczny dla Gminy Şary
o statusie miejskim, którym jest:
1) poprawa warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych;
2) osiąganie wysokich wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych;
3) poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo
w aktywnym stylu şycia;
4) umoşliwienie dostępu do róşnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Şary o statusie miejskim.
§ 3. Wsparcie finansowe, o którym mowa w § 1,
udzielane będzie w formie:
1) dotacji celowej na prowadzenie statutowej
działalności sportowej;
2) stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej Şary.
§ 4. 1. Dotację celową, o której mowa w § 3 mogą uzyskać kluby sportowe działające na terenie
Gminy Şary o statusie miejskim, nie zaliczane do
sektora finansów publicznych niedziałające w celu
osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny, o którym mowa w § 2.
2. Z dotacji celowej mogą być dofinansowane
wydatki w szczególności na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów
sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
5) wynagrodzenie kadry szkoleniowej i stypendia
sportowe.

3. Dotację celową na prowadzenie statutowej
działalności sportowej moşe otrzymać klub, jeşeli:
1) realizuje cel publiczny wskazany w § 2;
2) zapewni udział środków własnych na realizację
zadania.
4. Kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Şary o statusie miejskim nie moşe przekroczyć
80% całkowitych kosztów poniesionych przy realizacji danego zadania.
5. Wysokość dotacji przeznaczona na finansowanie sportu ustalana jest na dany rok w uchwale
budşetowej.
6. Z dotacji celowej nie mogą być dofinansowane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub
działaczy klubu sportowego i innych osób
z wyłączeniem osób o których mowa w § 4
ust 2 pkt 5;
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałoşonych na klub sportowy lub osoby
w nim zrzeszone;
4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej
poşyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłuşenia;
5) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy
o udzielenie dotacji;
6) działalności gospodarczej, politycznej i religijnej;
7) utrzymania biura w części niedotyczącej realizowanego zadania.
§ 5. 1. Organem przyznającym dotacje na zadanie z zakresu sportu jest Burmistrz Miasta Şary.
2. W celu uzyskania dofinansowania klub sportowy zobowiązany jest do złoşenia jednej lub więcej
ofert o udzielenie dofinansowania.
3. Wzór oferty o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Wypełnioną ofertę naleşy składać w biurze
podawczym Urzędu Miejskiego w Şarach, w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego dany rok
budşetowy, w którym dotacja ma być udzielona.
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5. Oferent winien umieścić ofertę w zaklejonej
kopercie, opieczętować pieczątką oferenta oraz opisać: „Oferta o przyznanie dotacji na wsparcie zadania z zakresu rozwoju sportu”.
6. Oferty złoşone po wskazanym w ust 4. terminie nie będą rozpatrywane.
7. Oferta powinna być podpisana przez osoby
upowaşnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wnioskodawcy.
8. Złoşenie oferty nie jest równoznaczne
z przyznaniem dotacji, jak równieş dotacja przyznana moşe być w wysokości nişszej niş wnioskowana.
W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia
kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez
oferentów, mogą oni wycofać swoją ofertę.
9. W przypadku stwierdzenia braków formalnych
oferty, Burmistrz Miasta Şary wyznacza termin
i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia, uzupełnienia lub innego sprecyzowania oferty. Ofertę, która
nie zostanie uzupełniona w terminie 7 dni od daty
dostarczenia wezwania, pozostawia się bez rozpatrzenia.
10. Złoşone oferty rozpatruje komisja powołana
przez Burmistrza Miasta Şary w składzie co najmniej
3-osobowym.
11. Dotacje udzielane są po przeprowadzeniu
postępowania o wyborze ofert, przebiegającego
w trybie niniejszej uchwały.

Poz. 1928
o statusie miejskim przy realizacji zadań publicznych z zakresu sportu na rzecz jej mieszkańców.

§ 8. 1. Komisja przekazuje Burmistrzowi Miasta
Şary swoją propozycję przyznania dotacji.
2. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji
podejmuje Burmistrz Miasta Şary, w terminie do
15 grudnia roku poprzedzającego dany rok budşetowy, w którym dotacja ma być udzielona i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje
się wykaz do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
miasta Şary, na stronie głównej Miasta Şary
z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Şarach.
§ 9. 1. Oferenci, otrzymując dotację, zobowiązani
są do wykonania zadania w zakresie i na zasadach
określonych w umowie stanowiącej załącznik
nr 2 niniejszej uchwały.
2. Umowę sporządza się w formie pisemnej, na
czas realizacji zadania lub na czas określony nie
dłuşszy niş jeden rok.
3. Umowa o której mowa w ust. 1, zawiera
w szczególności:
1) oznaczenie stron umowy;

§ 6. 1. Burmistrz Miasta Şary podaje do publicznej wiadomości informację o terminie składania
ofert.

2) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki
dotacja została przyznana;

2. Informację podaje się na 21 dni przed terminem składnia ofert w:

4) termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania;

1) Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej
w miejscu przeznaczonym do zamieszczania
ogłoszeń;
3) na stronie głównej Miasta Şary.
§ 7. Przy rozpatrywaniu dotacji na realizacje zadania komisja konkursowa uwzględnia w szczególności:
1) znaczenie zadania dla Gminy Şary o statusie
miejskim;
2) zgodność wniosku z celem publicznym, określonym w § 2;
3) wysokość środków w budşecie gminy przeznaczonych na ten cel;
4) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji
kosztów realizacji zadania, w tym w odoniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
5) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi
dotowanemu
w okresie
poprzednim,
z uwzględnieniem w szczególności jakości
i terminowości rozliczenia dotacji.
6) zaangaşowanie się we współpracę z gminnymi
jednostkami organizacyjnymi oraz Gminą Şary

3) wysokość dotacji;

5) sposób kontroli realizacji zadania i wydatkowanej dotacji;
6) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji,
zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2009r.
nr 157 poz. 1240 ze zm.);
7) termin i zasady zwrotu dotacji wykorzystanej
niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienaleşnie lub w nadmiernej wysokości zgodnie
z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych
(Dz. U. z dnia 27 sierpnia 2009r. nr 157
poz. 1240 ze zm.).
§ 10. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, moşliwość
zmiany zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie aneksu do umowy o której
mowa w § 9.
2. Zmiana zakresu rzeczowego i warunków realizacji zadania nie moşe powodować przyznania ani
przekazania dodatkowych środków z pominięciem
zasad określonych w niniejszej uchwale.
§ 11. Dotację na realizację zadania przekazuje się
na rachunek bankowy klubu, na warunkach określonych w umowie o której mowa w § 9.
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§ 12. 1. Podmiot, który otrzymał dotacje, jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania określonego w umowie,
o której mowa w § 9, w terminie 30 dni po upływie
terminu, na który w/w umowa została zawarta.
2. Wzór sprawozdania końcowego stanowi załącznik nr 3 niniejszej uchwały.
3. Wykonanie umowy, o której mowa w § 9 nastąpi z chwilą zaakceptowania sprawozdania końcowego, Warunkiem rozliczenia przyznanej dotacji
jest prawidłowe rozliczenie sprawozdania końcowego.

Poz. 1928

§ 13. 1. Burmistrz Miasta Şary moşe kontrolować
prawidłowości wykonywania zadania publicznego
przez oferenta, w tym wydatkowania przekazanej
dotacji.
2. Kontrola moşe być przeprowadzona w toku
realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krasko

4. O prawidłowym rozliczeniu sprawozdania
końcowego ofert zostanie poinformowany na piśmie.
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/224/11
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 25 sierpnia 2011r.
OFERTA
O PRZYZNANIE DOTACJI NA WSPARCIE ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORT
..............................................................
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od ............ do .............
W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ
Burmistrza Miasta Şary
składana na podstawie przepisów Uchwały Rady Miejskiej w Şarach Nr …….. z dnia …………..
w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez
Gminę Żary o statusie miejskim.
I. Dane oferenta
1) nazwa: ......................................................................................................................................................................
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:…..................................................
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: ..................................................................................................................
5) nr NIP: ................................................................. nr REGON: ................................................................................
6) adres:
miejscowość: .............................................................. ul.: ..........................................................................................
gmina: ........................................................................... powiat: .................................................................................
województwo: .................................................
kod pocztowy: ……………… poczta: ……….........................................
7) tel.: .................................. faks: .....................................................
e-mail: ....................................... http:// ..............................................
8) numer rachunku bankowego: ……………………………...............................
nazwa banku: …………………………...............................................................
9) nazwiska i imiona osób upowaşnionych do reprezentowania oferenta
a) ………………………........................................................................
b) ………………………………………………………………………………..
c) ……………………………………………………………………………..…
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10) przedmiot działalności statutowej:

a) działalność statutowa nieodpłatna

b) działalność statutowa odpłatna

11) jeşeli oferent prowadzi działalność gospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………..
b) przedmiot działalności gospodarczej

II. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

2. Opis grup adresatów zadania publicznego

1. Ilość osób, członków, zawodników, uczestników klubu zameldowanych na terenie miasta
Şary wg stanu na dzień składania oferty ….. wg podziału na płeć: (K) ……, (M) …… ;
Pozostali niezameldowani: ……. wg podziału na płeć: (K) ……, (M) …… ,
w tym:
a) ilość osób, członków, zawodników, uczestników klubu zameldowanych na terenie miasta
Şary wg stanu na dzień składania oferty, wg podziału na wiek:
- do 13 lat ……… ….w tym (K.…, M….),
- do 16 lat …………..w tym (K.…, M….),
- do 20 lat……. …….w tym (K.…, M….),
- do 25 lat ….. ……...w tym (K.…, M….),
- powyşej 25 lat ……w tym (K.…, M….).
b) ilość osób, członków, zawodników, uczestników klubu niepełnosprawnych …… zameldowanych na terenie miasta Şary w tym (K)……….., wg stanu na dzień składania oferty.
2. Liczba trenerów, szkoleniowców, opiekunów, instruktorów wg stanu na dzień składania oferty …………
3. Najwaşniejsze osiągnięcia sportowe w roku składania oferty:
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4. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji zgodnie z § 2. Uchwały Rady
Miejskiej w Şarach Nr ……….. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających
rozwojowi sportu przez Gminę Şary o statusie miejskim.

Zakładane cele (zaznaczyć – X - tylko realizowany -realizowane)

sposób ich realizacji (opisać naleşy zakładane
rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe
oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni
się do rozwiązania problemu społecznego lub
złagodzi jego negatywne skutki.)

poprawę warunków uprawiania sportu
przez zawodników klubów sportowych
osiąganie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych
poprawę kondycji fizycznej i zdrowia
psychicznego mieszkańców poprzez
uczestnictwo w aktywnym stylu şycia;
umoşliwienia dostępu do róşnorodnych
form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Gminy Şary
o statusie miejskim
5. Harmonogram zgodny z kosztorysem

Lp.

1
2
3
4
5
….

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego zgodne
z kosztorysem

Terminy realizacji poszczególnych
działań zgodne
z kosztorysem

Miejsce realizacji zgodne
z kosztorysem
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III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Rodzaj kosztów:
koszty merytoryczne
i administracyjne
Lp.
związane z realizacja
zadania - naleşy
uwzględnić wszystkie
planowane koszty
1
2
3
4
5
…..
Ogółem:

Koszt
całkowity
(w zł)

z tego do pokrycia
z tego z finansowych środz wnioskowanej ków własnych, wpłaty i opłaty
dotacji
adresatów zadania, środków
(w zł)
z innych ŝródeł (w zł)

2. Przewidywane ŝródła finansowania zadania publicznego
1
2
3
4
6

Wnioskowana kwota dotacji
……… zł

……..%

……… zł

……..%

……… zł

……..%

……… zł

……..%

……… zł

100%

Środki finansowe własne
wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego
środki finansowe z innych ŝródeł: ( wskazać )
Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:
...........................................................................................................................................................

IV. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego. Podać imię
i nazwisko wraz z rodzajem posiadanych uprawnień.

Lp.
1
2
3
4
…..

Imię i nazwisko

Posiadane uprawnienia
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2. Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem,
które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Oświadczam (-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie opłat od adresatów zadania;
3) oferent jest związany niniejszą ofertą do dnia .............................;
4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a takşe wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których te dane dotyczą, złoşyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, ze zm.);
5) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega /zalega z opłacaniem naleşności z tytułu zobowiązań:
podatkowych,
składek na ubezpieczenia społeczne;
6) oświadczamy, şe niezalegamy z płatnościami wobec Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych
Gminy Şary o statusie miejskim,

………………………………………….
………………………………………….
………………………………………….
(podpis osoby upowaşnionej
lub podpisy osób upowaşnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Data……………………………………………….

Załączniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji
2. Statut.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/224/11
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 25 sierpnia 2011r.

UMOWA NR ........................
o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą ……………………………………………. zawarta
w dniu ………………………… w Żarach
między:
Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą w Żarach przy ul. Rynek 1-5, zwaną dalej „Zleceniodawcą”,
reprezentowaną przez: .......................................................................
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Żary .............................
a:
……………………………….…………………………………………………………………….. z siedzibą
w ……………. ul. …………………………….., kod......, wpisanym do ………………….. pod numerem
……………
reprezentowanym przez :
1………………………………. – ………………………, …………………………. numer i seria dowodu osobistego,
2. ……………………………… – ………………………, …………………………. numer i seria dowodu osobistego,
zwanym, dalej „Zleceniobiorcą
Osoba do kontaktów roboczych: …………………….. tel. …………………….
§ 1. Przedmiot umowy
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Şarach ……., realizację zadania publicznego pod tytułem: „……………………………………………………………………………” określonego szczegółowo w ofercie złoşonej przez Zleceniobiorcę w dniu ………………..., z uwzględnieniem aktualizacji harmonogramu/kosztorysu zwanego dalej „zadaniem publicznym”,
a
Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie i na warunkach określonych
w niniejszej umowie.
2. Wykonanie umowy nastąpi z chwilą zaakceptowania przez Zleceniodawcę sprawozdania końcowego,
o którym mowa w § 9 ust. 2.
3. Oferta oraz aktualizacje harmonogramu/kosztorysu, o których mowa w ust. 1, stanowią załączniki do
niniejszej umowy.
§ 2. Sposób wykonania zadania publicznego
1. Termin realizacji zadania publicznego ustala się od dnia……… do dnia …………….
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą, z uwzględnieniem aktualizacji opisu harmonogramu/kosztorysu.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanej dotacji zgodnie z celem, na jaki ją uzyskał i na warunkach określonych niniejszą umową. Dotyczy to takşe ewentualnych przychodów uzyskanych
przy realizacji umowy, których nie moşna było przewidzieć przy kalkulowaniu wielkości dotacji, oraz odsetek
bankowych od przekazanych przez Zleceniodawcę środków, które naleşy wykorzystać wyłącznie na realizację zadania publicznego.
§ 3. Termin i warunki przekazania dotacji
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania publicznego kwoty dotacji
w wysokości: ………………. zł (słownie: …………. zł.) w następujący sposób:
1) I transza w wysokości ………..zł (słownie: ……….. zł.)
w terminie do ……………………...,
II transza w wysokości ……………….zł (słownie: ………………….. zł)

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 101

– 9419 –

Poz. 1928

w terminie do ……………………….
III transza w wysokości ……………….zł (słownie: ……………….. zł)
w terminie do ……………………roku.
na rachunek bankowy Zleceniobiorcy: ………………………………………………………,
2. Zleceniobiorca oświadcza, şe jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego
i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego powyşej rachunku nie krócej niş do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń ze Zleceniodawcą, wynikających z umowy.
3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środki finansowe własne
w wysokości: ………………zł (słownie: …. zł ):
4. Całkowity koszt zadania publicznego stanowi sumę kwot dotacji i środków finansowych własnych,
których mowa w ust. 1 i 3, i wynosi ……………………….. zł (słownie: zł).
§ 4. Procentowy udział dotacji w kosztach zadania publicznego
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 2,
w całkowitych kosztach zadania publicznego, o których mowa w § 3 ust. 4.
2. Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosi nie więcej niş
……….%.
§ 5. Dokumentacja finansowo-księgowa i ewidencja księgowa
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej
i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, z póŝn. zm.), w sposób umoşliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją zadania publicznego przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował
zadanie publiczne.
§ 6. Obowiązki informacyjne Zleceniobiorcy
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania, şe zadanie jest współfinansowane ze środków
otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleŝć we wszystkich materiałach,
publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do umieszczania herbu miasta Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność.
§ 7. Uprawnienia informacyjne Zleceniodawcy
Zleceniobiorca upowaşnia Zleceniodawcę do rozpowszechniania w dowolnej formie, w prasie, radiu, telewizji, Internecie oraz innych publikacjach, nazw oraz adresu Zleceniobiorcy, przedmiotu i celu, na który
przyznano środki, oraz informacji o wysokości przyznanych środków.
§ 8. Kontrola zadania publicznego
1. Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa w § 3 ust. 3. Kontrola moşe
być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2.
2. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, osoby upowaşnione przez Zleceniodawcę mogą badać
dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz şądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania
publicznego. Zleceniobiorca na şądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
3. Prawo kontroli przysługuje osobom upowaşnionym przez Zleceniodawcę zarówno w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania publicznego.
4. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaşe mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.
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5. Zleceniobiorca jest zobowiązany w terminie nie dłuşszym niş 14 dni od dnia otrzymania wniosków
i zaleceń, o których mowa w ust. 4, do ich wykonania i powiadomienia o tym Zleceniodawcy.
§ 9. Obowiązki sprawozdawcze Zleceniobiorcy
1. Zleceniodawca moşe wezwać do złoşenia sprawozdania częściowego z wykonywania zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały Nr …… Rady Miejskiej z dnia ….. w sprawie
określenia warunków oraz trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu przez Gminę Şary
o statusie miejskim .Sprawozdanie powinno zostać dostarczone w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.
2. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego powinno zostać sporządzone przez Zleceniobiorcę według wzoru, o którym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania
publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1.
3. Jeşeli dany koszt finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie
jest równy z kosztem określonym w odpowiedniej pozycji kosztorysu, to uznaje się go za zgodny
z kosztorysem wtedy, gdy nie nastąpiło jego zwiększenie o więcej niş 10%.
4. Obowiązek, o którym mowa w § 4 ust. 1, uwaşa się za zachowany, jeşeli procentowy udział dotacji,
o którym mowa w § 4 ust. 2, w całkowitym koszcie zadania publicznego dotacji nie zwiększy się o więcej niş
…… %.
5. Przekroczenie limitów, o których mowa w ust. 3 i 4, uwaşa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.
6. Dopuszcza się moşliwość przesunięcia środków finansowych własnych wyszczególnionych w tabeli
„Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów” podczas realizacji zadania (tylko koszty ujęte w tabeli pod pozycją: Rodzaj kosztów – koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania), do maksymalnej
wysokości 10% całości dofinansowanego zadania – bez zgody pisemnej.
7. W przypadku przesunięcia środków powyşej 10% wymagana jest akceptacja Burmistrza Miasta Şary
na wcześniejszy pisemny wniosek oferenta.
8. Zleceniodawca ma prawo şądać, aby Zleceniobiorca, w wyznaczonym terminie, przedstawił dodatkowe informacje i wyjaśnienia do sprawozdania, o którym mowa w ust. 1—2.
9. W przypadku niezłoşenia sprawozdań, o których mowa w ust. 1—2, Zleceniodawca wzywa pisemnie
Zleceniobiorcę do ich złoşenia.
10. W przypadku niezastosowania się do wezwania, Zleceniobiorca zapłaci karę umowną. Kara umowna
nie moşe przewyşszać 10% wartości przyznanej dotacji określonej w § 3 ust. 1 i kwoty 1000zł.
11. Niezastosowanie się do wezwania moşe być podstawą odstąpienia od umowy przez Zleceniodawcę.
12. Dostarczenie sprawozdania końcowego jest równoznaczne z udzieleniem Zleceniodawcy prawa do
rozpowszechniania jego tekstu w sprawozdaniach, materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz innych
dokumentach urzędowych.
§ 10. Zwrot środków finansowych
1. Przekazane środki finansowe z dotacji, określone w § 3 ust. 1, Zleceniobiorca jest zobowiązany wykorzystać do dnia 31 grudnia kaşdego roku, w którym realizowane jest zadanie publiczne, nie póŝniej jednak
niş do dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym mowa w § 2 ust. 1. Kwotę dotacji niewykorzystaną w terminie Zleceniobiorca jest zobowiązany zwrócić odpowiednio do dnia 15 stycznia następnego
roku kalendarzowego lub w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego, o którym
mowa w § 2 ust. 1.
2. Niewykorzystana kwota dotacji podlega zwrotowi na rachunek bankowy Zleceniodawcy Bank Zachodni. WBK S.A. oddział Şary no numerze 91 1090 2561 0000 0006 4200 0089.
3. Od niewykorzystanej kwoty dotacji zwróconej po terminie, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy: Bank Zachodni. WBK S.A. oddział Şary o numerze 91 1090 2561 0000 0006 4200 0089.
4. Niewykorzystane przychody i odsetki bankowe od przyznanej dotacji podlegają zwrotowi na rachunek
bankowy Zleceniodawcy na zasadach określonych w ust. 1—3.
5. Od kwoty dotacji, pobranej w nadmiernej wysokości, o której mowa w § 9 ust. 5, naliczane są odsetki
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych
i przekazywane na rachunek bankowy Zleceniodawcy: Bank Zachodni. WBK S.A. oddział Şary o numerze
91 1090 2561 0000 0006 4200 0089.
§ 11. Rozwiązanie umowy za porozumieniem Stron
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1. Umowa moşe być rozwiązana na mocy porozumienia Stron w przypadku wystąpienia okoliczności, za
które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemoşliwiają wykonywanie umowy.
2. W przypadku rozwiązania umowy skutki finansowe i ewentualny zwrot środków finansowych Strony
określą w protokole
§ 12. Odstąpienie od umowy przez Zleceniobiorcę
1. Zleceniobiorca moşe odstąpić od umowy do dnia przekazania dotacji, w przypadku wystąpienia okoliczności uniemoşliwiających wykonanie umowy.
2. Zleceniobiorca moşe odstąpić od umowy, jeşeli Zleceniodawca nie przekaşe dotacji w terminie określonym w umowie, nie póŝniej jednak niş do dnia przekazania dotacji.
3. W przypadku odstąpienia przez Zleceniobiorcę od wykonania umowy po przekazaniu przez Zleceniodawcę dotacji Zleceniodawcy przysługuje kara umowna. Kara umowna nie moşe przewyşszać 10% wartości
przyznanej dotacji określonej w § 3 ust. 1 i kwoty 1000zł.
§ 13. Rozwiązanie umowy przez Zleceniodawcę
1. Umowa moşe być rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1) wykorzystywania udzielonej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem;
2) nieterminowego oraz nienaleşytego wykonywania umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego realizowanego zadania;
3) przekazania przez Zleceniobiorcę części lub całości dotacji osobie trzeciej, mimo şe nie przewiduje tego
niniejsza umowa;
4) nieprzedłoşenia przez Zleceniobiorcę sprawozdania z wykonania zadania w terminie i na zasadach
określonych w niniejszej umowie;
5) odmowy poddania się przez Zleceniobiorcę kontroli albo niedoprowadzenia przez Zleceniodawcę
w terminie określonym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
2. Zleceniodawca, rozwiązując umowę, określi kwotę dotacji podlegającą zwrotowi w wyniku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczanymi od dnia przekazania dotacji, termin jej zwrotu oraz nazwę i numer rachunku bankowego, na który naleşy dokonać wpłaty.
3. W przypadku nieuiszczenia w terminie określonym w ust. 2 kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz
z odsetkami, od kwoty tej nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu zwrotu dotacji, określonego w ust. 2.
§ 14. Zakaz zbywania rzeczy zakupionych za środki pochodzące z dotacji
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezbywania związanych z realizacją zadania rzeczy zakupionych na
swoją rzecz za środki pochodzące z dotacji przez okres 5 lat od dnia dokonania ich zakupu.
2. Z waşnych przyczyn Strony mogą zawrzeć aneks do niniejszej umowy, zezwalający na zbycie rzeczy
przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem şe Zleceniobiorca zobowiąşe się przeznaczyć środki pozyskane ze zbycia rzeczy na realizację celów statutowych.
§ 15. Forma pisemna oświadczeń
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia i oświadczenia składane w związku z niniejszą umową wymagają pod
rygorem niewaşności zawarcia w formie pisemnej aneksu.
2. Wszelkie wątpliwości związane z realizacją niniejszej umowy wyjaśniane będą w formie pisemnej.
§ 16. Odpowiedzialność wobec osób trzecich
1. Zleceniobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody powstałe w związku
z realizacją zadania publicznego.
2. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a takşe wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca odbiera stosowne oświadczenia osób, których te dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z poŝn. zm.).
§ 17. Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póŝn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póŝn. zm.).
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§ 18. Ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy Strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy sądu powszechnego.
§ 19. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zleceniodawcy, jeden egzemplarz dla Zleceniobiorcy.
………………….
Zleceniodawca

…………………..
Zleceniobiorca

ZAŁĄCZNIKI:
1) oferta realizacji zadania publicznego;
2) zaktualizowany harmonogram realizacji zadania, jeśli dotyczy;
3) zaktualizowany kosztorys realizacji zadania, jeśli dotyczy;
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/224/11
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 25 sierpnia 2011r.
SPRAWOZDANIE KOŃCOWE
z wykonania zadania publicznego
.................................................................................
(tytuł zadania publicznego)

w okresie od ................ do .................
określonego w umowie nr ..............
zawartej w dniu .............................................................. pomiędzy
..........................................................................................................
(nazwa Zleceniodawcy)

a .........................................................................................................
(nazwa Zleceniobiorcy)

Część I. Sprawozdanie merytoryczne
1. Informacja czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części II pkt 4 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.
Zakładane cele (zaznaczyć - X) zgodnie z ofertą
poprawa warunków uprawiania sportu przez
zawodników klubów sportowych
osiąganie wysokich wyników sportowych przez
zawodników klubów sportowych
Poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu şycia;
umoşliwienia dostępu do róşnorodnych form
aktywności sportowej jak największej liczbie
mieszkańców Gminy Şary o statusie miejskim

Czy zakładane cele zostały osiągnięte - TAK /NIE.
Jeśli NIE - wyjaśnić
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2. Opis wykonania zadania zgodny z zapisami określonymi w ofercie w części II pkt 5 .

Lp.

Poszczególne działania w zakresie
realizowanego zadania publicznego
wraz z krótkim opisem wykonania
zadania

Terminy realizacji poszczególnych działań

Miejsce realizacji

1
2
3
4
5
….
Opis powinien zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym w ofercie, która była podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw
w ich realizacji, w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji.
Część II. Sprawozdanie z wykonania wydatków
1.

Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł)

Całość zadania zgodnie z umową
(w zł)

Lp.

Rodzaj
kosztów

1
2
3
4
….
Ogółem

Koszt
całkowity

z tego
pokryty
z dotacji

z tego
z finansowych
środków własnych, środków z innych
ŝródeł

Poprzedni okres sprawozdawczy
(w zł)
(wypełniać w przypadku transz )
z tego z finansowych
Koszt
z tego
środków
całkowipokryty
własnych,
ty
z dotacji
środków
z innych
ŝródeł

Bieşący okres sprawozdawczy (w zł)

Koszt
całkowity

z tego
pokryty
z dotacji

z tego z finansowych
środków
własnych,
środków
z innych
ŝródeł
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2. Rozliczenie ze względu na ŝródło finansowania
Całość zadania zgodnie
z umową
Lp.

Ŝródło finansowania
zł

1

kwota dotacji

2

Środki finansowe własne

3

wpłaty i opłaty adresatów
zadania publicznego

4

środki finansowe z innych
ŝródeł

5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

%

Bieşący okres
sprawozdawczy - za okres realizacji
zadania (I lub II transza)
zł

%

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków:
.......................................................................................................................................................................................
3. Informacja o kwocie przychodów uzyskanych przy realizacji umowy i odsetek bankowych od środków
z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym

4. Zestawienie faktur (rachunków)

Lp.

1.
2.
3.
4.
….

Numer
dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
kosztorysu
(zgodnie
z częścią II.1
– rozliczenie
ze względu na
rodzaj
kosztów)

Data
wystawienia
dokumentu księgowego

Nazwa
kosztu

Kwota
(zł)

Z tego
ze środków
pochodzących
z dotacji (zł)

Z tego ze środków finansowych własnych,
środków
z innych ŝródeł
w tym wpłat
i opłat adresatów zadania
publicznego (zł)

Data
zapłaty
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Część III. Dodatkowe informacje
………………………………………………………............................................................................................................
Oświadczam(-y), że:
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy;
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 z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z póŝn. zm.);
4) wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;

(pieczęć Zleceniobiorcy)

(podpis osoby upowaşnionej lub podpisy osób upowaşnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Zleceniobiorcy

Adnotacje urzędowe

===================================================================================
192 8

1929
192 9

UCHWAŁA NR X/225/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie nadania Statutu Żłobka Miejskiego Nr 3 w Żarach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 11
ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
uchwala się, co następuje:

§ 2. Şłobek działa na podstawie i w granicach
obowiązującego prawa, w szczególności:
1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235);

Postanowienia ogólne

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

§ 1. 1. Şłobek Miejski Nr 3 w Şarach zwany dalej
"Şłobkiem" jest gminną jednostką budşetową.

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

2. Şłobek prowadzony jest w obrębie Gminy Şary o statusie miejskim.

4) niniejszego statutu.

Rozdział 1

3. Siedziba Şłobka Miejskiego Nr 3 mieści się
w Şarach przy ul. Broni Pancernej 10.

§ 3. Podmiotem, który utworzył şłobek jest Gmina Şary o statusie miejskim.
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Rozdział 2
Cele i zadania
§ 4. 1. Podstawowym celem şłobka jest realizacja
w ramach opieki nad dziećmi funkcji opiekuńczej,
wychowawczej oraz edukacyjnej.
2. Şłobek funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem
ustalonej przerwy wakacyjnej.
§ 5. Do podstawowych zadań şłobka naleşy:
1) organizowanie warunków dla wszechstronnego, harmonijnego rozwoju dzieci, w tym
w szczególności poprzez zapewnienie właściwych warunków lokalowych z wyposaşeniem
dostosowanym do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci;
2) organizowanie optymalnych warunków rozwoju osobowości, zdolności i zainteresowań
dziecka, wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, w tym poprzez organizowanie
i prowadzenie ćwiczeń i zabaw rozwijających
motorykę i umiejętności umysłowe dziecka;
3) organizowanie i prowadzenie zajęć opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych, dostosowanych do wieku dzieci i stymulujących ich rozwój, w szczególności zajęć: ruchowych, zabawowych z elementami edukacji, tematycznych,
dydaktycznych oraz manipulacyjno - konstrukcyjnych;

Poz. 1929

2) mające jedno lub więcej rodzeństwa w danym
şłobku;
3) z rodzin zastępczych;
4) jednego lub obojga rodziców/opiekunów prawnych ze znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o niepełnosprawności;
5) rodziców/opiekunów prawnych pracujących
w wymiarze pełnego etatu lub uczących się
w systemie dziennym;
6) rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko.
§ 8. 1. Zapisy dzieci do şłobka prowadzone są
przez cały rok. Dzieci do şłobka przyjmowane są
w miarę występowania wolnych miejsc w şłobku.
2. Rodzice ubiegający się o miejsce dla dziecka
w şłobku zobowiązani są do złoşenia u dyrektora
şłobka kompletnej i prawidłowo wypełnionej "Karty
zgłoszenia dziecka do şłobka".
3. "Kartę zgłoszenia dziecka do şłobka" składa się
tylko w jednym dowolnie wybranym şłobku.
4. Wzór "Karty zgłoszenia dziecka do şłobka"
określa regulamin organizacyjny şłobka, nadawany
przez dyrektora şłobka.
§ 9. Przyjęcie dziecka do şłobka odbywa się na
podstawie protokołu Komisji Kwalifikacyjnej, którą
powołuje dyrektor şłobka.

4) współpraca z rodzicami w zakresie wychowania
dziecka oraz pomoc rodzicom w rozpoznawaniu
moşliwości rozwojowych dziecka;

§ 10. Wymagane dokumenty, potwierdzające
daną sytuację:

5) wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju
niepełnosprawności poprzez rozwój umysłowy
i fizyczny oraz ich rewalidacja w dostępnym dla
nich zakresie, rozwój zainteresowań oraz
sprawności manualnych i zajęcia praktycznotechniczne;

2) dziecka posiadającego rodzeństwo w danym
şłobku - pisemne potwierdzenie dyrektora danego şłobka;

6) rozwijanie samodzielności oraz umiejętności
współdziałania dzieci w grupie rówieśniczej;
7) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci
w şłobku oraz w czasie zajęć prowadzonych poza nim;
8) współdziałanie z instytucjami działającymi na
rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka.
Rozdział 3
Warunki przyjmowania dzieci do żłobka
§ 6. Do şłobka przyjmowane są dzieci:
1) od 20 tygodnia şycia do 3 lat;
2) zamieszkujące na terenie Gminy Şary o statusie
miejskim.
§ 7. Pierwszeństwo w przyjęciu do şłobka mają
dzieci:
1) z rodzin wielodzietnych (co najmniej troje dzieci);

1) dzieci z rodzin wielodzietnych - kserokopia aktów urodzenia (oryginały do wglądu);

3) rodziny zastępczej - postanowienie sądu
o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej;
4) zdrowotną
rodziców/opiekunów
prawnych
- kserokopia orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (oryginały do wglądu);
5) osoby samotnie wychowującej dziecko:
a) wyrok sądu rodzinnego o wysokości zasądzonych alimentów dla dziecka samotnego
rodzica;
b) oświadczenie lub zaświadczenie potwierdzające aktualny stan cywilny (np. zupełny odpis
aktu urodzenia dziecka, skrócony odpis aktu
małşeństwa z adnotacją o rozwodzie) lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny,
wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw
rodzicielskich lub separacji, zaświadczenie
z Zakładu Karnego o odbywaniu kary pozbawienia wolności.
6) dziecka rodziców/opiekunów prawnych pracujących w wymiarze pełnego etatu lub uczących
się w systemie dziennym:
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a) zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, adres zakładu pracy
i wymiar etatu;
b) zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające naukę w systemie dziennym.
§ 11. Oświadczenia samotnych rodziców będą
weryfikowane przez şłobek w celu potwierdzenia ich
prawdziwości.
§ 12. 1. Przed oddaniem dziecka pod opiekę
w şłobku konieczne jest przedłoşenie zaświadczenia
lekarskiego potwierdzającego brak przeciwskazań
zdrowotnych do korzystania z opieki şłobkowej.
2. Zaświadczenie lekarskie winno być wydane
nie wcześniej niş tydzień przed przyjęciem dziecka
do şłobka.
Rozdział 4
Organizacja i działalność jednostki
§ 13. 1. Dyrektora şłobka powołuje i odwołuje
Burmistrz Miasta Şary.
2. Dyrektor şłobka działa z upowaşnienia Burmistrza Miasta Şary w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
3. Odpowiedzialność za zarządzanie şłobkiem,
organizację pracy şłobka oraz reprezentowanie placówki na zewnątrz ponosi dyrektor şłobka.
4. Do zadań dyrektora şłobka naleşy w szczególności:
1) ustalanie planów finansowych jednostki;
2) sporządzanie sprawozdań z wykonania budşetu;
3) wykonywanie czynności wynikających z prawa
pracy oraz spraw socjalnych wobec pracowników şłobka;
4) realizowanie zadań związanych z zapewnieniem
opieki nad dziećmi.
5. Regulamin
w szczególności:

organizacyjny

şłobka

określa

1) organizację wewnętrzną i obsadę kadrową wraz
z zakresem czynności pracowników;
2) podstawowe obowiązki pracowników;
3) zasady funkcjonowania oraz godziny pracy
şłobka.
Rozdział 5
Zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie
w przypadku nieobecności dziecka w żłobku
§ 14. 1. Pobyt oraz wyşywienie dziecka w şłobku
miejskim są odpłatne.
192 9
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2. W przypadku nieobecności dziecka w şłobku
rodzice/opiekunowie prawni nie wnoszą opłaty za
wyşywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej
dziennej stawki za wyşywienie i liczby dni nieobecności, pod warunkiem poinformowania pracownika
şłobka przez rodziców/opiekunów prawnych, najpóŝniej w pierwszym dniu nieobecności dziecka
w şłobku.
3. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
Rozdział 6
Gospodarka finansowa
§ 15. 1. Gospodarka finansowa şłobka prowadzona jest w formie właściwej dla jednostki budşetowej, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
2. Rachunkowość şłobka prowadzona jest na
podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości.
3. Şłobek prowadzi swoją działalność na podstawie rocznych planów finansowych ustalanych
przez dyrektora şłobka, a zatwierdzanych przez Burmistrza Miasta Şary.
4. Za realizację rocznego planu finansowego odpowiedzialny jest dyrektor şłobka.
5. Dochody şłobka są dochodami Gminy Şary
o statusie miejskim.
§ 16. Şłobek pokrywa wydatki i zobowiązania
z przyznanych przez Radę Miejską w Şarach środków budşetowych.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 17. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.
§ 18. Traci moc statut Şłobka Miejskiego Nr 3
w Şarach, stanowiący załącznik do Uchwały
Nr XLVI/205/10 Rady Miejskiej w Şarach z dnia
28 paŝdziernika 2010r. w sprawie likwidacji zakładu
budşetowego w celu przekształcenia w jednostkę
budşetową pod nazwą "Şłobek Miejski Nr 3 w Şarach".
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.
§ 20. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krasko
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UCHWAŁA NR X/226/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 października 2011r.
Na podstawie art. 12 § 4, w związku z art. 12 § 10
i § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112; Nr 26, poz. 134; Nr 94,
poz. 550; Nr 102, poz. 588; Nr 134, poz. 777; Nr 147,
poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889), na wniosek Burmistrza Miasta Şary uchwala się, co następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na 9 paŝdziernika 2011r., tworzy się odrębne obwody głosowania w następujących zakładach opieki zdrowotnej:
1) w 105 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią
- Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Şarach, ul. Domańskiego 2 i nadaje się mu Nr 21;

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez wywieszenie na urzędowych tablicach ogłoszeń oraz umieszczenie w internetowym
Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem
www.bip.zary.pl.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.
§ 4. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krasko

2) w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
"Szpital na Wyspie" w Şarach, ul. Pszenna 2
i nadaje się mu Nr 22.
19 30
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UCHWAŁA NR X/228/11
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH
z dnia 25 sierpnia 2011r.
w sprawie nadania nazwy rondu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się co
następuje:
§ 1. Rondu połoşonemu u zbiegu ulic Bohaterów
Getta, Alei Jana Pawła II i Placu Łuşyckiego, oznaczonemu działkami nr 25, obręb 3, nadaje się nazwę
"Rondo im. Orląt Lwowskich".
§ 2. Usytuowanie ronda określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şary.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Krasko
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Poz. 1931
Załącznik
do uchwały Nr X/228/11
Rady Miejskiej w Żarach
z dnia 25 sierpnia 2011r.

19 3 1
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Poz. 1932, 1933

1932
19 32

UCHWAŁA NR XIII/84/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze gminy Lubsko w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
9 października 2011r.
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21
poz. 112 z póŝn. zm.: Dz. U. z 2011r. Nr 26 poz. 134,
Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777,
Nr 147 poz. 881), w związku z postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia
2011r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2011r.
Nr 162, poz. 978) uchwala się, co następuje:
§ 1. Tworzy się odrębne obwody głosowania
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 9 paŝdziernika 2011r.:
1) obwód głosowania Nr 11 w Lubsku z siedzibą
obwodowej komisji wyborczej w Areszcie Śledczym w Lubsku przy ul. Nowej 2, z granicami
obwodu głosowania obejmującymi niniejszy
podmiot;

Wyspie" w Lubsku przy ul. Poznańska 2,
z granicami obwodu głosowania obejmującymi
niniejszy podmiot.
§ 2. Infromacja o wszystkich numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóŝniej do 30 dnia przed dniem głosowania.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwałę niezwłocznie przekazuje się Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu
w Zielonej Górze.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.

2) obwód głosowania Nr 12 w Lubsku z siedzibą
obwodowej komisji wyborczej w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym Powiatowego Centrum Usługowego Sp. z o.o. NZOZ "Szpital na

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

19 32

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

1933
19 33

UCHWAŁA NR IX/52/2011
RADY GMINY NOWA SÓL
z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie: zmian do Uchwały Nr VIII/43/2011 dotyczącej opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Nowa Sól
Na podstawie art. 14 ust. 5, w związku z art. 5c
pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256
poz. 2572 z póşn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/43/2011 z dnia 30 czerwca
2011r wprowadza się następujące zmiany:
1) skreśla się treść § 5 i § 6,
2) § 7, § 8 i § 9 w/w uchwały uzyskują oznaczenie
jako § 5, § 6 i § 7.
19 33

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Nowa Sól.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Ogrodniczuk
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UCHWAŁA NR X/63/11
RADY MIEJSKIEJ W SULĘCINIE
z dnia 30 sierpnia 2011r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21,
poz. 112 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Na wniosek Burmistrza Sulęcina, w celu
przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika
2011r. tworzy się odrębne obwody głosowania w:
1. Sulęcinie
Numer obwodu: 14,
Granice obwodu: Szpital w Sulęcinie,
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulęcinie, ul. Witosa 4;

Granice obwodu: Dom Pomocy Społecznej
w Tursku,
Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom
Pomocy Społecznej w Tursku, Tursk 28.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sulęcina.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Gorzowie Wlkp.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego i podaniu do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.

2. Tursku

Przewodniczący Rady
Leon Szczepański

Numer obwodu: 15,
19 34
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UCHWAŁA NR XIV/103/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej
Na podstawie art. 10 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2007r. nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142
poz. 1591 ze zmianami) oraz opinii Zarządu Powiatu
Nowosolskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Pozbawia się kategorii drogi gminnej drogę
nr 102346 ul. Wojska Polskiego - relacji ul Staszica
- węzeł S3 (wraz z obszarem ronda).
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2012r.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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UCHWAŁA NR XIV/104/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19,
poz. 115 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz opinii Zarządu Powiatu Nowosolskiego, uchwala się, co następuje:
§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące drogi:
-

al. Wolności nr 3401F, relacji ul. Południowa - pl. Św. Floriana,

-

ul. Bankowa nr 3403F, relacji ul. Zjednoczenia – ul. Gimnazjalna,

-

ul. Kuśnierska nr 3426F, relacji ul. Witosa
– pl. Św. Floriana,

-

ul. Szeroka nr 3439F, relacji Pl. Wyzwolenia – pl. Św. Floriana,

-

pl. Św. Floriana nr 3442F, relacji Al. Wolności – ul. Szeroka,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia
2012r.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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UCHWAŁA NR XIV/105/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi gminnej
Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 ze zm.), uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się przebieg istniejącej drogi gminnej
102317F nazwanej ul. Słonecznikową w Nowej Soli.
§ 2. Połoşenie i przebieg drogi, o której mowa
w § 1 oznaczone jest na mapie stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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do uchwały Nr XIV/105/11
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 31 sierpnia 2011r.
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UCHWAŁA NR XIV/110/11
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SOLI
z dnia 31 sierpnia 2011r.
w sprawie: utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Gminy Nowa Sól - Miasto
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia
2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21,
poz. 112 ze zm.) oraz art 40 ust 1 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się, co
następuje:
§ 1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 paŝdziernika
2011r. na wniosek Prezydenta Miasta tworzy sie na
obszarze miasta Nowa Sól odrębne obwody do głosowania:
1) Nr 18 - na siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyznacza się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital, ul. Chałbińskiego 7,
2) Nr 19 - na siedzibę obwodowej komisji wyborczej wyznacza się Areszt Śledczy w Nowej Soli,
ul. Şeromskiego 2.
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§ 2. Informacja o wszystkich numerach i granicach obwodów do głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych podlega podaniu do
publicznej wiadomości w formie obwieszczenia najpóŝniej w 21 dniu przed dniem głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Lubuskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Zielonej Górze.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Nowa Sól - Miasto.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Piotr Szyszko
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KOMUNIKAT
PREZYDENTA MIASTA NOWA SÓL
z dnia 18 sierpnia 2011r.
Zestawienie danych dotyczących czynszu mieszkaniowego za I półrocze 2011r.
Załącznik nr 2
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienaleşących do publicznego zasobu
mieszkaniowego za I półrocze 2011rok połoşonych na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto
Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu
Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego
Powierzchnia
lokalu

Standard
lokalu

A
ponişej 40 m2

do 1918r.
zły*
1) ** ...
2) ...

dobry

1919-45
zły

dobry
3,90

1946-1970
zły

dobry

1971-2002
zły

dobry
1) 6,75
2) 8.00

po 2002r.
zły

dobry
10,00

B
C
A

40 m2 do 60 m2

B

3,90

1) 6,75
2) 8,00

10,00

3,30

6,75

3.30

6,75

C
A
powyşej 60 m
do 80 m2

2

B
C
A

powyşej 80 m2

B
C

ABBC*1)**
2)

standard wysoki (wyposaşenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
standard średni (wyposaşenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego oA – standard wysoki (wyposaşenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)
standard średni (wyposaşenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji
centralnego
standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)
budynek wymaga remontu
stawka czynszu najnişsza; średnia z najnişszych stawek w przypadku większej liczby stawek
stawka czynszu najwyşsza; średnia z najwyşszych stawek w przypadku większej liczby stawek
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieşące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, moşna nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaşy Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłoşone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłoşone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.

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

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

Nakład 60 egz.

ISSN

Cena

zł

