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Uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr IX/49/2011 z dnia 15 lipca
2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
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Uchwała Rada Gminy w Niegosławicach Nr IX/55/2011 z dnia 15 lipca
2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek,
zwolnień oraz wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

9966

Uchwała Rady Gminy Niegosławice Nr X/56/2011 z dnia 9 września
2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania
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Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 65/6/VIII/11 z dnia 20 września
2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz
wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów

9973

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 66/6/VIII/11 z dnia 20 września
2011r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso

9974

Uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 67/6/VIII/11 z dnia 20 września
2011r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

9975

Uchwała Rady Gminy w Trzebiechowie Nr IX/65/2011 z dnia 20 września 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Trzebiechów oraz trybu kontroli
prawidłowego ich wykorzystywania

9976
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Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ-4210-45(4)/
2011/40/VIII/JC z dnia 23 września 2011r.
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Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia
19 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady
Gminy Bojadła przeprowadzonych w dniu 18 września 2011r.

9979

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 października 2011r.
w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych w IV kwartale 2011 roku i I kwartale 2012 roku na terenie Województwa Lubuskiego
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WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
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Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2011r., sygn. akt II SA/Go 319/11
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UCHWAŁA NR IX/49/2011
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 15 lipca 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz
art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn. Dz. U.
Nr 45, poz. 235) uchwala się, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Niegosławice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik

§ 1. Ustala się opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wysokości 100zł (słownie: sto złotych).
2 0 83
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UCHWAŁA NR IX/55/2011
RADA GMINY W NIEGOSŁAWICACH
z dnia 15 lipca 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek, zwolnień oraz wzorów formularzy na
podatek od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXX/160/2009 Rady Gminy
w Niegosławicach z dnia 2 grudnia 2009r. (Dz. Urz.
Woj. Lubuskiego Nr 140, poz. 2016) wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 1 pkt 2 lit "d" otrzymuje brzmienie: "związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń
- 3,90zł od 1m² powierzchni użytkowej".

2. W § 3 ust. 1 załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W § 3 ust. 2 załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają
bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leszek Kocik
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/55/2011
Rada Gminy w Niegosławicach
z dnia 15 lipca 2011r.

1.NIP...........................................................................................
2. Regon ……………………………………………………….........
3. Nr PKD ……………………………………………………...........
4. Numer Krajowego Rejestru Sądowego ……………………..
5. Tel. kontaktowy …………………………………………….......

DN – 1

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
2. Rok

na ......................................
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jednolity Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej,
jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa ( Agencji Nieruchomości Rolnych), a także jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami
nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi,
bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nie posiadającymi osobowości
prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Termin składania: Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na
powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Niegosławice właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
3. Wójt Gminy Niegosławice
Adres Niegosławice 55 67-312 Niegosławice
B. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj składającego deklarację (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. osoba fizyczna  2. osoba prawna  3. jednostka organizacyjna
5. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)

 4. spółka nie mająca osobowości prawnej

1. właściciel 2. współwłaściciel 3. posiadacz samoistny  4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty
 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np.
dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny (np.dzierżawca, najemca)
 9. zarządca
6. Miejsce położenia przedmiotów opodatkowania
.....................................................................................
6 a. Identyfikator/y – numery działek
.....................................................................................
7. Numer/y księgi wieczystej
.....................................................................................
7 a. Nazwa sądu, w którym prowadzona jest księga wieczysta
.....................................................................................
8. Nazwa pełna
B.2 ADRES SIEDZIBY* / ADRES ZAMIESZKANIA**
11. Kraj
12. Województwo
14. Gmina

15. Ulica

13. Powiat
16. Numer domu / Numer lokalu
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18. Kod pocztowy

19. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA DEKLARACJI
20. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. deklaracja na dany rok
 2. korekta deklaracji rocznej
 3. wygaśnięcie obowiązku podatkowego

- data od .....................................
- data od ....................................

 4.powstanie obowiązku podatkowego w trakcie roku - data od ....................................
 5. zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby
- data od .....................................
D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)
Wyszczególnienie

Podstawa opodatkowania

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW (Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
21.
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków
................... m2
2. nieużytki
24.

Stawka podatku
wynikająca
z Uchwały Rady
Gminy w Niegosławicach

Kwota podatku
w zł, (należy zaokrąglić do pełnych złotych)

22.

23.

.................,.......
25.

.................,.......
26.

.................... ha
.................,.......
.................,.......
3. pozostałe grunty, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 27.
28.
29.
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
................... m2
.................,.......
.................,.......
D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych - ogółem
30.
31.
32.
..................... m2
.................,.......
.................,.......
w tym:
33.
34.
35.
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
........................ m2 ...................,........ ........................,........
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
........................ m2 ....................,........ ........................,........
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na
wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również
garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
36.
37.
38.
od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej ogółem,
........................ m2 .................,.......... .......................,..........
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
........................ m2 ....................,........ ........................,..........
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
....................... m2 ....................,........ ........................,..........
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
39.
40.
41.
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ogółem,
........................ m2 ....................,....... ..........................,.......
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
........................ m2 ...................,........ ..........................,........
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
........................ m2 ...................,......... ........................,.........
4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozu42.
43.
44.
mieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
.........................m2 .................,.......... ..........................,.......
podmioty udzielające tych świadczeń ,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
........................ m2 ....................,........ .........................,........
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
....................... m2 ....................,........ .........................,........
5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej 45.
46.
47.
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
........................ m2 .....................,....... ............................,.......
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
........................ m2 ....................,........ ...........................,........
powierzchni)
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
........................ m2 ....................,........ ...........................,........
D.3 BUDOWLE
1. budowle
48.
49.
50.
(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodo.....................,.......
.........................
............................,.......
wych)
E. ŁĄCZNA KWOTA PODATKU
Kwota podatku*
51.
Suma kwot z kol. D (należy zaokrąglić do pełnych złotych)
...........................,.......
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F. KWOTA PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI (w poszczególnych terminach płatności)

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
G. INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH
(podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa - z jakiego tytułu występuje zwolnienie)

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

55. Podpis (pieczęć) składającego / osoby reprezentującej składającego

I. ADNOTACJA ORGANU PODATKOWEGO

56. Data i podpis osoby przyjmującej formularz

*) Pouczenie:
W przypadku nie wpłacenia w obowiązujących terminach i ratach kwoty podatku z poz. 51 lub wpłacenia jej
w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.
z 2005r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.).
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/55/2011
Rada Gminy w Niegosławicach
z dnia 15 lipca 2011r.

Numer Identyfikacji Podatkowej składającego informację
1..................................................................................................
2. ................................................................................................

IN – 1

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej
regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi
(Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie
niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej
– dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne; tekst jedn. Dz. U.
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
Składający: Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub
ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Termin składania: W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość podatku.
Miejsce składania: Wójt Gminy Niegosławice właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
3. Wójt Gminy Niegosławice
Adres Niegosławice 55
67-312 Niegosławice
. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
B.1 DANE IDENTYFIKACYJNE
4. Rodzaj własności, posiadania (zaznaczyć właściwą kratkę)
1. właściciel  2. współwłaściciel

 3. posiadacz samoistny 
4. współposiadacz samoistny  5. użytkownik wieczysty

 6. współużytkownik wieczysty  7. posiadacz zależny (np. dzierżawca, najemca)  8. współposiadasz zależny (np. dzierżawca,
najemca)
 9. zarządca
5. Nazwisko, pierwsze imię, drugie imię

5a. Nazwisko , pierwsze imię , drugie imię

6. Imię ojca

6a. Imię ojca

7. Numer PESEL

7a. Numer PESEL

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA
8. Kraj

9. Województwo

10. Powiat

11. Gmina

12. Ulica

13. Numer domu / Numer lokalu

14. Miejscowość

15. Kod pocztowy

16. Poczta

C. OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI
17. Okoliczności (zaznaczyć właściwą kratkę)
 1. informacja składa
na po raz pierwszy
C. 1 POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI

 2. korekta uprzednio złożonej informacji (wykazu)
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D. DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA (z wyjątkiem zwolnionych)

D.1 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ( Uwaga! Wykazujemy z dokładnością do 1 m kw.)
Wyszczególnienie

Powierzchnia
gruntów

Identyfikator
– numer
działki

Nr księgi wieczystej i nazwa
sądu

1. związanych z prowadzeniem działalności gospo- 18.
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania
w ewidencji gruntów i budynków
.................. m2
2. nieużytki
19.

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

................. ha
20.
...................m2

D.2 POWIERZCHNIA UŻYTKOWA BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI (*)
1. mieszkalnych – ogółem

21.
................... m2

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

22.
2
........................m
2

...................m
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m
* Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części należy zaliczyć powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże
podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe.
2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej ogółem
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)

23.

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

................... m2
3. zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 24.
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym ogółem
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń,
w tym:
- kondygnacji o wysokości od 1,40 do 2,20 m (zaliczyć 50%
powierzchni)

................... m2
................... m2
25.

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

................... m2
5. pozostałych ogółem, w tym zajęte na prowadze- 26.
nie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego
- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

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

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

- kondygnacji o wysokości powyżej 2,20 m

................... m2
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D.3 BUDOWLE
1. budowle

Poz. 2084,2085

27.

(wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych)

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

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

F. OŚWIADCZENIE I PODPIS SKŁADAJĄCEGO / OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO
Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.
28. Imię
30. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

29. Nazwisko
31. Podpis składającego informację

32. Imię

33. Nazwisko

34. Data wypełnienia ( dzień – miesiąc – rok )

35. Podpis składającego informację
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UCHWAŁA NR X/56/2011
RADY GMINY NIEGOSŁAWICE
z dnia 9 września 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493, ze zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) uchwala się, co następuje:

3) Komisariatu Policji w Szprotawie

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na
terenie Gminy Niegosławice uchwala się tryb
i sposób powoływania i odwoływania członków
zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

7) Sądu Rejonowego w Żaganiu – kurator zawodowy

§ 2. 1. W skład zespołu wchodzą:
1) przewodniczący zespołu,
2) zastępca przewodniczącego,
3) sekretarz zespołu,
4) członkowie zespołu
2. Do prac zespołu interdyscyplinarnego powołani zostaną przedstawiciele instytucji i organizacji,
a w szczególności:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Niegosławicach

4) Jednostek Oświatowych
5) Służby Zdrowia
6) Organizacji pozarządowych

3. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy
może poszerzyć skład zespołu interdyscyplinarnego
o podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 5 ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.
§ 3. Przedstawicieli poszczególnych instytucji do
pracy w zespole interdyscyplinarnym powołuje Wójt
Gminy Niegosławice w drodze zarządzenia.
§ 4. Zespól interdyscyplinarny powołuje się na
okres 4 lat.
§ 5. Zespól interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Niegosławice a jednostkami delegującymi poszczególnych członków zespołu.
§ 6. Posiedzenia Zespołu odbywać się będą
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach.
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§ 7. Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu
zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegosławicach w zakresie:
a) przygotowania posiedzeń;

Poz. 2085,2086

§ 12. Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego
odbywają się w miarę potrzeb lub na wniosek przynajmniej połowy członków zespołu, jednak nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące.
§ 13. Posiedzenia zespołu zwołuje przewodniczący zespołu, a gdy jest to niemożliwe zastępca
przewodniczącego lub sekretarz.

b) zabezpieczenia materiałów kancelaryjnych;
c) szkoleń członków zespołu.
§ 8. Przewodniczący zespołu jest wybierany na
4 – letnią kadencję na pierwszym posiedzeniu zespołu, spośród jego członków większością głosów
w głosowaniu jawnym.

§ 14. Zespól interdyscyplinarny może tworzyć
grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem
przemocy w rodzinie.

§ 9. Na wniosek przewodniczącego zespołu,
podczas pierwszego posiedzenia zespołu, dokonuje
się wyboru zastępcy przewodniczącego zespołu oraz
sekretarza zespołu spośród pozostałych członków
zespołu większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 15. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego
i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych bądź społecznie.

§ 10. Wójt Gminy Niegosławice może odwołać
członka zespołu interdyscyplinarnego przed upływem kadencji w następujących sytuacjach:
1) na wniosek członka;
2) na wniosek instytucji, która delegowała jego do
pracy w zespole;

§ 16. Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi
Gminy Niegosławice sprawozdania z pracy zespołu
w terminie do 31 stycznia roku następującego po
roku, którego sprawozdanie dotyczy – sprawozdanie
roczne.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi
Gminy Niegosławice.

3) na wniosek przewodniczącego zespołu, w uzasadnionych przypadkach.

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

§ 11. Pracami zespołu interdyscyplinarnego kieruje przewodniczący zespołu, a gdy jest to nie możliwe zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

Przewodniczący Rady
Leszek Kocik
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UCHWAŁA NR 65/6/VIII/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 20 września 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1),
art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2) oraz

art. 47 § 4a w związku z art. 2 § 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.3) uchwala się, co
następuje:

1

§ 2. Określa się inkasentów do poboru opłaty
targowej:

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,
poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117,
poz. 679 i Nr 134, poz. 777.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475 oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654.

§ 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

3

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143,
poz. 1199, z 2006r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 112,
poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671,
z 2008r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 44,
poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241,
Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216,
poz. 1676 oraz z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127,
poz. 858, Nr 167, poz. 1131 i Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306.
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1) na terenie miasta Iłowa – Barbara Brzezicka,
córka Jana;
2) na terenie sołectwa Borowe - Teresa Kwiatkowska;
3) na terenie sołectwa Klików - Beata Andruszewska;
4) na terenie sołectwa Czerna - Franciszek Paczkowski;
5) na terenie sołectwa Żaganiec - Maciej Beszterda;
6) na terenie sołectwa Szczepanów – Anna Delikat;
7) na terenie sołectwa Wilkowisko – Agata Parfianowicz;
8) na terenie sołectwa Kowalice - Zbigniew Bednarek;
9) na terenie sołectwa Konin Żagański – Zdzisław
Chodorski;

Poz. 2086,2087

§ 3. 1. Dla inkasentów z terenu sołectw ustala się
termin płatności pobranej opłaty targowej na ostatni
dzień miesiąca.
2. Jeżeli ostatni dzień miesiąca, o którym mowa
w ust. 1, przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, terminem płatności jest następny
dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.
§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 25% od zainkasowanych wpłat z tytułu
opłaty targowej.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 17/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie
zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności
dla inkasentów (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011r.
Nr 9, poz. 269).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

10) na terenie sołectwa Czyżówek – Władysław Kozłowski;

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

11) na terenie sołectwa Jankowa Żagańska - Leokadia Ziaja.

Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki
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UCHWAŁA NR 66/6/VIII/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 20 września 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określenia inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)
oraz art. 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991r o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.2)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Na terenie wiejskim zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 2. Do poboru opłaty od posiadania psów
w poszczególnych sołectwach określa się następujących inkasentów:
1) Teresa Kwiatkowska – sołectwo Borowe;
2) Beata Andruszewska – sołectwo Klików;
3) Franciszek Paczkowski – sołectwo Czerna;
4) Maciej Beszterda – sołectwo Żaganiec;
5) Anna Delikat – sołectwo Szczepanów;

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241 z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679
i Nr 134, poz. 777.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475, oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654.

6) Agata Parfianowicz – sołectwo Wilkowisko;
7) Zbigniew Bednarek – sołectwo Kowalice;
8) Zdzisław Chodorski – sołectwo Konin Żagański;
9) Władysław Kozłowski – sołectwo Czyżówek;
10) Leokadia Ziaja – sołectwo Jankowa Żagańska.
§ 3. Określa się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 10% od zainkasowanych wpłat z tytułu
opłaty od posiadania psów.
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§ 4. Na terenie miejskim, pobór opłaty od posiadania psów:

nia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011r.
Nr 9, poz. 268).

1) przy zapłacie gotówkowej – dokonuje się
w kasie Urzędu Miejskiego w Iłowej;

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

2) przy zapłacie bezgotówkowej – dokonuje się na
rachunek gminy Iłowa.

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

§ 5. Traci moc uchwała Nr 16/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie
zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów,
wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodze-

Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki

2 0 87

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

2088
2 0 88

UCHWAŁA NR 67/6/VIII/11
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 20 września 2011r.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 6
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613
z późn. zm.2), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200,
poz. 1682 z późn. zm.3) oraz art. 6b ustawy z dnia
15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U.
z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.4) uchwala się,
co następuje:
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r.
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420
i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230
i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679
i Nr 134, poz. 777.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226,
poz. 1475, oraz z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654.
3
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002r.
Nr 216, poz. 1826, z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365
i Nr 179, poz. 1484, z 2006r. Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1825,
z 2008r. Nr 116, poz. 730, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r.
Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475.
4
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249,
poz. 1825, z 2007r. Nr 109, poz. 747, z 2008r. Nr 116, poz. 730
i Nr 237, poz. 1655, z 2009r. Nr 56, poz. 458 oraz z 2010r. Nr 96,
poz. 620, Nr 226, poz. 1475.

§ 1. Zarządza się pobór podatków w drodze inkasa na terenie wiejskim od osób fizycznych.
§ 2. Przez podatki, o których mowa w § 1, rozumie się:
1) podatek od nieruchomości;
2) podatek rolny;
3) podatek leśny.
§ 3. Do poboru podatków, o których mowa
w § 2, w poszczególnych sołectwach wyznacza się
następujących inkasentów:
1) Teresa Kwiatkowska – sołectwo Borowe;
2) Beata Andruszewska – sołectwo Klików;
3) Franciszek Paczkowski – sołectwo Czerna;
4) Maciej Beszterda – sołectwo Żaganiec;
5) Anna Delikat – sołectwo Szczepanów;
6) Agata Parfianowicz – sołectwo Wilkowisko;
7) Zbigniew Bednarek – sołectwo Kowalice;
8) Zdzisław Chodorski – sołectwo Konin Żagański;
9) Władysław Kozłowski – sołectwo Czyżówek;
10) Leokadia Ziaja – sołectwo Jankowa Żagańska.
§ 4. Określa się wynagrodzenie za inkaso
w wysokości 7,0% od zainkasowanych wpłat z tytułu
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 111

– 9976 –

§ 5. Traci moc uchwała Nr 15/6/III/10 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 30 grudnia 2010r w sprawie
zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za
inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011r. Nr 9,
poz. 267).

Poz. 2088,2089

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Józef Brzezicki

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
2 0 88
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UCHWAŁA NR IX/65/2011
RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE
z dnia 20 września 2011r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Trzebiechów oraz
trybu kontroli prawidłowego ich wykorzystywania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość dotacji dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Trzebiechów na
działalność w zakresie kształcenia, wychowania
i opieki, w tym profilaktyki społecznej w wysokości
75% wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego
ucznia, prowadzonych przez Gminę Trzebiechów,
z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby
prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczne
przedszkole.
2. Wniosek powinien być złożony w terminie do
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji i powinien zawierać:
1) numer i datę zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, dokonanym zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
2) informację o liczbie dzieci uczęszczających do
przedszkola,
3) zobowiązanie do informowania o zmianach zachodzących w liczbie dzieci,
4) numer rachunku bankowego, na który ma być
przekazywana dotacja,
5) numer statystyczny REGON,
3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Na podstawie wniosku organ dotujący
przekazuje dotację na kolejny miesiąc obliczoną
według faktycznej liczby uczniów.

2. Do 10 dnia każdego miesiąca osoba prowadząca przedszkole, składa w Urzędzie Gminy Trzebiechów, informację o faktycznej liczbie uczniów
sporządzoną według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest część dotacji przypadająca na dany miesiąc.
3. Dotacje w części niewykorzystanej do końca
roku budżetowego, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub
nienależnie pobrane podlegają zwrotowi wraz
z odsetkami, liczonymi jak od zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
4. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach na
rachunek bankowy przedszkola.
§ 4. 1. Osoba prawna lub fizyczna otrzymująca
dotację sporządza i przekazuje miesięczne rozliczenie otrzymanych dotacji w terminie do 20 dnia każdego następnego miesiąca, z uwzględnieniem faktycznej liczby uczniów.
2. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.
3. Kontrolę przeprowadzają pracownicy wyznaczeni przez Wójta Gminy Trzebiechów. Mają oni
prawo wstępu do dotowanego przedszkola oraz do
wglądu do prowadzonej przez przedszkole dokumentacji organizacyjnej i finansowej.
4. Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w informacjach merytorycznych, na podstawie
których przekazana jest dotacja oraz sprawdzenie
prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie
z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy
o systemie oświaty.
5. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do
prowadzenia ewidencji poniesionych wydatków na
przedszkole w sposób umożliwiający rozliczenie
przyznanej dotacji.
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6. Podmiot kontrolowany zobowiązany jest do
udostępnienia wszelkich dokumentów objętych zakresem kontroli.
7. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych
sporządza się protokół podpisywany przez kontrolowanego i kontrolującego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
8. Podmiotowi kontrolowanemu przysługuje
prawo wniesienia wyjaśnień i uwag do protokołu
w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu.
9. W razie stwierdzenie nieprawidłowości Wójt
Gminy Trzebiechów kieruje wystąpienie pokontrolne, w którym informuje o stwierdzonych nieprawidłowościach.
10. Podmiot kontrolowany, do którego zostało
skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym powiadomić Wójta Gminy Trzebiechów
o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
§ 5. 1. Rozliczenia przyznanej i zwrotu ewentualnie nadpłaconej dotacji, pobranej w nadmiernej
wysokości, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub niewykorzystanej do końca roku budżetowego, osoba prowadząca przedszkole niepubliczne
będzie dokonywać w okresach miesięcznych narastająco do 20 dnia po upływie każdego miesiąca,

Poz. 2089

z tym że rozliczenie roczne nastąpi do 15 stycznia
następnego roku. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca przedszkole niepubliczne dokonuje na podstawie faktycznej liczby uczniów uczęszczających do
niepublicznego przedszkola.
2. Rozliczenie dotacji powinno obejmować zadania realizowane ze środków przyznanej dotacji
z podziałem na wydatki osobowe i rzeczowe.
3. Rozliczenie sporządza się na formularzu określonym przez organ dotujący, stanowiący załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. Uchyla się uchwałę Nr VIII/59/2011 Rady
Gminy Trzebiechów z dnia 24 sierpnia 2011 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom w Gminie Trzebiechów
oraz trybu kontroli prawidłowego ich wykorzystywania
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Trzebiechów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Okińczyc
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/65/2011
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 20 września 2011r.

Wniosek o udzielenie dotacji na rok…..................... złożony na podstawie Uchwały Nr IX/65/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 20 września 2011r.
Termin złożenia wniosku do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
1. Wnioskodawca:
.......................................................................................................................................................................................
2. Numer i data zaświadczenia uprawnionego organu o wpisie do ewidencji szkół i przedszkoli niepublicznych.
.......................................................................................................................................................................................
3. Numer i data decyzji nadającej uprawnienia niepublicznego przedszkola.
.......................................................................................................................................................................................
4. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkola według stanu na dzień.
.......................................................................................................................................................................................
5. Podmiot prowadzący przedszkole zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej
liczbie uczniów oraz wysokości otrzymanych dotacji i ich wykorzystaniu.
6. Numer konta bankowego, na który należy przekazać dotację:
.......................................................................................................................................................................................

.............................................
(data)

...................................................
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/65/2011
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia 20 września 2011r.

Rozliczenie rzeczowe i finansowe wydatkowania dotacji udzielonej przez Gminę Trzebiechów dla niepublicznego przedszkola za miesiąc…………...….
1. Nazwa przedszkola
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana dotacja:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego przedszkole:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. Numer REGON:
.......................................................................................................................................................................................
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INFORMACJA
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
NR OSZ-4210-45(4)/2011/40/VIII/JC
z dnia 23 września 2011r.
o decyzji Nr OSZ-4210-45(3)/2011/40/VIII/JC
Decyzją z dnia 2 sierpnia 2010r. Nr OSZ-4210-18(9)/
2010/40/VIII/AB Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
zatwierdził ustaloną przez Zakład Energoelektryczny
ENERGO-STIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie
Wielkopolskim VIII taryfę dla ciepła, ustalając okres
jej obowiązywania do dnia 31 sierpnia 2011r.
W dniu 31 sierpnia 2011r., przedsiębiorstwo Zakład
Energoelektryczny ENERO-STIL Sp. z o.o. z siedzibą
w Gorzowie Wielkopolskim złożyło wniosek o zatwierdzenie zmiany VIII taryfy dla ciepła, poprzez
przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła.

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.) w związku z art. 47
ust. 1 i 2 oraz w związku z art. 45 i art 30 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) decyzją
z dnia 23 wrzesnia 2011r. odmówił wnioskowanej
zmiany VIII taryfy dla ciepła Zakładu Energoelektrycznego ENERGO-STIL Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.
z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno -Zachodniego
Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Anna Bródka

Po przeanalizowaniu złożonych przez Przedsiebiorstwo energetyczne materiałów i ich uzasadnienia,
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki działając na
podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W ZIELONEJ GÓRZE
z dnia 19 września 2011r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła przeprowadzonych w dniu 18 września
2011r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U.
z 2010r. Nr 176, poz. 1190 i z 2011r. Nr 34, poz. 172)
Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze podaje do
publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bojadła przeprowadzonych
w dniu 18 września 2011r.
CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarządzono w 1 okręgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata
zgłoszonego na 1 liście kandydatów przez 1 komitet
wyborczy.

3. Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu
wyborczym, tj. okręgu nr 2, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była mniejsza lub równa
liczbie mandatów w okręgu.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 2
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły się.
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3. Głosowania nie przeprowadzono.
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5. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

4. Radnym został wybrany:

Komisarz Wyborczy
w Zielonej Górze
Bogumił Hoszowski

1) z listy nr 1 KWW NASZA GMINA:
a) JAKUBOWSKI Bartosz;
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 1 października 2011r.
w sprawie ustalenia wskaźnika przeliczeniowego 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych
w IV kwartale 2011 roku i I kwartale 2012 roku na terenie Województwa Lubuskiego
Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12a i b ustawy z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266, z 2006r.
Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, Nr 167, poz. 1193,
Nr 249, poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902, Nr 173,
poz. 1218, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010r. Nr 3,
poz. 13) obwieszcza się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, określającego przeciętny koszt budowy 1m2 powierzchni użytkowej
budynków mieszkalnych na okres od 1 października
2011 roku do 31 marca 2012 roku:
dla województwa lubuskiego z wyłączeniem Miasta Gorzowa Wlkp. będącego
2 0 92

siedzibą wojewody oraz Miasta Zielona
Góra będącego siedzibą sejmiku województwa – 3.588zł,
dla Miasta Gorzowa Wlkp. będącego siedzibą wojewody oraz dla Miasta Zielona
Góra będącego siedzibą sejmiku województwa – 3.807zł.
§ 2. Traci moc Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 1 kwietnia 2011r.
§ 3. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Wojewoda Lubuski
Helena Hatka
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WYROK
WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
SYGN. AKT II SA/GO 319/11
z dnia 30 czerwca 2011r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym:
Przewodniczący

Sędzia WSA Michał

Sędziowie

Sędzia WSA Grażyna Staniszew-

w Nowej Soli na uchwałę Rady Miejskiej w Bytomiu
Odrzańskim z dnia 14 grudnia 2001r., Nr XXVI/198/01
w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom
Odrzański

ska (spr.)

I.

stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
w części obejmującej § 3 ust. 1, ust. 3 i ust. 4,
§ 5, § 6 ust. 1 pkt „a" oraz § 12,

II.

stwierdza, że zaskarżona uchwała w części
określonej w punkcie I sentencji wyroku nie
podlega wykonaniu.

Ruszyński

Sędzia WSA Maria Bohdanowicz
Protokolant

sekr. sąd. Stanisława Maciejewska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca
2011r. sprawy ze skargi Prokuratora rejonowego
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw, można nabywać: - na podstawie nadesłanego zamówienia: w Biurze Gospodarczym
Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. (0-95) 7115-210 - w punkcie sprzedaży Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., ul Jagiellończyka 8, codziennie w godz. 730 - 1530
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Dzienniki Urzędowe wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu redakcji Dziennika Urzędowego, w bibliotece Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. oraz Delegaturze Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zielonej Górze – codziennie w godzinach pracy urzędu.
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