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UCHWAŁA NR IX/79/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 30 czerwca 2011r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Wyspy
Parkowej – „Bażanciarnia” w Żaganiu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 20
ust. 1 i art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XXXVII/13/2009 Rady Miasta Şagań z dnia
13 stycznia 2009 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Wyspy Parkowej –
„Başanciarnia” w Şaganiu, po stwierdzeniu zgodności ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Şagań,
uchwaloną uchwałą Nr XXIV/45/2008 Rady Miasta
Şagań z dnia 24 kwietnia 2008 roku, Rada Miasta
Şagań uchwala, co następuje:
DZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Wyspy
Parkowej – „Başanciarnia” w Şaganiu.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są załączniki:
1) Nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000;
2) Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu Wyspy Parkowej – „Başanciarnia” w Şaganiu;
3) Nr 3 – rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) planie – naleşy przez to rozumieć miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych, a takşe plany i programy spo-

rządzane na podstawie przepisów ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;
3) rysunku planu – naleşy przez to rozumieć graficzny zapis planu, będący załącznikiem graficznym o którym mowa w §1 ust. 2 pkt 1;
4) liniach rozgraniczających – naleşy przez to rozumieć linie na rysunku planu rozdzielające tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospodarowania;
5) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o przeznaczeniu określonym symbolem
literowym i numerem;
6) przeznaczeniu podstawowym terenu – naleşy
przez to rozumieć takie przeznaczenie, które
powinno przewaşać na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;
7) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – naleşy
przez to rozumieć takie przeznaczenie, inne niş
podstawowe, które stanowi uzupełnienie lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe, jednocześnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając
moşliwości zagospodarowania terenu w sposób określony przeznaczeniem podstawowym;
8) wskaŝniku terenu zabudowanego – naleşy przez
to rozumieć udział procentowy sumy powierzchni zabudowanych przez budynki i budowle w ogólnej powierzchni działki budowlanej;
9) wskaŝniku terenu biologicznie czynnego – naleşy przez to rozumieć udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki budowlanej;
10) urządzeniach towarzyszących – naleşy przez to
rozumieć obiekty technicznego wyposaşenia
i infrastruktury technicznej, drogi wewnętrzne,
ciągi piesze, ścieşki rowerowe, parkingi i garaşe
oraz inne urządzenia pełniące słuşebną rolę
wobec przeznaczenia podstawowego;
11) usługach – naleşy przez to rozumieć działalności w dziedzinach: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa,
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zdrowia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji,
instytucji finansowych i ubezpieczeniowych,
siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyşsze grupy nie dotyczą bezpośrednio, a mają charakter usługi
i obsługi.
2. Nie zdefiniowane pojęcia naleşy rozumieć
zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są:
2) linie rozgraniczające;
3) przeznaczenia terenów.
2. Pozostałe elementy rysunku mają charakter
informacyjny, sugerujący określone rozwiązania
przestrzenne i regulacyjne.
3. Na terenie opracowania planu obowiązują
ustalenia przepisów odrębnych.
§ 4. 1. W dziale II wprowadzono:
i kształtowania

DZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA CAŁEGO
OBSZARU OPRACOWANIA
Rozdział 1
Zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego
§ 6. Naleşy zachować układ dróg, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
§ 7. Zakazuje się realizacji dachów o przesuniętej
w pionie kalenicy oraz o niesymetrycznych spadkach połaci.
§ 8. 1. Dopuszcza się lokalizację reklam, obiektów małej architektury, których wysokość nie moşe
przekroczyć ustalonej wysokości zabudowy na terenie, chyba şe przepisy działu III dopuszczą dla tych
obiektów inne wysokości.

1) granica opracowania;

1) zasady ochrony
strzennego;
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ładu

prze-

2) zasady ochrony środowiska, przyrody;
3) zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego, zabytków;
4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych;
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
6) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu układu komunikacyjnego;
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej.
2. W dziale III wprowadzono ustalenia dotyczące
przeznaczenia terenów oraz szczegółowe warunki,
parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu, dla poszczególnych
terenów wyznaczonych w planie.
3. W dziale IV wprowadzono ustalenia końcowe,
w tym jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości
terenu.
§ 5. Nie określa się ustaleń i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a takşe zagroşonych osuwaniem się mas ziemnych, z uwagi na brak
występowania zagadnień na terenie opracowania
planu.

2. Nie ustala się wysokości zabudowy dla obiektów i urządzeń stanowiących inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej.
§ 9. Dopuszcza się budowę nowych obiektów
oraz remonty, przebudowę, zabudowę odtworzeniową istniejących budynków zlokalizowanych na
granicach działek lub w odległości mniejszej niş 4m
od granicy działki, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 10. Zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych.
Rozdział 2
Zasady ochrony środowiska, przyrody
§ 11. Ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpieczenia próchniczej warstwy gleby z części gruntów
przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 12. Ustala się ograniczenie uciąşliwości projektowanej działalności usługowej w zakresie emisji
hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji złowonnych oraz nie jonizującego promieniowania elektromagnetycznego, do granic własności terenu określonych tytułem prawnym, na których jest
lokalizowana.
§ 13. Lokalizacja planowanych przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie
znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko według przepisów odrębnych.
§ 14. Ustala się obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń.
§ 15. W obszarze opracowania planu obowiązuje
zapewnienie warunków umoşliwiających prowadzenie akcji ratowniczych przeciwpoşarowych, poprzez
zapewnienie zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpoşarowych oraz dróg przeciwpoşarowych,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
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§ 16. Na terenie objętym planem dopuszcza się
wszelkie działania na rzecz poprawy stanu środowiska niezaleşnie od tego czy są one bezpośrednio
związane z ustaloną funkcją terenu.
§ 17. Teren objęty opracowaniem znajduje się
w zasięgu zalewu powodziowego o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%.
Rozdział 3
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego,
dziedzictwa kulturowego, zabytków
§ 18. Ścisłej ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów odrębnych podlega:
1) cały obszar objęty opracowaniem, stanowiący
część obszaru zespołu urbanistyczno – krajobrazowego miasta Şagań, wpisanego do rejestru zabytków – Nr rejestrowy 70;
2) południowa część obszaru objętego opracowaniem, stanowiąca część obszaru Parku Zamkowego, wpisanego do rejestru zabytków – Nr rejestrowy L-166/1-3/A.
§ 19. Prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na całym
obszarze objętym opracowaniem wymaga uzyskania pozwolenia właściwego konserwatora zabytków.
§ 20. 1. Na obszarze objętym opracowaniem,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, ochronie
konserwatorskiej w zakresie bryły, geometrii i sposobu krycia dachu, kompozycji elewacji, w tym detalu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz kolorystyki,
podlegają obiekty znajdujące się w wojewódzkiej
ewidencji zabytków:
1) elektrownia wodna Şagań II przy ul. II Armii
Wojska Polskiego;
2) budynek maszynowni i rozdzielni w zespole
elektrowni Şagań II przy ul. II Armii Wojska Polskiego;
3) budynek dawnej fabryki sukna;
4) komin przy budynku dawnej fabryki sukna.
2. W przypadku skreślenia obiektu z wojewódzkiej ewidencji zabytków odpowiednie ustalenia § 20
ust. 1 tracą moc.
§ 21. Naleşy dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali
i bryły, przy załoşeniu harmonijnego współistnienia
elementów kompozycji historycznej i współczesnej.
§ 22. 1. Elementy stosowane do wykończenia
zewnętrznego budynków powinny nawiązywać do
tradycyjnych rozwiązań stosowanych na terenie
miasta, z wyłączeniem paneli stalowych i PCV oraz
pokryć dachowych z blachy dachówkopodobnej.
2. Dopuszcza się stosowanie współczesnych materiałów wykończeniowych w sposób harmonijnie
wkomponowany w całość kompozycji.
§ 23. Kompozycję elewacji nowoprojektowanych
budynków naleşy kształtować jako harmonijną
płaszczyznę z wprowadzeniem podziałów architek-
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tonicznych oraz detali architektonicznych, urozmaicających płaszczyzny.
§ 24. Naleşy zachować nawierzchnie o wartościach historycznych oraz elementy komponowanej
zieleni.
§ 25. Wszelkie nowe lokalizacje, działania inwestycyjne, projekty budowlane obiektów budowlanych oraz wygląd architektoniczny podlegają
uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków.
§ 26. Dokonywanie podziałów nieruchomości
oraz zmiany, przebudowy i remonty, mające wpływ
na zewnętrzną formę architektoniczną budynków
i zagospodarowanie terenu podlegają uzgodnieniu
z właściwym konserwatorem zabytków.
§ 27. Naleşy odtworzyć historyczny fragment
parku na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 1ZP, poprzez zachowanie terenów zieleni, utrzymanie starodrzewu i wprowadzanie nowych
nasadzeń.
§ 28. Dopuszcza się objęcie gminną ewidencją
zabytków obiektów cennych kulturowo na podstawie przepisów odrębnych.
§ 29. 1. Prace ziemne na obszarze objętym opracowaniem wymagają poprzedzenia badaniami archeologicznymi.
2. Wszystkie odkryte w czasie prac ziemnych
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie
prawnej zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 30. 1. Wykaz obiektów ujętych w wojewódzkiej
ewidencji zabytków podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom.
2. Wpisywanie i skreślanie z wojewódzkiej ewidencji zabytków poszczególnych obiektów nie powoduje zmian w ustaleniach planu.
Rozdział 4
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych
§ 31. Obszary przestrzeni publicznej obejmują:
1. teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem 1KD(D);
2. ciągi piesze, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1KX, 2KX;
3. teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZP.
§ 32. Dla obszarów przestrzeni publicznej ustala
się:
1. dopuszczenie umieszczenia tablic informacyjnych i reklamowych, punktów informacyjnych, pod
warunkiem:
a) właściwej ekspozycji obiektów budowlanych,
b) zachowania bezpieczeństwa pieszych i ruchu
pojazdów,
c) spełnienia przepisów odrębnych,
techniczno – budowlanych;

w tym
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2. wzdłuş linii rozgraniczających dróg dopuszcza
się lokalizację ogrodzenia przy zachowaniu jednakowej wysokości lub wzajemnym dostosowaniu
wysokości odcinków ciągów ogrodzeń jednak nie
wyşszych niş 1,5m od poziomu terenu.
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Rozdział 7

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
układu komunikacyjnego

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości

§ 38. Dla obsługi komunikacyjnej ustala się tereny dróg określone liniami rozgraniczającymi oraz
tereny dróg wewnętrznych realizowanych na warunkach określonych w § 41 i wprowadza się ich
klasyfikację funkcjonalną.

§ 33. 1. W ramach planu nie wyznacza się terenów objętych postępowaniem scalania i wtórnego
podziału nieruchomości.

§ 39. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
1KD(D) – teren drogi publicznej – droga dojazdowa:

2. Dopuszcza się wtórny podział działek na terenach zainwestowanych, pod warunkiem uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków, zgodnie z warunkami jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej dla podzielonych
nieruchomości zgodnie z przepisami odrębnymi.

1. szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu;

3. Dopuszcza się podział działek po obrysach
budynków.

4. dopuszcza się lokalizację ciągów pieszych oraz
dróg rowerowych;

4. Pod urządzenia infrastruktury technicznej oraz
w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, ciągów pieszych, rowerowych, miejsc postojowych lub budowy przepompowni ścieków, dodatkowych stacji
transformatorowych dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach i na warunkach wynikających
z przepisów odrębnych.

5. dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej;

Rozdział 5

§ 34. 1. Ustala się minimalną szerokość frontu
działki budowlanej 30m.
2. Ustalona minimalna szerokość frontu działki
budowlanej nie dotyczy działek wydzielanych po
obrysach budynków.
§ 35. 1. Ustala się minimalne powierzchnie nowo
wydzielanych działek budowlanych w zabudowie
oznaczonej symbolem UC 1500m2.
2. Ustalona minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie dotyczy działek
wydzielanych po obrysach budynków.
Rozdział 6
Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy
§ 36. 1. Wszystkie obiekty o wysokości równej
i większej niş 50m nad poziomem terenu, stanowią
przeszkody lotnicze i ze względu na zapewnienie
warunków bezpieczeństwa ruchu cywilnych statków
powietrznych muszą być uzgadnianie z Prezesem
Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2. Pozostałe zasady i warunki zagospodarowania
terenów są określone w przepisach szczegółowych
dla poszczególnych terenów, zawartych w Dziale III
uchwały.
§ 37. Nie wyznacza się terenów dla których
obowiązuje zakaz zabudowy.

2. zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie
z przepisami odrębnymi;
3. dopuszcza się poszerzenie wraz z rozbudową
mostu;

6. dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi.
§ 40. Ustala się przeznaczenie podstawowe terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami
1KX, 2KX – ciągi piesze:
1. dopuszcza się wprowadzenie zieleni ozdobnej;
2. dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą terenu.
§ 41. Na obszarze planu dopuszcza się realizację
dróg wewnętrznych. W przypadku ich realizacji ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu:
1. minimalną szerokość w liniach rozgraniczających
8m;
2. dopuszcza się zagospodarowanie jezdni oraz
ciągu pieszego w formie ciągu pieszo-jezdnego;
3. dopuszcza się wprowadzenie zieleni izolacyjnej
i ozdobnej;
4. dopuszcza się lokalizację nie ograniczających
bezpieczeństwa ruchu reklam, obiektów małej
architektury;
5. dopuszcza się wprowadzenie elementów infrastruktury technicznej pod warunkiem uzyskania
uzgodnienia z zarządcą drogi;
6. dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych na
potrzeby poszczególnych budynków.
§ 42. Ustala się następującą minimalną liczbę
miejsc postojowych:
1. obiekty handlowe, w tym obiekty handlowe
o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2 –
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1 miejsce postojowe na 50m2 powierzchni uşytkowej

§ 46. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych ustala się:

2. obiekty usługowe – 1 miejsce postojowe na
50m2 powierzchni uşytkowej;

1. dopuszcza się realizację kanalizacji deszczowej
na terenie opracowania;

3. lokale mieszkalne – 1 miejsce postojowe na
2 lokale mieszkalne;

2. obowiązek, przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej lub rozprowadzeniem po terenie
inwestora, zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, w lokalnych urządzeniach oczyszczających;

4. do powierzchni uşytkowej, stanowiącej podstawę obliczania ilości miejsc postojowych nie
wlicza się powierzchni uşytkowej towarzyszących budynkom garaşy.
Rozdział 8
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu
infrastruktury technicznej
§ 43. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia terenu
w infrastrukturę techniczną:
1. docelowo przyjmuje się zasadę, iş wszystkie nowe liniowe elementy infrastruktury technicznej,
poza przyłączami do poszczególnych obiektów,
powinny być usytuowane pod ziemią (linie
elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia oraz telefoniczne wyłącznie kablowe)
oraz maja przebiegać w liniach rozgraniczających dróg i ulic, lub innych przestrzeniach publicznych, w uzgodnieniu z zarządcami dróg.
W sytuacjach uzasadnionych względami technicznymi bądŝ bezpieczeństwa dopuszcza się
przeprowadzenie sieci poza układem ulic pod
warunkiem zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowiązujących przy projektowaniu
sieci;
2. wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na terenie objętym planem wymagają
uzyskania warunków technicznych od właściwych administratorów sieci.
§ 44. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1. zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych,
technologicznych i przeciwpoşarowych z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej;
2. rozbudowę sieci wodociągowej z zapewnieniem
zaopatrzenia w wodę na cele przeciwpoşarowe,
w tym średnice nominalne przewodów wodociągowych oraz hydrantów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3. rozbudowę sieci według warunków technicznych
uzgodnionych z administratorem.
§ 45. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia
ścieków bytowych oraz komunalnych ustala się:
1. zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków
do gruntu, cieków powierzchniowych oraz wód
podziemnych;
2. realizację sieci kanalizacji z odprowadzeniem do
oczyszczalni ścieków;
3. dopuszczenie realizacji indywidualnej oczyszczalni ścieków.

3. obowiązek utwardzania i skanalizowania terenów, na których moşe dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi, chemicznymi i olejami;
4. dopuszcza się rozprowadzenie wód deszczowych
po terenie inwestora zgodnie z przepisami odrębnymi;
5. dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych
do cieków wód powierzchniowych, lokalną siecią kanalizacyjną, na warunkach określonych
przez zarządcę cieku;
6. odprowadzenie do kanalizacji deszczowej odpływów z powierzchni dachów obiektów kubaturowych.
§ 47. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się
zaopatrzenie w ciepło w oparciu o istniejący ciepłociąg lub o indywidualne i grupowe instalacje zasilane gazem, energią elektryczną i innymi paliwami
niskoemisyjnymi.
§ 48. W zakresie telekomunikacji ustala się rozbudowę i budowę infrastruktury i sieci telekomunikacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 49. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
1. zaopatrzenie z dystrybucyjnej sieci gazowej na
warunkach określonych przez administratora
sieci;
2. dopuszcza się budowę nowych sieci gazowych.
§ 50. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1. zaopatrzenie z istniejącej sieci elektroenergetycznej;
2. rozbudowę sieci elektrycznej wraz z niezbędnymi
urządzeniami technicznymi według technicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych
z administratorem sieci;
3. w przypadku kolizji planowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi dopuszcza się ich przebudowę
i rozbudowę.
§ 51. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach
odrębnych.
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Rozdział 9
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
§ 52. Na terenie objętym planem dopuszcza się
realizację rozwiązań tymczasowych, nie będących
obiektami budowlanymi.
DZIAŁ III
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW
WYZNACZONYCH PLANEM
§ 53. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UC
ustala się:
1. przeznaczenie podstawowe: tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000m2 oraz tereny zabudowy
usługowej;
2. przeznaczenie uzupełniające: funkcja mieszkaniowa w budynkach usługowych, lokalizowana
maksymalnie w trzech najwyşszych kondygnacjach budynków, zieleń urządzona, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, parkingi, urządzenia towarzyszące;
3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) lokalizowanie zabudowy o wysokości nie
przekraczającej 25m,
b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie
własności miejsc postojowych dla samochodów uşytkowników stałych i przebywających
okresowo na warunkach określonych w § 42,
c) naleşy dostosować nową zabudowę do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i bryły, przy załoşeniu harmonijnego
współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej,
d) elementy stosowane do wykończenia zewnętrznego budynków powinny nawiązywać
do tradycyjnych rozwiązań stosowanych na
terenie miasta (z wyłączeniem paneli stalowych i PCV oraz pokryć dachowych z blachy
dachówkopodobnej), z dopuszczeniem stosowania współczesnych materiałów wykończeniowych w sposób harmonijnie wkomponowany w całość kompozycji,
e) kompozycję elewacji nowoprojektowanych
budynków naleşy kształtować jako harmonijną płaszczyznę z wprowadzeniem podziałów
architektonicznych oraz detali architektonicznych, urozmaicających płaszczyzny,
f)

wszelkie nowe lokalizacje podlegają uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków;

4. parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
a) dachy płaskie lub o symetrycznych połaciach
dachowych o spadkach do 30°,

Poz. 2094
b) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudowy: 80% powierzchni działek,
c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działek,
d) ustala się minimalną nieprzekraczalną linię
zabudowy 5m od linii rozgraniczających wydzielanych dróg wewnętrznych,
e) przed nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się lokalizowanie dróg, parkingów,
zieleni urządzonej,
f)

zieleń urządzoną naleşy kształtować jako niską, średnią i wysoką o charakterze zieleni
towarzyszącej i ozdobnej.

§ 54. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZP
ustala się:
1. przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej;
2. przeznaczenie uzupełniające: obiekty małej architektury, ciągi piesze, ścieşki rowerowe, miejsca
postojowe;
3. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) naleşy odtworzyć historyczny fragment parku
poprzez zachowanie terenów zieleni, utrzymanie starodrzewu i wprowadzanie nowych
nasadzeń,
b) dopuszcza się sytuowanie elementów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi,
c) dopuszcza się lokalizację
5 miejsc postojowych.

maksymalnie

§ 55. Dla terenów oznaczonych symbolami 1WS,
2WS ustala się:
1. przeznaczenie podstawowe: tereny wód powierzchniowych;
2. przeznaczenie uzupełniające: urządzenia i obiekty ochrony przeciwpowodziowej;
3. nakazuje się zagospodarowanie brzegów rzeki
i kanału, nie zalanych wodami, stanowiących
krajobrazowo część załoşenia parkowego,
zgodnie z wytycznymi właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz przepisami
odrębnymi.
§ 56. Dla terenu oznaczonego symbolem 1WP
ustala się:
1. przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń
wodnych – elektrownia i jaz;
2. dopuszcza się przebudowę bez zmiany funkcji
podstawowej;
3. dopuszcza się wykorzystanie jazów jako ciągów
pieszych oraz do prowadzenia sieci infrastruktury technicznej, na warunkach zarządcy sieci
i właściciela urządzeń wodnych.
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DZIAŁ VI
USTALENIA KOŃCOWE
§ 57. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości, określoną w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dla wszystkich terenów w wysokości
30%.
§ 58. W granicach opracowania tracą moc ustalenia uchwały Nr VII/16/2007 Rady Miasta Şagań
z dnia 29 marca 2007r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu Wyspy Parkowej – „Başanciarnia” w Şaganiu
oraz uchwały Nr V/34/2003 Rady Miejskiej w Şaga-

Poz. 2094

niu z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starego Miasta” w Şaganiu.
§ 59. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 60. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/79/2011
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 czerwca 2011r.

rysunek planu
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/79/2011
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 czerwca 2011r.

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IX/79/2011
Rady Miasta Żagań
z dnia 30 czerwca 2011r.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU UWAG
WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO
PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO TERENU WYSPY PARKOWEJ –
„BAŻANCIARNIA” W ŻAGANIU

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI,
ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEŻĄCEJ DO
ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH
FINANSOWANIA

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 z póŝn. zm.), stwierdza się, şe do wyłoşonego do publicznego wglądu
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Wyspy Parkowej –
„Başanciarnia” w Şaganiu nie zostały złoşone uwagi.

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80,
poz. 717 ze zm.) na potrzeby zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenu
Wyspy Parkowej – „Başanciarnia” w Şaganiu.
Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać
się w oparciu o wszelkie moşliwe ŝródła pozyskania
funduszy na ten cel, środków własnych gminy, opłat
adiacenckich oraz partycypacji inwestorów indywidualnych.
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UCHWAŁA NR VIII.65.2011
RADY GMINY KOLSKO
z dnia 14 września 2011r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Konotop
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Droga połoşona w obrębie miejscowości
Konotop oznaczona numerem działki 368/10, otrzymuje nazwę ulica Spokojna.
§ 2. Szczegółowe połoşenie ulicy przedstawiono
na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodnicząca Rady
Agnieszka Liśkiewicz
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Załącznik
do uchwały Nr VIII.65.2011
Rady Gminy Kolsko
z dnia 14 września 2011r.
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UCHWAŁA NR 0007.65.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 19 września 2011r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa w sprawie uchwalenia statutów
jednostek pomocniczych – osiedli
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje
z mieszkańcami miasta Kargowa w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych – osiedli
miasta Kargowa, o których mowa w ust. 2.
2. Projekty statutów stanowią załączniki do niniejszej uchwały:
a) Osiedla „Zamieście” – stanowi załącznik Nr 1
do uchwały,
b) Osiedla „Górna Kargowa” – stanowi załącznik
Nr 2 do uchwały,
c) Osiedla „Dolna Kargowa” – stanowi załącznik
Nr 3 do uchwały.
3. Udział w konsultacjach mogą brać pełnoletni
mieszkańcy miasta Kargowa.
§ 2. Termin przeprowadzenia konsultacji, skład
osobowy komisji oceniającej wyniki konsultacji oraz
wzór protokołu zawierającego wyniki przeprowadzonych konsultacji określi Burmistrz Kargowej.
§ 3. Projekt statutu kaşdego osiedla wyłoşony
zostanie do publicznego wglądu w okresie konsultacji w:
1) Biurze obsługi Rady Miejskiej,
2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego:
www.kargowa.pl.
§ 4. 1. W przedmiocie konsultowanej sprawy
z mieszkańcami miasta Kargowa mieszkańcy udzielą
opinii poprzez odpowiedŝ na pytanie:
„Czy jest Pan/Pani za przyjęciem statutu jednostki
pomocniczej – Osiedla …......... w (nazwa osiedla)
brzmieniu podanym w projekcie statutu osiedla zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kargowej i Biurze obsługi Rady Miejskiej
w Kargowej.”
2. Konsultacje będą polegać na wyraşeniu opinii
poprzez zakreślenie odpowiedzi twierdzącej w kratce
z zapisem „TAK”, albo odpowiedzi negatywnej
w kratce z zapisem „NIE”, albo odpowiedzi wstrzymującej poprzez zakreślenie kratki z zapisem
„WSTRZYMUJĘ SIĘ”
3. Wyraşenie opinii, o której mowa w ust. 1 i 2
nastąpi na kartach konsultacyjnych, opieczętowanych przez Burmistrza Kargowej, zawierających

treść zapytania, o którym mowa w ust. 1, udostępnianych przez pracowników Urzędu Miejskiego
w Kargowej w Biurze obsługi Rady Miejskiej, po
uprzednim potwierdzeniu odbioru karty przez podpis osoby uprawnionej. Wypełnione karty konsultacyjne zostaną wrzucone do oplombowanej urny
mieszczącej się w miejscu udostępniania kart.
4. W ramach konsultacji przyjmowane będą
równieş pisemne opinie mieszkańców miasta Kargowa do projektów statutów, do wykorzystania
przez Radę Miejską.
§ 5. 1. Z przeprowadzonych konsultacji Burmistrz
Kargowej złoşy Radzie Miejskiej w Kargowej sprawozdanie na najblişszej sesji Rady Miejskiej
w Kargowej po zakończeniu konsultacji.
2. Mieszkańcy miasta Kargowa powiadomieni
zostaną przez Burmistrza Kargowej o wynikach
przeprowadzonych konsultacji poprzez ich wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Kargowej oraz na stronie internetowej Gminy
Kargowa www.kargowa.pl.
§ 6. Wyniki konsultacji w sprawie projektów statutów jednostek pomocniczych, o których mowa
w § 1 dotyczą oddzielnie kaşdego osiedla, mają charakter opiniodawczy i nie są wiąşące dla organów
Gminy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kargowej.
Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 0007.65.2011
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 19 września 2011r.
STATUT OSIEDLA ZAMIEŚCIE
Rozdział 1
Nazwa i obszar działania jednostki pomocniczej
§ 1. 1. Ogół Mieszkańców Osiedla Zamieście
stanowi Samorząd Mieszkańców Zamieścia.

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

– 9996 –

Poz. 2096

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi: Osiedle Zamieście.

2) składanie wniosków do organów Gminy
w sprawach waşnych dla mieszkańców,

§ 2. 1. Osiedle Zamieście jest jednostką pomocniczą, którego mieszkańcy wspólnie z innymi mieszkańcami miasta Kargowa tworzą wspólnotę samorządową miasta Kargowa.

3) przedstawianie opinii lub stanowisk w sprawach naleşących do zakresu ich działania,

2. Samorząd mieszkańców działa na podstawie
przepisów prawa.
§ 3. Obszar działania Osiedla Zamieście obejmuje ulice: Akacjowa, Brzozowa, Dębowa, Grabowa,
Leśna, Lipowa, Łąkowa, Modrzewiowa, Powstańców
Wielkopolskich, Sportowa, Strzelecka, Wolsztyńska,
Zamieście.
Rozdział 2
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami Osiedla Zamieście są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców,
2) Zarząd Osiedla.
2. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata.
§ 5. 1. Ogólne zebranie mieszkańców jest organem uchwałodawczym.
2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym.
3. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący.
§ 6. Do zakresu działania Samorządu Mieszkańców Osiedla Zamieście naleşy:
1) podejmowanie wszelkich działań mających na
celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Osiedla Zamieście,
2) współdziałanie z Radą Miejską w Kargowej i jej
Komisjami oraz Burmistrzem Kargowej w rozpatrywaniu spraw związanych z şyciem Osiedla
Zamieście,
3) organizowanie działań mających na celu integrację społeczności Osiedla Zamieście,
4) przedstawianie władzom gminy spraw dotyczących Osiedla Zamieście i zabieganie o ich realizację,
5) dbałość o ochronę środowiska i zachowanie
terenów zielonych,
6) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu
utrzymanie czystości,
7) rozwijanie pomocy sąsiedzkiej oraz kształtowanie zasad współşycia społecznego,
8) podejmowanie uchwał w sprawie określenia
priorytetowych zadań dla Osiedla Zamieście do
ujęcia w projekcie budşetu Gminy na następny
rok budşetowy,
9) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej
w Kargowej dotyczących Osiedla Zamieście.
§ 7. Zadania określone w § 6 niniejszego statutu
organy Osiedla Zamieście realizują poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla
Zamieście w ramach przyznanych kompetencji,

4) współpracę z Radą Miejską w Kargowej oraz jej
komisjami,
5) występowanie do Rady Miejskiej w Kargowej
z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza moşliwości mieszkańców Osiedla Zamieście,
6) organizowanie wspólnych prac na rzecz Osiedla Zamieście,
7) inicjowanie lub organizowanie imprez kulturalnych i sportowych na terenie Osiedla Zamieście,
8) inicjowanie róşnych form współzawodnictwa
mieszkańców Osiedla Zamieście.
§ 8. 1. Uchwały i opinie ogólnego zebrania
mieszkańców Osiedla Zamieście Przewodniczący
zarządu osiedla przekazuje Burmistrzowi Kargowej.
2. Burmistrz Kargowej w zaleşności od charakteru sprawy, załatwia ją we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Kargowej.
3. O sposobie załatwiania spraw informuje się
ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Zamieście
poprzez Przewodniczącego zarządu osiedla.
§ 9. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców Osiedla Zamieście nawiązuje
współpracę z samorządami mieszkańców innych
osiedli, zawiera porozumienie określające zakres
i sposób wykonywania wspólnych zadań oraz moşe
podejmować wspólne uchwały.
Rozdział 3
Zarząd Osiedla i jego przewodniczący
§ 10. 1. W celu zapewnienia stałej łączności między Osiedlem Zamieście, a Radą Miejską w Kargowej i Burmistrzem Kargowej, ogólne zebranie
mieszkańców Osiedla Zamieście wybiera ze swego
grona Zarząd Osiedla w liczbie 5 – 7 osób.
2. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który stoi na jego czele.
3. Pełnienie funkcji Członka Zarządu i Przewodniczącego zarządu ma charakter społeczny.
§ 11. 1. Do obowiązków Przewodniczącego naleşy w szczególności:
1) zwoływanie ogólnych zebrań mieszkańców,
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu osiedla,
3) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców słuşącej poprawie şycia i pracy w osiedlu,
4) reprezentowanie mieszkańców Osiedla Zamieście przed Radą Miejską w Kargowej i Burmistrzem Kargowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi,
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5) pełnienie roli męşa zaufania w miejscowym
środowisku,

7) wykonywanie uchwały
Mieszkańców Osiedla,

6) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez
Burmistrza Kargowej, na które zostanie zaproszony,

8) współdziałanie z organizacjami i instytucjami
w celu wspólnej realizacji zadań.

7) przechowywanie dokumentacji z zebrań Ogólnego Zebrania Mieszkańców i posiedzeń zarządu osiedla.
2. Na zebraniach Ogólnego Zebrania Mieszkańców Przewodniczący składa sprawozdanie ze swojej
działalności między zebraniami.
3. Przewodniczący Zarządu Osiedla korzysta
z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom
publicznym.
§ 12. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Miejskiej
w Kargowej.
2. Burmistrz Kargowej zaprasza Przewodniczącego osiedla do udziału w posiedzeniu, na którym
rozpatrywane są sprawy ogólne (z wyłączeniem
spraw osobistych) dotyczące bezpośrednio Osiedla
Zamieście.
3. Na posiedzeniach Rady Miejskiej w Kargowej
i komisjach Rady Przewodniczącemu przysługuje
prawo występowania z głosem doradczym i zgłaszanie wniosków w imieniu Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla.
4. Burmistrz Kargowej zabezpiecza niezbędny
sprzęt techniczny, materiały biurowe i pomieszczenia na odbywanie zebrań Ogólnego Zebrania Mieszkańców.
§ 13. 1. Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają
się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzeniu
przewodniczy Przewodniczący lub wyznaczony
Członek Zarządu.
2. Do zadań Zarządu Osiedla naleşy w szczególności:
1) opracowywanie i przedkładanie mieszkańcom
projektów programów pracy,
2) przygotowywanie i zwoływanie ogólnych zebrań mieszkańców osiedla, ustalanie propozycji
porządku zebrania oraz przygotowywanie projektów uchwał,
3) inicjowanie oraz organizowanie czynów społecznych mieszkańców Osiedla Zamieście w celu zaspokojenia ich potrzeb,
4) przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących funkcjonowania samorządu osiedlowego,
5) występowanie do Rady Miejskiej w Kargowej
i Burmistrza Kargowej z inicjatywami rozwiązywania problemów społeczności osiedlowej,
6) występowanie wobec Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu
problemów osiedla i realizacji zadań samorządu,

Ogólnego

Zebrania

§ 14. 1. Obrady posiedzeń Zarządu Osiedla są
protokołowane. Wyboru protokolanta dokonuje Zarząd Osiedla na posiedzeniu.
2. Protokół podpisuje prowadzący zebranie i protokolant.
3. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności
z podpisami osób uczestniczących w posiedzeniu
zarządu osiedla.
4. Dokumenty z posiedzenia zarządu osiedla dostarczane są do Biura obsługi Rady Miejskiej w Kargowej w terminie 14 dni od daty posiedzenia.
Rozdział 4
Tryb wyboru Zarządu Osiedla
§ 15. 1. Czynne prawo wyborcze organu osiedla
posiadają stali pełnoletni mieszkańcy Osiedla Zamieście uprawnieni do głosowania, w tym równieş
osoby przebywające na terenie osiedla z zamiarem
stałego pobytu, nawet jeśli nie są tam zameldowane
na stałe.
2. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem właściwych organów,
2) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 16. Wybory Zarządu Osiedla są powszechne,
równe, bezpośrednie i odbywają się na zebraniu
Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
§ 17. 1. Rada Miejska w Kargowej podejmuje
uchwałę o przeprowadzeniu wyborów zarządu osiedla na nową kadencję w terminie 12 miesięcy od
rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej.
2. Zebranie Ogólnego Zebrania Mieszkańców
Osiedla, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla, zwołuje w trybie zarządzenia Burmistrz
Kargowej. W tym celu określa miejsce, dzień, godzinę oraz porządek zebrania.
3. Zarządzenie Burmistrza Kargowej o zwołaniu
zebrania Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla
dla dokonania wyboru Zarządu Osiedla podaje się
do wiadomości mieszkańców Osiedla Zamieście co
najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania
w formie ogólnie przyjętej.
4. Zebranie prowadzi Burmistrz Kargowej lub
upowaşniona przez niego osoba, jako Przewodniczący zebrania.
§ 18. 1. Liczbę mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania określa Burmistrz Kargowej na
podstawie spisu osób uprawnionych do głosowania
sporządzonego w Urzędzie Miejskim w Kargowej.
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2. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wyborcy.
§ 19. 1. Dla dokonania waşnego wyboru Zarządu
Osiedla na zebraniu Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla wymagana jest osobista obecność co
najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców osiedla
wybory mogą być przeprowadzone w tym samym
terminie po upływie 30 minut bez względu na liczbę
mieszkańców obecnych na zebraniu.
§ 20. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych
spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji ni moşe być osoba kandydująca
do Zarządu Osiedla.

Poz. 2096

5. Za wybrane uwaşa się osoby, które otrzymały
największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponownie głosowanie
pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali taką samą
liczbę głosów.
6. Niewaşne są głosy na kartkach:
1) całkowicie przedartych lub skreślonych,
2) innych niş ustalone w ust. 1,
3) na których wpisano więcej niş 7 nazwisk kandydatów.
§ 23. 1. Zarząd Osiedla jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Ogólnym Zebraniem Mieszkańców
Osiedla i moşe być przez ten organ odwołany przed
upływem kadencji, jeşeli:
1) nie wykonuje swoich obowiązków,

2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie moşe być
małşonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata do
Zarządu Osiedla, jak równieş osoba pozostająca
z kandydatem w stosunku przysposobienia.

2) narusza postanowienia statutu i uchwał zebrania,

3. Wybór członków komisji skrutacyjnej odbywa
się w głosowaniu jawnym.

4) jego poszczególni członkowie lub wszyscy
członkowie utracili zaufanie mieszkańców osiedla,

4. Członkami komisji skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym komisji skrutacyjnej zostaje
kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W razie równej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 21. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej naleşy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów do Zarządu
Osiedla,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.
2. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz przewodniczący zebrania.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z zebrania Ogólnego
Zebrania Mieszkańców Osiedla.
§ 22. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy
osiedla głosują kartami do głosowania opatrzonymi
pieczęcią Rady Miejskiej w Kargowej.
2. Karty do głosowania dostarcza Burmistrz Kargowej lub upowaşniony pracownik Urzędu Miejskiego w Kargowej.
3. Odbiór karty kwituje się podpisem w spisie
wyborców.
4. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje
imiona i nazwiska wybranych przez siebie kandydatów do Zarządu Osiedla w ilości nie większej niş
7 osób.

3) jego poszczególni członkowie lub wszyscy
członkowie dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców osiedla,

5) jego poszczególni członkowie lub wszyscy
członkowie złoşyli rezygnację.
2. Odwołanie Zarządu Osiedla moşe dotyczyć całego składu lub poszczególnych jego członków.
3. Zarząd Osiedla moşe odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla na wniosek co najmniej połowy składu Zarządu Osiedla.
4. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.
5. Wybory uzupełniające składu Zarządu Osiedla
przeprowadzane są na zebraniu Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla, zwołanym przez dotychczasowy Zarząd Osiedla.
6. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Zarząd wybiera ze
swego składu nowego Przewodniczącego, zawiadamiając o tym Radę Miejską w Kargowej i Burmistrza Kargowej.
Rozdział 5
Zasady i tryb zwoływania Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla
§ 24. Prawo do udziału w zebraniach mają wszyscy mieszkańcy Osiedla Zamieście posiadający
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Kargowej.
§ 25. 1. Zebranie mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu Osiedla:
1) z własnej inicjatywy,
2) na şądanie co najmniej 1/20 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu,
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3) na wniosek Rady Miejskiej w Kargowej lub
Burmistrza Kargowej.

5. Protokół i uchwały podpisuje Przewodniczący
zebrania i protokolant.

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoşności sprawowania przez Przewodniczącego
Zarządu Osiedla urzędu, zebranie zwołuje wskazany
przez Burmistrza Kargowej Członek Zarządu Osiedla.

6. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności
z podpisami osób uczestniczących w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla.

§ 26. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla
odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie
rzadziej niş dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania Przewodniczący Zarządu Osiedla podaje do publicznej wiadomości
w sposób ogólnie przyjęty.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla zwoływane na wniosek Rady Miejskiej w Kargowej,
Burmistrza Kargowej lub na wniosek mieszkańców
winno odbyć się w terminie 7 dni od daty złoşenia
wniosku, chyba, şe wnioskodawca proponuje termin
póŝniejszy.
§ 27. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla
jest waşne, gdy mieszkańcy osiedla zostali o nim
prawidłowo poinformowani na co najmniej 7 dni
przed jego odbyciem.
2. Zebranie otwiera Przewodniczący Zarządu
Osiedla i przewodniczy jego obradom, a w razie
jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach – zebranie mieszkańców ustala inną osobę spośród obecnych, wybraną w głosowaniu jawnym.
3. Porządek obrad ustala zebranie na podstawie
projektu przedłoşonego przez Przewodniczącego
Zarządu Osiedla i przyjmuje je w głosowaniu jawnym.
4. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu
Osiedla jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudności w tym zakresie Przewodniczący winien
zwrócić się do Burmistrza Kargowej o pomoc, który
wyznaczy w tym celu pracownika Urzędu Miejskiego
w Kargowej.
§ 28. W celu udzielenia Przewodniczącemu Zarządu Osiedla stałej pomocy w przygotowywaniu
materiałów i w organizowaniu zebrań, Burmistrz
Kargowej wyznacza pracownika Urzędu Miejskiego
w Kargowej.
§ 29. 1. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla są prawomocne, gdy zostały podjęte
zgodnie z niniejszym statutem.
2. Uchwały i wnioski Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla zapadają zwykłą większością głosów.
3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla moşe postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad
konkretną sprawą.
4. Obrady zebrania mieszkańców są protokołowane. Wyboru protokolanta dokonuje właściwie
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla.

7. Dokumenty z zebrania Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla dostarczane są do Biura obsługi Rady Miejskiej w Kargowej w terminie 14 dni
od daty zebrania.
Rozdział 6
Kontrola i nadzór nad działalnością organów Osiedla Zamieście
§ 30. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla Zamieście sprawuje Rada Miejska w Kargowej
i Burmistrz Kargowej,
2. Bieşący nadzór nad statutową działalnością
Osiedla Zamieście sprawuje Burmistrz Kargowej,
3. Organy kontroli i nadzoru nad działalnością
organów Osiedla Zamieście mają prawo şądania
niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania osiedla, dokonywania wizji
w osiedlu oraz uczestniczenia w Ogólnym Zebraniu
Mieszkańców Osiedla oraz posiedzeniach Zarządu
Osiedla.
4. Do wykonywania czynności, o których mowa
w ust. 3 organy kontroli i nadzoru nad działalnością
organów Osiedla Zamieście mogą delegować swoich przedstawicieli.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 31. Zmiany w statucie Osiedla Zamieście dokonuje się uchwałą Rady Miejskiej w Kargowej.
§ 32. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr 0007.65.2011
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 19 września 2011r.
STATUT OSIEDLA GÓRNA KARGOWA
Rozdział 1
Nazwa i obszar działania jednostki pomocniczej
§ 1. 1. Ogół Mieszkańców Osiedla Górna Kargowa stanowi Samorząd Mieszkańców Górna Kargowa.
2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi: Osiedle Górna Kargowa.
§ 2. 1. Osiedle Górna Kargowa jest jednostką
pomocniczą, którego mieszkańcy wspólnie z innymi
mieszkańcami miasta Kargowa tworzą wspólnotę
samorządową miasta Kargowa.
2. Samorząd mieszkańców działa na podstawie
przepisów prawa.
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§ 3. Obszar działania Osiedla Górna Kargowa
obejmuje ulice: 27 Stycznia, Babimojska, Browarna,
Górna, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Polna, Prosta,
Róşana, Stroma, Sulechowska, Szkolna, Widokowa,
Ŝródlana.
Rozdział 2
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami Osiedla Górna Kargowa są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców,
2) Zarząd Osiedla.
2. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata.
§ 5. 1. Ogólne zebranie mieszkańców jest organem uchwałodawczym.
2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym.
3. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący.
§ 6. Do zakresu działania Samorządu Mieszkańców Osiedla Górna Kargowa naleşy:
1) podejmowanie wszelkich działań mających na
celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców osiedla
Górna Kargowa,
2) współdziałanie z Radą Miejską w Kargowej i jej
Komisjami oraz Burmistrzem Kargowej w rozpatrywaniu spraw związanych z şyciem Osiedla
Górna Kargowa,
3) organizowanie działań mających na celu integrację społeczności Osiedla Górna Kargowa,
4) przedstawianie władzom gminy spraw dotyczących Osiedla Górna Kargowa i zabieganie o ich
realizację,
5) dbałość o ochronę środowiska i zachowanie
terenów zielonych,
6) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu
utrzymanie czystości,
7) rozwijanie pomocy sąsiedzkiej oraz kształtowanie zasad współşycia społecznego,
8) podejmowanie uchwał w sprawie określenia
priorytetowych zadań dla Osiedla Górna Kargowa do ujęcia w projekcie budşetu Gminy na
następny rok budşetowy,
9) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej
w Kargowej dotyczących Osiedla Górna Kargowa.
§ 7. Zadania określone w § 6 niniejszego statutu
organy Osiedla Górna Kargowa realizują poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla
Górna Kargowa w ramach przyznanych kompetencji,
2) składanie wniosków do organów Gminy
w sprawach waşnych dla mieszkańców,
3) przedstawianie opinii lub stanowisk w sprawach naleşących do zakresu ich działania,
4) współpracę z Radą Miejską w Kargowej oraz jej
komisjami,
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5) występowanie do Rady Miejskiej w Kargowej
z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza moşliwości mieszkańców Osiedla Górna Kargowa,
6) organizowanie wspólnych prac na rzecz Osiedla Górna Kargowa,
7) inicjowanie lub organizowanie imprez kulturalnych i sportowych na terenie Osiedla Górna
Kargowa,
8) inicjowanie róşnych form współzawodnictwa
mieszkańców Osiedla Górna Kargowa.
§ 8. 1. Uchwały i opinie ogólnego zebrania
mieszkańców Osiedla Górna Kargowa Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje Burmistrzowi Kargowej.
2. Burmistrz Kargowej w zaleşności od charakteru sprawy, załatwia ją we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Kargowej.
3. O sposobie załatwiania spraw informuje się
ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Górna Kargowa poprzez Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
§ 9. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców Osiedla Górna Kargowa nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców
innych osiedli, zawiera porozumienie określające
zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań oraz
moşe podejmować wspólne uchwały.
Rozdział 3
Zarząd Osiedla i jego przewodniczący
§ 10. 1. W celu zapewnienia stałej łączności między Osiedlem Górna Kargowa, a Radą Miejską
w Kargowej i Burmistrzem Kargowej, ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Górna Kargowa wybiera
ze swego grona Zarząd Osiedla w liczbie 5 – 7 osób.
2. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który stoi na jego czele.
3. Pełnienie funkcji Członka Zarządu i Przewodniczącego Zarządu ma charakter społeczny.
§ 11. 1. Do obowiązków Przewodniczącego naleşy w szczególności:
1) zwoływanie ogólnych zebrań mieszkańców,
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu osiedla,
3) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców słuşącej poprawie şycia i pracy
w osiedlu,
4) reprezentowanie mieszkańców Osiedla Górna
Kargowa przed Radą Miejską w Kargowej
i Burmistrzem Kargowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi,
5) pełnienie roli męşa zaufania w miejscowym
środowisku,
6) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez
Burmistrza Kargowej, na które zostanie zaproszony,
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7) przechowywanie dokumentacji z zebrań Ogólnego Zebranie Mieszkańców i posiedzeń zarządu osiedla.

§ 14. 1. Obrady posiedzeń Zarządu Osiedla są
protokołowane. Wyboru protokolanta dokonuje Zarząd Osiedla na posiedzeniu.

2. Na zebraniach Ogólnego Zebrania Mieszkańców Przewodniczący składa sprawozdanie ze swojej
działalności między zebraniami.

2. Protokół podpisuje prowadzący zebranie i protokolant.

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla korzysta
z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom
publicznym.
§ 12. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Miejskiej
w Kargowej.
2. Burmistrz Kargowej zaprasza Przewodniczącego osiedla do udziału w posiedzeniu, na którym
rozpatrywane są sprawy ogólne (z wyłączeniem
spraw osobistych) dotyczące bezpośrednio Osiedla
Górna Kargowa.
3. Na posiedzeniach Rady Miejskiej w Kargowej
i komisjach Rady Przewodniczącemu przysługuje
prawo występowania z głosem doradczym i zgłaszanie wniosków w imieniu Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla.
4. Burmistrz Kargowej zabezpiecza niezbędny
sprzęt techniczny, materiały biurowe i pomieszczenia na odbywanie zebrań Ogólnego Zebrania Mieszkańców.
§ 13. 1. Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają
się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzeniu
przewodniczy Przewodniczący lub wyznaczony
Członek Zarządu.
2. Do zadań Zarządu Osiedla naleşy w szczególności:
1) opracowywanie i przedkładanie mieszkańcom
projektów programów pracy,
2) przygotowywanie i zwoływanie ogólnych zebrań mieszkańców osiedla, ustalanie propozycji
porządku zebrania oraz przygotowywanie projektów uchwał,
3) inicjowanie oraz organizowanie czynów społecznych mieszkańców Osiedla Górna Kargowa
w celu zaspokojenia ich potrzeb,
4) przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących funkcjonowania samorządu osiedlowego,
5) występowanie do Rady Miejskiej w Kargowej
i Burmistrza Kargowej z inicjatywami rozwiązywania problemów społeczności osiedlowej,
6) występowanie wobec Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu
problemów osiedla i realizacji zadań samorządu,
7) wykonywanie uchwały
Mieszkańców Osiedla,

Ogólnego

Zebrania

8) współdziałanie z organizacjami i instytucjami
w celu wspólnej realizacji zadań.

3. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności
z podpisami osób uczestniczących w posiedzeniu
zarządu osiedla.
4. Dokumenty z posiedzenia zarządu osiedla dostarczane są do Biura obsługi Rady Miejskiej w Kargowej w terminie 14 dni od daty posiedzenia.
Rozdział 4
Tryb wyboru Zarządu Osiedla
§ 15. 1. Czynne prawo wyborcze organu osiedla
posiadają stali pełnoletni mieszkańcy Osiedla Górna
Kargowa uprawnieni do głosowania, w tym równieş
osoby przebywające na terenie osiedla z zamiarem
stałego pobytu, nawet jeśli nie są tam zameldowane
na stałe.
2. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem właściwych organów,
2) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 16. Wybory Zarządu Osiedla są powszechne,
równe, bezpośrednie i odbywają się na zebraniu
Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
§ 17. 1. Rada Miejska w Kargowej podejmuje
uchwałę o przeprowadzeniu wyborów zarządu osiedla na nową kadencję w terminie 12 miesięcy od
rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej.
2. Zebranie Ogólnego Zebrania Mieszkańców
Osiedla, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla, zwołuje w trybie zarządzenia Burmistrz
Kargowej. W tym celu określa miejsce, dzień, godzinę oraz porządek zebrania.
3. Zarządzenie Burmistrza Kargowej o zwołaniu
zebrania Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla
dla dokonania wyboru Zarządu Osiedla podaje się
do wiadomości mieszkańców Osiedla Górna Kargowa co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w formie ogólnie przyjętej.
4. Zebranie prowadzi Burmistrz Kargowej lub
upowaşniona przez niego osoba, jako Przewodniczący zebrania.
§ 18. 1. Liczbę mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania określa Burmistrz Kargowej na
podstawie spisu osób uprawnionych do głosowania
sporządzonego w Urzędzie Miejskim w Kargowej.
2. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wyborcy.
§ 19. 1. Dla dokonania waşnego wyboru Zarządu
Osiedla na zebraniu Ogólnego Zebrania Mieszkań-
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ców Osiedla wymagana jest osobista obecność co
najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców osiedla
wybory mogą być przeprowadzone w tym samym
terminie po upływie 30 minut bez względu na liczbę
mieszkańców obecnych na zebraniu.
§ 20. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych
spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji nie moşe być osoba kandydująca
do Zarządu Osiedla.
2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie moşe być
małşonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata do
Zarządu Osiedla, jak równieş osoba pozostająca
z kandydatem w stosunku przysposobienia.
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej odbywa
się w głosowaniu jawnym.
4. Członkami komisji skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym komisji skrutacyjnej zostaje
kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W razie równej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 21. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej naleşy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów do Zarządu
Osiedla,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.
2. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący zebrania.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z zebrania Ogólnego
Zebrania Mieszkańców Osiedla.
§ 22. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy
osiedla głosują kartami do głosowania opatrzonymi
pieczęcią Rady Miejskiej w Kargowej.
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6. Niewaşne są głosy na kartkach:

1) całkowicie przedartych lub skreślonych,
2) innych niş ustalone w ust. 1,
3) na których wpisano więcej niş 7 nazwisk kandydatów.
§ 23. 1. Zarząd Osiedla jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Ogólnym Zebraniem Mieszkańców
Osiedla i moşe być przez ten organ odwołany przed
upływem kadencji, jeşeli:
1) nie wykonuje swoich obowiązków,
2) narusza postanowienia statutu i uchwał zebrania,
3) jego poszczególni członkowie lub wszyscy
członkowie dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców osiedla,
4) jego poszczególni członkowie lub wszyscy
członkowie utracili zaufanie mieszkańców osiedla,
5) jego poszczególni członkowie lub wszyscy
członkowie złoşyli rezygnację.
2. Odwołanie Zarządu Osiedla moşe dotyczyć całego składu lub poszczególnych jego członków.
3. Zarząd Osiedla moşe odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla na wniosek co najmniej połowy składu Zarządu Osiedla.
4. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.
5. Wybory uzupełniające składu Zarządu Osiedla
przeprowadzane są na zebraniu Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla, zwołanym przez dotychczasowy Zarząd Osiedla.
6. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Zarząd wybiera ze
swego składu nowego Przewodniczącego, zawiadamiając o tym Radę Miejską w Kargowej i Burmistrza Kargowej.
Rozdział 5
Zasady i tryb zwoływania Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla

2. Karty do głosowania dostarcza Burmistrz Kargowej lub upowaşniony pracownik Urzędu Miejskiego w Kargowej.

§ 24. Prawo do udziału w zebraniach mają wszyscy mieszkańcy Osiedla Górna Kargowa posiadający
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Kargowej.

3. Odbiór karty kwituje się podpisem w spisie
wyborców.

§ 25. 1. Zebranie mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu Osiedla:

4. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje
imiona i nazwiska wybranych przez siebie kandydatów do Zarządu Osiedla w ilości nie większej niş
7 osób.

1) z własnej inicjatywy,

5. Za wybrane uwaşa się osoby , które otrzymały
największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponownie głosowanie
pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali taką samą
liczbę głosów.

3) na wniosek Rady Miejskiej w Kargowej lub
Burmistrza Kargowej.

2) na şądanie co najmniej 1/20 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu,

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoşności sprawowania przez Przewodniczącego
Zarządu Osiedla urzędu, zebranie zwołuje wskazany
przez Burmistrza Kargowej Członek Zarządu Osiedla.
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§ 26. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla
odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie
rzadziej niş dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania Przewodniczący Zarządu Osiedla podaje do publicznej wiadomości
w sposób ogólnie przyjęty.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla zwoływane na wniosek Rady Miejskiej w Kargowej,
Burmistrza Kargowej lub na wniosek mieszkańców
winno odbyć się w terminie 7 dni od daty złoşenia
wniosku, chyba, şe wnioskodawca proponuje termin
póŝniejszy.
§ 27. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla
jest waşne, gdy mieszkańcy osiedla zostali o nim
prawidłowo poinformowani na co najmniej 7 dni
przed jego odbyciem.
2. Zebranie otwiera Przewodniczący Zarządu
Osiedla i przewodniczy jego obradom, a w razie
jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach – zebranie mieszkańców ustala inną osobę spośród obecnych, wybraną w głosowaniu jawnym.
3. Porządek obrad ustala zebranie na podstawie
projektu przedłoşonego przez Przewodniczącego
Zarządu Osiedla i przyjmuje je w głosowaniu jawnym.
4. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu
Osiedla jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudności w tym zakresie Przewodniczący winien
zwrócić się do Burmistrza Kargowej o pomoc, który
wyznaczy w tym celu pracownika Urzędu Miejskiego
w Kargowej.
§ 28. W celu udzielenia Przewodniczącemu Zarządu Osiedla stałej pomocy w przygotowywaniu
materiałów i w organizowaniu zebrań, Burmistrz
Kargowej wyznacza pracownika Urzędu Miejskiego
w Kargowej.
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sługi Rady Miejskiej w Kargowej w terminie 14 dni
od daty zebrania.
Rozdział 6
Kontrola i nadzór nad działalnością organów Osiedla Górna Kargowa
§ 30. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla Górna Kargowa sprawuje Rada Miejska w Kargowej i Burmistrz Kargowej,
2. Bieşący nadzór nad statutową działalnością
Osiedla Górna Kargowa sprawuje Burmistrz Kargowej,
3. Organy kontroli i nadzoru nad działalnością
organów Osiedla Górna Kargowa mają prawo şądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania osiedla, dokonywania
wizji w osiedlu oraz uczestniczenia w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla oraz posiedzeniach
Zarządu Osiedla.
4. Do wykonywania czynności, o których mowa
w ust. 3 organy kontroli i nadzoru nad działalnością
organów Osiedla Górna Kargowa mogą delegować
swoich przedstawicieli.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe
§ 31. Zmiany w statucie Osiedla Górna Kargowa
dokonuje się uchwałą Rady Miejskiej w Kargowej.
§ 32. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 0007.65.2011
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 19 września 2011r.
STATUT OSIEDLA DOLNA KARGOWA

§ 29. 1. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla są prawomocne, gdy zostały podjęte
zgodnie z niniejszym statutem.

Nazwa i obszar działania

2. Uchwały i wnioski Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla zapadają zwykłą większością głosów.

§ 1. 1. Ogół Mieszkańców Osiedla Dolna Kargowa stanowi Samorząd Mieszkańców Dolna Kargowa.

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla moşe postanowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad
konkretną sprawą.

2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi: Osiedle Dolna Kargowa.

4. Obrady zebrania mieszkańców są protokołowane. Wyboru protokolanta dokonuje właściwie
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla.
5. Protokół i uchwały podpisuje Przewodniczący
zebrania i protokolant.
6. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności
z podpisami osób uczestniczących w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla.
7. Dokumenty z zebrania Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla dostarczane są do Biura ob-

Rozdział 1

§ 2. 1. Osiedle Dolna Kargowa jest jednostką
pomocniczą, którego mieszkańcy wspólnie z innymi
mieszkańcami miasta Kargowa tworzą wspólnotę
samorządową miasta Kargowa.
2. Samorząd mieszkańców działa na podstawie
przepisów prawa.
§ 3. Obszar działania Osiedla Dolna Kargowa
obejmuje ulice: Dolna, Dworcowa, Kapitana Więckowskiego, Kilińskiego, Kolejowa, Kościuszki, Kwiatowa, Marchlewskiego, Mickiewicza, Ogrodowa,
Paukszty, Piaskowa, Plac Berwińskiego, Pocztowa,
Poprzeczna, Przemysłowa, Rynek, Słodowa, Sło-

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

– 10004 –

wackiego, Świerczewskiego, Zaułek Szczęśniaka,
Zielona.
Rozdział 2
Organizacja i zakres działania
§ 4. 1. Organami Osiedla Dolna Kargowa są:
1) Ogólne Zebranie Mieszkańców,
2) Zarząd Osiedla.
2. Kadencja Zarządu Osiedla trwa 4 lata.
§ 5. 1. Ogólne zebranie mieszkańców jest organem uchwałodawczym.
2. Zarząd Osiedla jest organem wykonawczym.
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twienie wykracza poza moşliwości mieszkańców Osiedla Dolna Kargowa,

6) organizowanie wspólnych prac na rzecz Osiedla Dolna Kargowa,
7) inicjowanie lub organizowanie imprez kulturalnych i sportowych na terenie Osiedla Dolna
Kargowa,
8) inicjowanie róşnych form współzawodnictwa
mieszkańców Osiedla Dolna Kargowa.
§ 8. 1. Uchwały i opinie Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla Dolna Kargowa Przewodniczący Zarządu Osiedla przekazuje Burmistrzowi Kargowej.

§ 6. Do zakresu działania Samorządu Mieszkańców Osiedla Dolna Kargowa naleşy:

2. Burmistrz Kargowej w zaleşności od charakteru sprawy, załatwia ją we własnym zakresie lub
przekazuje do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Kargowej.

1) podejmowanie wszelkich działań mających na
celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców Osiedla Dolna Kargowa,

3. O sposobie załatwiania spraw informuje się
ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Dolna Kargowa poprzez Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

2) współdziałanie z Radą Miejską w Kargowej i jej
Komisjami oraz Burmistrzem Kargowej w rozpatrywaniu spraw związanych z şyciem Osiedla
Dolna Kargowa,

§ 9. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć samorząd mieszkańców Osiedla Dolna Kargowa nawiązuje współpracę z samorządami mieszkańców
innych osiedli, zawiera porozumienie określające
zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań oraz
moşe podejmować wspólne uchwały.

3. Na czele Zarządu stoi Przewodniczący.

3) organizowanie działań mających na celu integrację społeczności Osiedla Dolna Kargowa,
4) przedstawianie władzom gminy spraw dotyczących Osiedla Dolna Kargowa i zabieganie o ich
realizację,

Rozdział 3
Zarząd Osiedla i jego przewodniczący

6) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu
utrzymanie czystości,

§ 10. 1. W celu zapewnienia stałej łączności między Osiedlem Dolna Kargowa, a Radą Miejską
w Kargowej i Burmistrzem Kargowej, ogólne zebranie mieszkańców Osiedla Dolna Kargowa wybiera ze
swego grona Zarząd Osiedla w liczbie 5 – 7 osób.

7) rozwijanie pomocy sąsiedzkiej oraz kształtowanie zasad współşycia społecznego,

2. Zarząd Osiedla wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który stoi na jego czele.

8) podejmowanie uchwał w sprawie określenia
priorytetowych zadań dla Osiedla Dolna Kargowa do ujęcia w projekcie budşetu Gminy na
następny rok budşetowy,

3. Pełnienie funkcji Członka Zarządu i Przewodniczącego Zarządu ma charakter społeczny.

5) dbałość o ochronę środowiska i zachowanie
terenów zielonych,

9) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej
w Kargowej dotyczących Osiedla Dolna Kargowa.
§ 7. Zadania określone w § 6 niniejszego statutu
organy Osiedla Dolna Kargowa realizują poprzez:
1) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla
Dolna Kargowa w ramach przyznanych kompetencji
2) składanie wniosków do organów Gminy
w sprawach waşnych dla mieszkańców,
3) przedstawianie opinii lub stanowisk w sprawach naleşących do zakresu ich działania,
4) współpracę z Radą Miejską w Kargowej oraz jej
komisjami,
5) występowanie do Rady Miejskiej w Kargowej
z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których zała-

§ 11. 1. Do obowiązków Przewodniczącego naleşy w szczególności:
1) zwoływanie ogólnych zebrań mieszkańców,
2) zwoływanie posiedzeń Zarządu osiedla,
3) wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców słuşącej poprawie şycia i pracy
w osiedlu,
4) reprezentowanie mieszkańców Osiedla Dolna
Kargowa przed Radą Miejską w Kargowej
i Burmistrzem Kargowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi,
5) pełnienie roli męşa zaufania w miejscowym
środowisku,
6) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez
Burmistrza Kargowej, na które zostanie zaproszony,
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7) przechowywanie dokumentacji z zebrań Ogólnego Zebrania Mieszkańców i posiedzeń Zarządu Osiedla.

§ 14. 1. Obrady posiedzeń Zarządu Osiedla są
protokołowane. Wyboru protokolanta dokonuje Zarząd Osiedla na posiedzeniu.

2. Na zebraniach Ogólnego Zebrania Mieszkańców Przewodniczący składa sprawozdanie ze swojej
działalności między zebraniami.

2. Protokół podpisuje prowadzący zebranie i protokolant.

3. Przewodniczący Zarządu Osiedla korzysta
z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom
publicznym.
§ 12. 1. Przewodniczący Zarządu Osiedla nie będący radnym bierze udział w sesjach Rady Miejskiej
w Kargowej.
2. Burmistrz Kargowej zaprasza Przewodniczącego osiedla do udziału w posiedzeniu, na którym
rozpatrywane są sprawy ogólne (z wyłączeniem
spraw osobistych) dotyczące bezpośrednio Osiedla
Dolna Kargowa.
3. Na posiedzeniach Rady Miejskiej w Kargowej
i komisjach Rady Przewodniczącemu przysługuje
prawo występowania z głosem doradczym i zgłaszanie wniosków w imieniu Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla.
4. Burmistrz Kargowej zabezpiecza niezbędny
sprzęt techniczny, materiały biurowe i pomieszczenia na odbywanie zebrań Ogólnego Zebrania Mieszkańców.
§ 13. 1. Posiedzenia Zarządu Osiedla odbywają
się co najmniej jeden raz na kwartał. Posiedzeniu
przewodniczy Przewodniczący lub wyznaczony
Członek Zarządu.
2. Do zadań Zarządu Osiedla naleşy w szczególności:
1) opracowywanie i przedkładanie mieszkańcom
projektów programów pracy,
2) przygotowywanie i zwoływanie ogólnych zebrań mieszkańców osiedla, ustalanie propozycji
porządku zebrania oraz przygotowywanie projektów uchwał,
3) inicjowanie oraz organizowanie czynów społecznych mieszkańców Osiedla Dolna Kargowa
w celu zaspokojenia ich potrzeb,
4) przyjmowanie wniosków mieszkańców dotyczących funkcjonowania samorządu osiedlowego,
5) występowanie do Rady Miejskiej w Kargowej
i Burmistrza Kargowej z inicjatywami rozwiązywania problemów społeczności osiedlowej,
6) występowanie wobec Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu
problemów osiedla i realizacji zadań samorządu,
7) wykonywanie uchwały
Mieszkańców Osiedla,

Ogólnego

Zebrania

8) współdziałanie z organizacjami i instytucjami
w celu wspólnej realizacji zadań.

3. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności
z podpisami osób uczestniczących w posiedzeniu
Zarządu Osiedla.
4. Dokumenty z posiedzenia Zarządu Osiedla dostarczane są do Biura obsługi Rady Miejskiej w Kargowej w terminie 14 dni od daty posiedzenia.
Rozdział 4
Tryb wyboru Zarządu Osiedla
§ 15. 1. Czynne prawo wyborcze organu osiedla
posiadają stali pełnoletni mieszkańcy Osiedla Dolna
Kargowa uprawnieni do głosowania, w tym równieş
osoby przebywające na terenie osiedla z zamiarem
stałego pobytu, nawet jeśli nie są tam zameldowane
na stałe.
2. Nie mają prawa wybierania osoby:
1) pozbawione praw publicznych prawomocnym
orzeczeniem właściwych organów,
2) ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.
§ 16. Wybory Zarządu Osiedla są powszechne,
równe, bezpośrednie i odbywają się na zebraniu
Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników zebrania.
§ 17. 1. Rada Miejska w Kargowej podejmuje
uchwałę o przeprowadzeniu wyborów Zarządu
Osiedla na nową kadencję w terminie 12 miesięcy
od rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej.
2. Zebranie Ogólnego Zebrania Mieszkańców
Osiedla, na którym ma być dokonany wybór Zarządu Osiedla, zwołuje w trybie zarządzenia Burmistrz
Kargowej. W tym celu określa miejsce, dzień, godzinę oraz porządek zebrania.
3. Zarządzenie Burmistrza Kargowej o zwołaniu
zebrania Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla
dla dokonania wyboru Zarządu Osiedla podaje się
do wiadomości mieszkańców Osiedla Dolna Kargowa co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania w formie ogólnie przyjętej.
4. Zebranie prowadzi Burmistrz Kargowej lub
upowaşniona przez niego osoba, jako Przewodniczący zebrania.
§ 18. 1. Liczbę mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania określa Burmistrz Kargowej na
podstawie spisu osób uprawnionych do głosowania
sporządzonego w Urzędzie Miejskim w Kargowej.
2. W spisie umieszcza się nazwisko i imiona, datę urodzenia, oraz adres zamieszkania wyborcy.
§ 19. 1. Dla dokonania waşnego wyboru Zarządu
Osiedla na zebraniu Ogólnego Zebrania Mieszkań-
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ców Osiedla wymagana jest osobista obecność co
najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców osiedla.
2. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano
obecności wymaganej liczby mieszkańców osiedla
wybory mogą być przeprowadzone w tym samym
terminie po upływie 30 minut bez względu na liczbę
mieszkańców obecnych na zebraniu.
§ 20. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych
spośród uprawnionych uczestników zebrania.
Członkiem komisji nie moşe być osoba kandydująca
do Zarządu Osiedla.
2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie moşe być
małşonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo oraz powinowaty w tej samej linii lub stopniu kandydata do
Zarządu Osiedla, jak równieş osoba pozostająca
z kandydatem w stosunku przysposobienia.
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej odbywa
się w głosowaniu jawnym.
4. Członkami komisji skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. Przewodniczącym komisji skrutacyjnej zostaje
kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.
W razie równej liczby głosów, wybrany zostaje kandydat najstarszy wiekiem.
§ 21. 1. Do zadań komisji skrutacyjnej naleşy:
1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów do Zarządu
Osiedla,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie wyników wyborów,
4) ogłoszenie wyników wyborów,
5) sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.
2. Protokół podpisują członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący Zebrania.
3. Protokół z przeprowadzonych wyborów stanowi załącznik do protokołu z zebrania Ogólnego
Zebrania Mieszkańców Osiedla.
§ 22. 1. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy
osiedla głosują kartami do głosowania opatrzonymi
pieczęcią Rady Miejskiej w Kargowej.

Poz. 2096
6. Niewaşne są głosy na kartkach:

1) całkowicie przedartych lub skreślonych,
2) innych niş ustalone w ust. 1,
3) na których wpisano więcej niş 7 nazwisk kandydatów.
§ 23. 1. Zarząd Osiedla jest bezpośrednio odpowiedzialny przed Ogólnym Zebraniem Mieszkańców
Osiedla i moşe być przez ten organ odwołany przed
upływem kadencji, jeşeli:
1) nie wykonuje swoich obowiązków,
2) narusza postanowienia statutu i uchwał zebrania,
3) jego poszczególni członkowie lub wszyscy
członkowie dopuścili się czynu dyskwalifikującego w opinii mieszkańców osiedla,
4) jego poszczególni członkowie lub wszyscy
członkowie utracili zaufanie mieszkańców osiedla,
5) jego poszczególni członkowie lub wszyscy
członkowie złoşyli rezygnację.
2. Odwołanie Zarządu Osiedla moşe dotyczyć całego składu lub poszczególnych jego członków.
3. Zarząd Osiedla moşe odwołać Przewodniczącego Zarządu Osiedla na wniosek co najmniej połowy składu Zarządu Osiedla.
4. Odwołanie z zajmowanych funkcji winno nastąpić po wysłuchaniu zainteresowanego.
5. Wybory uzupełniające składu Zarządu Osiedla
przeprowadzane są na zebraniu Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla, zwołanym przez dotychczasowy Zarząd Osiedla.
6. W przypadku odwołania lub ustąpienia Przewodniczącego Zarządu Osiedla, Zarząd wybiera ze
swego składu nowego Przewodniczącego, zawiadamiając o tym Radę Miejską w Kargowej i Burmistrza Kargowej.
Rozdział 5
Zasady i tryb zwoływania Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla

2. Karty do głosowania dostarcza Burmistrz Kargowej lub upowaşniony pracownik Urzędu Miejskiego w Kargowej.

§ 24. Prawo do udziału w zebraniach mają wszyscy mieszkańcy Osiedla Dolna Kargowa posiadający
czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej w Kargowej.

3. Odbiór karty kwituje się podpisem w spisie
wyborców.

§ 25. 1. Zebranie mieszkańców zwołuje Przewodniczący Zarządu Osiedla:

4. Na karcie do głosowania głosujący wpisuje
imiona i nazwiska wybranych przez siebie kandydatów do Zarządu Osiedla w ilości nie większej niş
7 osób.

1) z własnej inicjatywy,

5. Za wybrane uwaşa się osoby , które otrzymały
największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się ponownie głosowanie
pomiędzy kandydatami, którzy otrzymali taką samą
liczbę głosów.

3) na wniosek Rady Miejskiej w Kargowej lub
Burmistrza Kargowej.

2) na şądanie co najmniej 1/20 mieszkańców
uprawnionych do udziału w zebraniu,

2. W przypadku trwałej nieobecności lub niemoşności sprawowania przez Przewodniczącego
Zarządu Osiedla urzędu, zebranie zwołuje wskazany
przez Burmistrza Kargowej Członek Zarządu Osiedla.
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§ 26. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla
odbywa się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie
rzadziej niş dwa razy w roku.
2. Termin i miejsce zebrania Przewodniczący Zarządu Osiedla podaje do publicznej wiadomości
w sposób ogólnie przyjęty.
3. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla zwoływane na wniosek Rady Miejskiej w Kargowej,
Burmistrza Kargowej lub na wniosek mieszkańców
winno odbyć się w terminie 7 dni od daty złoşenia
wniosku, chyba, şe wnioskodawca proponuje termin
póŝniejszy.
§ 27. 1. Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla
jest waşne, gdy mieszkańcy osiedla zostali o nim
prawidłowo poinformowani na co najmniej 7 dni
przed jego odbyciem.
2. Zebranie otwiera Przewodniczący Zarządu
Osiedla i przewodniczy jego obradom, a w razie
jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach – zebranie mieszkańców ustala inną osobę spośród obecnych, wybraną w głosowaniu jawnym.
3. Porządek obrad ustala zebranie na podstawie
projektu przedłoşonego przez Przewodniczącego
Zarządu Osiedla i przyjmuje je w głosowaniu jawnym.
4. Obowiązkiem Przewodniczącego Zarządu
Osiedla jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na zebraniu. W przypadku powstania
trudności w tym zakresie Przewodniczący winien
zwrócić się do Burmistrza Kargowej o pomoc, który
wyznaczy w tym celu pracownika Urzędu Miejskiego
w Kargowej.
§ 28. W celu udzielenia Przewodniczącemu Zarządu Osiedla stałej pomocy w przygotowywaniu
materiałów i w organizowaniu zebrań, Burmistrz
Kargowej wyznacza pracownika Urzędu Miejskiego
w Kargowej.
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nowić o przeprowadzeniu tajnego głosowania nad
konkretną sprawą.
4. Obrady zebrania mieszkańców są protokołowane. Wyboru protokolanta dokonuje właściwie
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla.
5. Protokół i uchwały podpisuje Przewodniczący
zebrania i protokolant.
6. Załącznik do protokołu stanowi lista obecności
z podpisami osób uczestniczących w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla.
7. Dokumenty z zebrania Ogólnego Zebrania
Mieszkańców Osiedla dostarczane są do Biura obsługi Rady Miejskiej w Kargowej w terminie 14 dni
od daty zebrania.
Rozdział 6
Kontrola i nadzór nad działalnością organów Osiedla Dolna Kargowa
§ 30. 1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla Dolna Kargowa sprawuje Rada Miejska w Kargowej i Burmistrz Kargowej,
2. Bieşący nadzór nad statutową działalnością
Osiedla Dolna Kargowa sprawuje Burmistrz Kargowej,
3. Organy kontroli i nadzoru nad działalnością
organów Osiedla Dolna Kargowa mają prawo şądania niezbędnych informacji, danych i wyjaśnień dotyczących funkcjonowania osiedla, dokonywania
wizji w osiedlu oraz uczestniczenia w Ogólnym Zebraniu Mieszkańców Osiedla oraz posiedzeniach
Zarządu Osiedla.
4. Do wykonywania czynności, o których mowa
w ust. 3 organy kontroli i nadzoru nad działalnością
organów Osiedla Dolna Kargowa mogą delegować
swoich przedstawicieli.
Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 29. 1. Uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla są prawomocne, gdy zostały podjęte
zgodnie z niniejszym statutem.

§ 31. Zmiany w statucie Osiedla Dolna Kargowa
dokonuje się uchwałą Rady Miejskiej w Kargowej.

2. Uchwały i wnioski Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla zapadają zwykłą większością głosów.

§ 32. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

3. Głosowanie odbywa się w sposób jawny.
Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla moşe posta2 0 96
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UCHWAŁA NR 0007.69.2011
RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ
z dnia 19 września 2011r.
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Kargowej
Na podstawie art. 58 ust. 6, art. 60 ust. 1 i art. 62
ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn.
zm.) uchwala się

2. Siedziba Zespołu mieści się w Kargowej przy
ul. Marchlewskiego 45 i ul. Browarnej 3

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO
W KARGOWEJ

1) Przedszkole Publiczne w Kargowej, ul. Browarna 3;

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kargowej, działa na podstawie m. in.:
1) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572
z póŝn. zm.) i przepisów wykonawczych do
ustawy;
2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591
z póŝn. zm.);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm.).
2. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) Zespole – naleşy przez to rozumieć Zespół
Szkolno – Przedszkolny w Kargowej;
2) dyrektorze – naleşy przez to rozumieć dyrektora
Zespołu;
3) wychowanku Zespołu – naleşy przez to rozumieć wychowanka przedszkola, oddziału przedszkolnego utworzonego w szkole podstawowej
wchodzących w skład Zespołu;
4) uczniu – naleşy przez to rozumieć ucznia szkoły
podstawowej wchodzącej w skład Zespołu;
5) radzie pedagogicznej – naleşy przez to rozumieć wszystkich nauczycieli, zatrudnionych
w Zespole;
6) radzie rodziców – naleşy przez to rozumieć reprezentację ogółu rodziców przedszkola i szkoły
podstawowej wchodzących w skład Zespołu;
7) samorządzie uczniowskim – naleşy przez to rozumieć ogół uczniów szkoły podstawowej
wchodzącej w skład Zespołu;
8) pracownikach niepedagogicznych – naleşy
przez to rozumieć ogół pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w Zespole.
§ 2. 1. Ustala się nazwę Zespołu:
„Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kargowej”.

§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kpt. Więckowskiego w Kargowej, ul. Marchlewskiego 45;
§ 4. 1. Wychowaniem przedszkolnym są objęte
dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z wyłączeniem dzieci,
którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego na podstawie odrębnych przepisów.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do
przedszkola moşe uczęszczać dziecko, które ukończyło 2, 5 roku.
§ 5. Czas trwania cyklu kształcenia w szkole podstawowej wynosi 6 lat;
§ 6. 1. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Kargowa.
2. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje
Lubuski Kurator Oświaty.
Rozdział 2
Cele i zadania Zespołu
§ 7. 1. Celem Zespołu jest stworzenie warunków
umoşliwiających wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój wychowanków i uczniów poprzez
odpowiednią organizację kształcenia i wychowania
oraz działania wspomagające wychowawczą rolę
rodziny.
2. Wszystkie działania podejmowane w Zespole
muszą mieć na celu dobro wychowanków i uczniów
oraz gwarantować wszystkim członkom społeczności przedszkolnej i szkolnej poszanowanie ich praw
i godności.
§ 8. 1. Do zadań Zespołu naleşy w szczególności:
1) umoşliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności
niezbędnych do podjęcia przez wychowanka
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, nauki szkolnej oraz uzyskania
przez ucznia szkoły podstawowej świadectwa
jej ukończenia;
2) umoşliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie przez nich indywidualnych
programów nauczania, a takşe w uzasadnionych przypadkach – ukończenie szkoły w skróconym czasie;
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3) przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do
podjęcia nauki na wyşszym poziomie edukacyjnym – gimnazjum;
4) rozwijanie u wychowanków, uczniów poczucia
odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
5) przygotowanie do wypełniania obowiązków
rodzinnych i obywatelskich;
6) umoşliwienie podtrzymywania poczucia toşsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
7) zapewnienie uczniom wszechstronnej pomocy
psychologicznej i pedagogicznej w ramach
działalności Zespołu oraz poprzez wyspecjalizowane instytucje;
8) upowszechnianie aktywnych form wypoczynku,
turystyki i krajoznawstwa;
9) zapewnienie opieki nad wychowankami, przebywającymi na terenie przedszkola, oddziału
przedszkolnego
w
szkole
podstawowej,
uczniami szkoły podstawowej podczas zajęć
obowiązkowych, dodatkowych zajęć obowiązkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
i specjalistycznych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce oraz innych
zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieşy z zaburzeniami rozwojowymi, nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych oraz imprez i uroczystości;
10) otaczanie szczególną troską wychowanków,
uczniów, w tym niepełnosprawnych, a takşe
znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej,
poprzez odpowiednią organizację zajęć, pomoc
nauczycieli, specjalistów i kolegów;
11) otaczanie opieką oraz organizowanie pomocy
socjalnej dla wychowanków, uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji şyciowej
i materialnej;
12) stwarzanie i utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania;
13) współdziałanie z rodzicami w sprawach kształcenia i wychowania poprzez włączanie ich zarówno w działania edukacyjne jak i wychowawczo-opiekuńcze;

Rozdział 3
Organy Zespołu
§ 9. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Samorząd Uczniowski;
4) Rada Rodziców.
§ 10. Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) kieruje bieşącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą Zespołu oraz reprezentuje ją na
zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte
w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji
stanowiących, o ile są niezgodne z przepisami
prawa i zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;
5) odpowiada za właściwą organizację i przebieg
sprawdzianów i egzaminów, przeprowadzanych w szkole podstawowej wchodzącej
w skład Zespołu;
6) sprawuje nadzór nad realizacją przez wychowanków obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz przez uczniów
obowiązku szkolnego, zgodnie z odrębnymi
przepisami;
7) sprawuje nadzór nad wychowankami, uczniami
oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne
działania prozdrowotne;
8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem
bezpieczeństwa wychowankom, uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
w Zespole;
9) zezwala uczniom na indywidualny program lub
tok nauki oraz organizuje indywidualne nauczanie na podstawie odrębnych przepisów;

14) zapewnienie rodzicom informacji o wymaganiach edukacyjnych, sposobach sprawdzania
osiągnięć edukacyjnych ich dzieci, a takşe informowanie ich o postępach dzieci w nauce
i zachowaniu oraz przyczynach niepowodzeń
szkolnych;

10) wyraşa zgodę na podjęcie działalności przez
stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza
oraz poszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
po uzgodnieniu warunków tej działalności
i uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;

15) współpraca ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi przedszkolami, szkołami w kraju i zagranicą.

11) powierza stanowiska wicedyrektora i inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje z tych stanowisk na podstawie odrębnych przepisów;

2. Zespół realizuje swoje cele i zadania zgodnie
z przepisami prawa oraz uchwalonym przez radę
pedagogiczną programami: wychowawczym i profilaktyki zaopiniowanymi przez radę rodziców i samorząd uczniowski.

12) na wniosek dyrektora Zespołu w uzasadnionych przypadkach określonych w statucie szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu,
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kurator oświaty moşe przenieść ucznia do innej
szkoły;
13) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej
niş dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski
wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
przedszkola i szkoły podstawowej wchodzących
w skład Zespołu;
14) współdziała ze szkołami wyşszymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
15) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
16) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu;
17) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów
szczegółowych.
§ 11. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy
dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, realizując zadania
w tym zakresie na podstawie odrębnych przepisów.
§ 12. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich
zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.
§ 13. 1. W Zespole działa rada pedagogiczna,
która jest kolegialnym organem Zespołu współodpowiedzialnym za realizację zadań statutowych,
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy
nauczyciele Zespołu.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
§ 14. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej naleşy:

Poz. 2097

4) propozycje dyrektora Zespołu w sprawach
przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 16. Rada pedagogiczna moşe występować
z wnioskiem do uprawnionego organu o odwołanie
nauczyciela z funkcji dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole.
§ 17. Szczegółowe zasady działalności rady pedagogicznej określa jej regulamin.
§ 18. 1. W Zespole działa samorząd uczniowski,
zwany dalej samorządem.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin.
§ 19. 1. Samorząd umoşliwia uczniom branie aktywnego udziału w şyciu Zespołu oraz wyraşanie
opinii o jego działalności.
2. Samorząd moşe przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi Zespołu wnioski i opinie
we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programami nauczania, z jego treściami, celami i stawianymi
wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji şycia szkolnego z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a moşliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki
szkolnej;

1) zatwierdzanie planów pracy oraz uchwalanie
programu wychowawczego i programu profilaktyki;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej,
oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i moşliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

6) prawo wyboru i opiniowania nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji
i eksperymentów pedagogicznych;

§ 20. 1. W Zespole działa rada rodziców, stanowiącą reprezentację ogółu rodziców, wychowanków,
uczniów.

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Zespole;
5) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia
z listy uczniów.
§ 15. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2) projekt planu finansowego Zespołu;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom
odznaczeń, nagród i innych wyróşnień;

2. Zasady tworzenia rady rodziców określają odrębne przepisy.
3. Rada rodziców moşe występować do dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego
oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
Zespołu.
4. W celu wspierania działalności statutowej rada rodziców moşe gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych ŝródeł. Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
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5. Szczegółowe zasady działania rady rodziców
określa jej regulamin.
§ 21. Do kompetencji rady rodziców, naleşy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze
wychowawczym skierowanego do uczniów
i realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści
i działania o charakterze profilaktycznym skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
o którym mowa w odrębnych przepisach;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu.
§ 22. 1. Działalność organów Zespołu oparta jest
na wzajemnej współpracy dla dobra całej społeczności przedszkolnej i szkolnej.
2. Organy Zespołu współdziałają ze sobą w rozwiązywaniu sporów i sytuacjach konfliktowych wewnątrz Zespołu. Mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji w sposób określony w regulaminach
ich działalności.
3. W przypadku rozbieşności stanowisk między
organami Zespołu ostateczną decyzję w sprawie
podejmuje dyrektor, po wysłuchaniu przedstawicieli
zainteresowanych stron.
Rozdział 4
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§ 29. Organizację pracy szkoły wchodzącej
w skład Zespołu, w tym terminy rozpoczynania
i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich,
terminy sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej, określają odrębne przepisy.
§ 30. 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora, z uwzględnieniem planów nauczania, o których
mowa w przepisach w sprawie ramowych planów
nauczania.
2. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza Burmistrz Gminy Kargowa, w terminie wskazanym
w odrębnych przepisach.
§ 31. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Dyrektor Zespołu, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.
§ 32. 1. Podstawową jednostką organizacyjną
przedszkola wchodzącego w skład Zespołu jest oddział obejmujący dzieci w zblişonym wieku,
uwzględniający ich potrzeby, zainteresowania,
uzdolnienia, rodzaj i stopień niepełnosprawności.
2. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły
podstawowej jest oddział złoşony z uczniów szkoły
wchodzącej w skład Zespołu, którzy w danym roku
szkolnym realizują obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
oraz zajęcia dodatkowe określone w szkolnym planie nauczania, ustalonym przez dyrektora na podstawie ramowych planów nauczania, o których mowa w odrębnych przepisach i programami dopuszczonymi do uşytku szkolnego.

Organizacja Zespołu

3. Liczba wychowanków w oddziale przedszkolnym nie moşe przekraczać 25.

§ 23. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok
szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.

4. Liczba uczniów przypadająca na jeden oddział
w szkole podstawowej powinna wynosić nie więcej
niş 26,

§ 24. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

§ 33. Podział oddziałów na grupy na zajęciach
wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa określają odrębne przepisy.

§ 25. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Zespołu na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, zasady określonej w § 32 ust. 3 oraz oczekiwań rodziców.

§ 34. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół.

§ 26. Dzienny czas pracy przedszkola, w tym czas
przeznaczony na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, nie krótszy niş 5 godzin dziennie oraz terminy przerw w pracy przedszkola, określają odrębne przepisy.
§ 27. W szkole podstawowej funkcjonuje oddział
przedszkolny, w którym realizowany jest program
wychowania przedszkolnego.
§ 28. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem
1 września kaşdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia roku następnego.

2. W szczególności zadaniem zespołu jest ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
3. Dyrektor Zespołu moşe tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły
problemowo – zadaniowe.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora Zespołu na wniosek zespołu.
5. Dyrektor Zespołu powierza oddział przedszkolny jednemu lub dwóm nauczycielom w zaleşności od czasu pracy oddziału, realizowanych zadań,
z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych
opiekunów).

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

– 10012 –

6. Oddziałem szkolnym opiekuje się nauczyciel
wychowawca.
§ 35. 1. Czas trwania zajęć w przedszkolu oraz
godziny lekcyjnej w szkole podstawowej wchodzącej
w skład Zespołu, określają odrębne przepisy.
2. Świadczenia wykraczające ponad podstawę
programową wychowania przedszkolnego oraz czas
ich trwania określa odrębna uchwała Rady Gminy
w Kargowej.
§ 36. 1. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów oraz przeprowadzania
sprawdzianów w ostatnim roku szkoły podstawowej, określają odrębne przepisy.
2. Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania uczniów określa statut szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu.

Poz. 2097

ganizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności
wymagające zapewnienia uczniom opieki – świetlicę
szkolną.
2. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupie,
która nie powinna przekraczać liczbę 25 wychowanków.
3. Zasady rekrutacji uczniów do świetlicy szkolnej oraz jej funkcjonowanie określa regulamin.
§ 42. Zespół zapewnia wychowankom, uczniom,
pracownikom moşliwość korzystania z doşywiania.
Rozdział 5
Nauczyciele i pozostali pracownicy Zespołu
§ 43. W Zespole zatrudniani są wszyscy nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami.

§ 37. Do realizacji celów statutowych Zespół zapewnia moşliwość korzystania z:

§ 44. Zasady zatrudniania wszystkich nauczycieli
oraz pracowników niepedagogicznych, określają
odrębne przepisy.

1) sal przedszkolnych, lekcyjnych z odpowiednim
wyposaşeniem, w tym pracowni specjalistycznych (przedmiotowych, komputerowych, itp.);

§ 45. Dyrektor Zespołu, moşe tworzyć stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze na podstawie odrębnych przepisów.

2) pomieszczeń, w których realizowane
terapeutyczne z wychowankami i
wymagającymi specjalistycznego
w zaleşności od rodzaju i stopnia
sprawności;

§ 46. 1. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają
obowiązek kierowania się dobrem wychowanków,
uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem ich godności osobistej, a w szczególności:

są zajęcia
uczniami
wsparcia
niepełno-

3) biblioteki z czytelnią;
4) świetlicy,
5) pokoju nauczycielskiego;
6) pomieszczeń dla organizacji uczniowskich;
7) obiektów sportowych;
8) stołówki szkolnej z blokiem şywieniowym;
9) szatni i innych pomieszczeń uşytkowych;
10) pomieszczeń administracyjno-gospodarczych;
11) archiwum;
12) innych pomieszczeń niezbędnych do realizacji
zadań statutowych.
§ 38. Zespół udostępnia urządzenia, pomieszczenia i obiekty sportowe osobom trzecim na warunkach określonych w odrębnych przepisach. Udostępnienie bazy moşe nastąpić pod warunkiem, şe
w pierwszej kolejności baza ta zabezpieczy statutowe zadania Zespołu.
§ 39. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni specjalistycznych i obiektów sportowych określają ich regulaminy.
§ 40. Organizację biblioteki szkolnej i zadania bibliotekarza oraz zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz innymi bibliotekami, określa
statut szkoły wchodzącej w skład Zespołu.
§ 41. 1. Zespół organizuje dla uczniów, którzy
muszą dłuşej przebywać w szkole ze względu na
czas pracy rodziców (prawnych opiekunów) lub or-

1) prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą
i opiekuńczą;
2) odpowiadają za jakość i wyniki swojej pracy
oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece wychowanków i uczniów.
2. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela naleşy:
1) realizowanie programów nauczania, wychowania i opieki na zajęciach w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, oddziale szkolnym oraz na innych zajęciach;
2) współpraca w ramach zespołów nauczycielskich, przedmiotowych lub problemowo – zadaniowych zgodnie z ich zakresem działania;
3) ponoszenie odpowiedzialności za şycie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, uczniów
w czasie trwania zajęć w przedszkolu, oddziale
przedszkolnym, na lekcji, w czasie przerw między nimi i innych zajęciach organizowanych
w ramach działalności statutowej;
4) pełnienie dyşurów między zajęciami edukacyjnymi w miejscu i czasie określonym przez dyrektora;
5) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowy
przebieg procesu dydaktyczno – wychowawczego;
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego, wychowanków i uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
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7) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów
oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich wychowanków, uczniów;

d) współpraca z wszystkimi podmiotami funkcjonującymi w Zespole dla dobra wychowanków i uczniów.

8) udzielanie informacji o osiąganych wynikach
dydaktyczno-wychowawczych
wychowanka,
ucznia: rodzicom, wychowawcy klasy, radzie
pedagogicznej, dyrektorowi Zespołu;

§ 47. Zadaniem pracowników pełniących administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Zespołu jest zapewnienie warunków do realizacji jego
zadań statutowych.

9) udzielanie pomocy w przezwycięşaniu niepowodzeń przedszkolnych i szkolnych w oparciu
o rozpoznanie potrzeb wychowanka, ucznia;

§ 48. Szczegółowe zakresy odpowiedzialności
i uprawnień wszystkich nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych, określa dyrektor Zespołu.

10) doskonalenia własnych umiejętności zawodowych oraz systematycznego ich podnoszenia;

Rozdział 6

11) dbałość o powierzone mienie, pomoce dydaktyczno- wychowawcze, sprzęt przedszkolny,
szkolny oraz wygląd estetyczny Zespołu i jego
otoczenia.
3. Nauczyciel - wychowawca oddziału:
1) tworzy warunki wspomagające rozwój wychowanków, uczniów;
2) inspiruje i wspomaga działania powierzonego
mu zespołu wychowanków, uczniów;
3) pomaga w rozwiązywaniu konfliktów zarówno
w zespole wychowanków, uczniów jak i między
klasą a innymi członkami społeczności szkolnej;
4) uzgadnia i koordynuje działania wychowawcze
zespołu nauczycieli uczących w jego grupie,
klasie, wobec ogółu wychowanków, uczniów
klasy, a takşe tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka ( dotyczy wychowanków, uczniów szczególnie uzdolnionych, a takşe
wychowanków, uczniów z róşnymi niepowodzeniami i trudnościami);
5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi
specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i eliminowaniu
trudności;
6) utrzymuje stały kontakt z rodzicami wychowanków, uczniów w sprawach ich postępów w nauce i zachowaniu.
4. Obowiązkiem nauczyciela jest takşe:
1) wypełnianie poleceń i zarządzeń dyrektora Zespołu;
2) rzetelne dokumentowanie swojej pracy poprzez
dokonywanie wpisów w dziennikach przedszkolnych, lekcyjnych, pozalekcyjnych w dniu,
w którym zajęcia zostały przeprowadzone;
3) w przypadku pełnienia obowiązków wychowawcy, ponadto:

Zasady rekrutacji wychowanków i uczniów
§ 49. Do przedszkola, oddziału przedszkolnego
w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 5 –
letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej kolejności dzieci matek lub
ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub
ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądŝ całkowitą
niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a takşe dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.
§ 50. 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej
przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą wymagany ustawą wiek i nie odroczono im spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 14 ust. 1a lub art. 16 ust. 3 o systemie
oświaty, a takşe dzieci w stosunku, do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły
podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 tej ustawy.
2. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu przyjmuje się:
1) z urzędu - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły,
w przypadku, gdy szkoła dysponuje miejscami.
§ 51. Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania
do przedszkola i szkoły podstawowej określają statuty przedszkola i szkoły podstawowej wchodzących
w skład Zespołu.
§ 52. Prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń moşe zostać skreślony z listy
uczniów określa statut szkoły, wchodzącej w skład
Zespołu.
§ 53. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec
uczniów oraz tryb odwoływania się od kary, określa
statut szkoły wchodzącej w skład Zespołu.
Rozdział 7

a) bieşące prowadzenie dokumentacji szkolnej,
określonej w odrębnych przepisach,

Mienie, rachunkowość i system kontroli
wewnętrznej

b) wypełnianie arkuszy ocen i świadectw szkolnych zgodnie z obowiązującymi zasadami,

§ 54. Mienie jest jednostką budşetową i prowadzi działalność na podstawie planu finansowego.

c) przygotowywanie charakterystyki grupy, klasy, poszczególnych wychowanków, uczniów,

§ 55. Mienie Zespołu jest mieniem Gminy Kargowa.
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§ 56. Do dokonywania czynności prawnych
upowaşniony jest dyrektor w granicach ustaw:
o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych i innych
przepisów oraz pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Gminy Kargowa.
§ 57. Nadzór nad działalnością Zespołu w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Burmistrz Gminy Kargowa, w szczególności
w sprawach dotyczących:
1) prawidłowości dysponowania przyznanymi Zespołowi środkami budşetowymi oraz pozyskanymi środkami pochodzącymi z innych ŝródeł,
a takşe gospodarowania mieniem;
2) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów;
3) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy Zespołu.
§ 58. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz prowadzenia gospodarki finansowej
i materiałowej określają odrębne przepisy.
§ 59. 1. W Zespole działa zorganizowany system
kontroli wewnętrznej zapewniający celowość, gospodarność i rzetelność oraz legalność podejmowanych działań.
2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną na zasadach określonych
w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej,
ustalonym przez dyrektora Zespołu.
3. Ogólny nadzór nad działaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje dyrektor, który odpowiada za zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego funkcjonowanie.
Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 60. 1. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kargowej zgodnie z odrębnymi przepisami uşywa pieczęci
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urzędowych z godłem państwa w środku i napisem
w otoku:
„Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kargowej”.
2. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kargowej
uşywa tablic i pieczęci o treści:
1) Zespół Szkolno – Przedszkolny
Przedszkole w Kargowej”;

Publiczne

2) Zespół Szkolno – Przedszkolny Publiczna Szkoła
Podstawowa im. Kpt. Więckowskiego w Kargowej”
§ 61. Zespół prowadzi dokumentację nauczania
i wychowania zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 62. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna Zespołu.
§ 63. Regulaminy działalności, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców
uchwalone przez te organy, a takşe inne przepisy
wewnętrzne Zespołu, nie mogą być sprzeczne
z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 64. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy
o systemie oświaty, przepisy wydane na jej podstawie oraz inne przepisy regulujące działalność przedszkoli i szkół podstawowych.
§ 65. W zakresie uregulowanym odmiennie
w statucie Zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych (dotychczasowych) jednostek oświatowych.
§ 66. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kargowa.
§ 67. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego, z mocą od 1 stycznia
2012r.
Przewodnicząca Rady
Danuta Wilińska-Grzesiuk
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UCHWAŁA NR XI/60/11
RADY MIEJSKIEJ W CYBINCE
z dnia 20 września 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Cybinka i jej
jednostkom podległym oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów i osób do tego
uprawnionych.
Na podstawie art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157, poz. 1240 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:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania w całości, w części lub odraczania, rozkładania na raty spłaty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej „naleşnościami”, przypadających Gminie
Cybinka oraz jej jednostkom podległym od osób
fizycznych, osób prawnych, a takşe jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
zwanych dalej „dłuşnikami”, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których
ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a takşe
wskazuje organy i osoby uprawnione do udzielania
tych ulg.
§ 2. W przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub interesem publicznym naleşności pienięşne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Cybinka oraz jej jednostkom
podległym, na wniosek dłuşnika, mogą być umarzane albo ich spłata moşe być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych w niniejszej
uchwale.
§ 3. 1. Do umarzania, odraczania terminów lub
rozkładania na raty spłat naleşności, o których mowa w § 2 uprawniony jest Burmistrz Cybinki oraz
dyrektorzy/kierownicy podległych jednostek, z zastrzeşeniem ust. 2 i 3.
2. Jeşeli naleşność pienięşna przypadająca jednostkom podległym Gminie Cybinka nie przekracza
kwoty 500zł do umarzania oraz udzielania ulgi
w spłacie naleşności uprawnieni są dyrektorzy/
kierownicy tych jednostek.
3. Jeşeli naleşność, o której mowa w ust. 2 przypadająca jednostkom podległym Gminie Cybinka
przekracza kwotę określoną w ust. 2 do umarzania
oraz udzielania ulgi w spłacie naleşności uprawnieni
są dyrektorzy/kierownicy tych jednostek, po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Cybinki.
4. W pozostałych przypadkach nieokreślonych
w ust. 2 i 3 o umarzaniu, odraczaniu terminów lub
rozkładaniu na raty spłat naleşności decyduje Burmistrz Cybinki.

§ 4. Umorzenie lub udzielenie ulgi w spłacie naleşności moşe nastąpić po dokładnym wyjaśnieniu
stanu faktycznego i stwierdzeniu istnienia okoliczności uzasadniających umorzenie lub udzielenie ulgi
w spłacie naleşności. Kaşda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia, zgodnie z procedurami
obowiązującymi w jednostce organizacyjnej Gminy
Cybinka, której naleşność przypada.
§ 5. Burmistrz moşe wyrazić zgodę na niedochodzenie naleşności o charakterze cywilnoprawnym
budşetu Gminy Cybinka, której kwota wraz z odsetkami nie przekracza 50zł.
§ 6. 1. Naleşności pienięşne mające charakter
cywilnoprawny przypadające Gminie Cybinka oraz
jej jednostkom podległym mogą być umarzane
z urzędu, jeşeli wystąpi jedna z następujących przesłanek:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając
şadnego majątku albo pozostawiła majątek
podlegający egzekucji na podstawie odrębnych
przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego uşytku domowego, których łączna
wartość nie przekracza kwoty 6 000zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego moşna by egzekwować naleşność, a odpowiedzialność z tytułu
naleşności nie przechodzi z mocy prawa na
osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.
2. W przypadku, gdy oprócz dłuşnika głównego
są zobowiązane inne osoby, naleşności, o których
mowa w ust. 1, mogą zostać umorzone tylko wtedy,
gdy warunki umarzania są spełnione wobec wszystkich zobowiązanych.
§ 7. 1. W stosunku do dłuşników będących
przedsiębiorcami, stosowanie ulg w spłacie naleşności wskazanych w § 2 odbywa się w ramach pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r.
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w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379
z 28.12.2006).
2. Przedsiębiorca moşe uzyskać pomoc, o której
mowa w ust. 1, jeşeli wartość tej pomocy brutto
łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieşącego roku budşetowego stosowanego przez przedsiębiorcę do celów podatkowych i dwóch poprzedzających go lat budşetowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro.
3. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego moşe
uzyskać pomoc, o której mowa w ust. 1, jeşeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez tego przedsiębiorcę w okresie bieşącego roku budşetowego stosowanego przez przedsiębiorcę do celów podatkowych i dwóch poprzedzających go lat budşetowych
nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość
100 tys. euro.
4. Przedsiębiorca nie moşe uzyskać pomocy,
o której mowa w ust. 1, jeşeli otrzymał pomoc publiczną w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, a łączną wartość
pomocy spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy.
5. Badanie dopuszczalności pomocy de minimis
udzielanej na podstawie niniejszej uchwały nastąpi
po dokładnym wyjaśnieniu stanu faktycznego
i stwierdzeniu istnienia okoliczności wskazanych
w § 2 uchwały, uzasadniających umorzenie lub
udzielenie ulgi w spłacie naleşności, zgodnie z § 4
uchwały.
6. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis na podstawie niniejszej uchwały dołącza do
wniosku informacje zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot
ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53,
poz. 311), a takşe:
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię
aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku budşetowym stosowanym przez przedsiębiorcę do celów podatkowych, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat budşetowych
albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis uzyskanej w tym okresie, względnie
oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy –
na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do
uchwały.

Poz. 2098

3) inne uzupełniające informacje i dokumenty, na
şądanie podmiotu udzielającego pomocy.
7. Pomoc de minimis moşe być udzielana na
podstawie niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia
2013 roku.
§ 8. Umorzenie naleşności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części naleşności albo rozłoşenie płatności całości lub części naleşności na raty
następuje, w formie pisemnej, na podstawie przepisów prawa cywilnego.
§ 9. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1
pkt 1, 2, 3 i 4 umorzenie naleşności następuje
w formie jednostronnego oświadczenia woli. Odmowa umorzenia naleşności oraz odmowa odroczenia terminu spłaty całości lub części naleşności albo
odmowa rozłoşenia płatności całości lub części naleşności na raty następuje takşe w formie jednostronnego oświadczenia woli.
§ 10. Przepisy § 2 – § 9 stosuje się odpowiednio
do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłat odsetek od naleşności pienięşnych mających
charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie
Cybinka i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat innych naleşności ubocznych.
§ 11. Przepisów § 2 – § 10 nie stosuje się do naleşności, których umarzanie, odraczanie terminów
spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§ 12. Burmistrz Cybinki przedstawia Radzie Miejskiej w Cybince w terminie do 31 stycznia kaşdego
roku roczną informację, obejmującą liczbę dłuşników, którym udzielono ulg w spłacie naleşności
z danego tytułu wraz ze wskazaniem rodzaju
i wysokości udzielonej ulgi oraz podstawę jej udzielenia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1 do uchwały.
§ 13. Traci moc uchwała Nr 71/VIII/07 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 9 lipca 2007 roku w sprawie
określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty naleşności pienięşnych, przypadających gminie i jej
jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje
się przepisów Ordynacji podatkowej oraz wskazania
organów do tego uprawnionych.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.
§ 15. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zenon Walenczewski
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/60/11
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 20 września 2011r.

Udzielający informacji
(pieczęć nagłówkowa)
INFORMACJA Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI ZA
OKRES …......................................

Lp.

Treść

1
1.

2
Umorzenia z urzędu – ogółem w tym:
1) osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając şadnego majątku albo pozostawiła majątek podlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów,
albo pozostawiła przedmioty codziennego uşytku
domowego, których łączna wartość nie przekracza
kwoty 6 000zł;
2) osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym
braku majątku, z którego moşna by egzekwować
naleşność, a odpowiedzialność z tytułu naleşności
nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
3) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej
naleşności lub postępowanie egzekucyjne okazało
się nieskuteczne;
4) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;
Umorzenia – ogółem w tym uzasadnione:
1) waşnym interesem dłuşnika
2) interesem publicznym
Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:
1) waşnym interesem dłuşnika
2) interesem publicznym
Rozłoşenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:
1) waşnym interesem dłuşnika
2) interesem publicznym

2.

3.

4.

………………………….
(dzień, miesiąc, rok)

Liczba
dłużników

Kwota
należności

3

4

……..…………………………………
(główny księgowy)

Kwota umorzenia/
odroczenia terminu
spłaty/ rozłożenia na
raty płatności należności
5

………………………………………
(dyrektor/kierownik jednostki)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/60/11
Rady Miejskiej w Cybince
z dnia 20 września 2011r.

….......................................................................
Imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy
….......................................................................
adres / siedziba przedsiębiorstwa
Urząd Miejski w Cybince
ul. Szkolna 5
69 – 108 Cybinka
O Ś WI AD CZ EN I E

W wykonaniu obowiązku określonego w § 7 ust. 6 pkt 2 uchwały Nr …..../11 Rady Miejskiej w Cybince z dnia
…... 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty
spłaty naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Cybinka oraz jej
jednostkom podległym, a takşe wskazania organów do tego uprawnionych
oświadczam, iş w bieşącym roku budşetowym stosowanym przez przedsiębiorcę do celów podatkowych oraz dwóch poprzedzających go latach budşetowych:
1) otrzymałem/otrzymałam* pomoc de minimis w łącznej kwocie …...................... zł, co stanowi równowartość …............ euro.
2) nie otrzymałem/nie otrzymałam* pomocy de minimis.

….......................................................................
Data i podpis przedsiębiorcy lub osoby upowaşnionej

* Niepotrzebne skreślić
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UCHWAŁA NR XII/112/11
RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE
z dnia 22 września 2011r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych
o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Skwierzyna przez osoby fizyczne lub
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity
tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 90 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty (jednolity tekst Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W 2012r. dotacja dla niepublicznych szkół
podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych
przysługuje na kaşdego ucznia w wysokości 235%
kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Skwierzyna,
z tym, şe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia szkoły podstawowej w części oświatowej tej
subwencji, jednak nie nişszej niş 235% kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego typu i rodzaju
szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej
otrzymywanej przez Gminę Skwierzyna.
2. Od 2013r. dotacja dla niepublicznych szkół
podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych
przysługuje na kaşdego ucznia w wysokości 100%
kwoty przewidzianej na jednego ucznia tego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminę Skwierzyna,
z tym, şe na ucznia niepełnosprawnego w wysokości
100 % kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego
ucznia szkoły podstawowej w części oświatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
§ 2. Osoby prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe o uprawnieniach szkół publicznych składają wniosek o udzielenie dotacji, nie póŝniej niş do
dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w Urzędzie Miejskim wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach
na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy, w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiąca.
2. Wysokość dotacji naleşnej na dany miesiąc,
o której mowa w ust. 1 ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn liczby uczniów i stawki miesięcznej
na jednego ucznia, obliczonej na dany rok zgodnie
z § 1 ust. 1.

3. Miesięczną dotację przekazuje się na podstawie liczby uczniów, wg stanu na pierwszy dzień
miesiąca.
4. Wnioskodawca przekazuje w terminie do
10 dnia kaşdego miesiąca informację o aktualnej
liczbie uczniów zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Organ prowadzący placówkę składa roczne rozliczenie do dnia 10 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji, w Urzędzie
Miejskim w Skwierzynie wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, z zastrzeşeniem
ust. 2.
2. W przypadku zakończenia działalności przez
placówkę w trakcie roku budşetowego, rozliczenie
otrzymanej dotacji naleşy złoşyć w ciągu 10 dni od
dnia pobrania ostatniej transzy dotacji.
§ 5. 1. Burmistrzowi przysługuje prawo kontroli
prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji.
2. W celu dokonania kontroli, o której mowa
w ust. 1, osoby upowaşnione przez Burmistrza dokonują przeglądu dokumentacji będącej podstawą
udzielania dotacji.
3. Kontrolujący przed rozpoczęciem kontroli zawiadamia na piśmie placówkę o terminie kontroli.
4. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący
przedstawia w protokole kontroli, który podpisuje
równieş kierownik kontrolowanego podmiotu.
§ 6. Przy zwrocie dotacji pobranej nienaleşnie,
w nadmiernej wysokości lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem mają odpowiednio zastosowanie artykuły 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157,
poz. 1240 ze zm.).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Rucki
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/112/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 22 września 2011r.

…………………………………

………………………….., dnia………………

(pieczęć organu prowadzącego)

(miejscowość)
Burmistrz Skwierzyny
Wniosek o udzielenie dotacji
na rok ………….

Termin składania: do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
Dane o organie prowadzącym
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane o osobie(osobach) reprezentujących organ prowadzący
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane o szkole
Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
Nazwa
………..…………………………………………………………………………………………………………………………….
.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dane o planowej liczbie uczniów ogółem: …………………………………………………………………………………
w tym:
liczba uczniów niepełnosprawnych: …………………………………………………………………………………..…….
Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja
…………………..............................................................................................................................................................

…………………………………………………
(pieczęć i podpis organu prowadzącego
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XII/112/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 22 września 2011r.

…………………………………

...……………..............., dnia………………

(pieczęć organu prowadzącego)

(miejscowość)

Burmistrz Skwierzyny
INFORMACJA O FAKTYCZNEJ LICZBIE UCZNIÓW
w miesiącu……………. roku………….
Rok szkolny……………………………..
Termin składania: do 10 kaşdego miesiąca.
1. Dane o organie prowadzącym
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
……………………………………………….…………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dane o osobie(osobach) reprezentujących organ prowadzący
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Dane o szkole
Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Na dzień 1…………………..roku liczba uczniów wynosi:………………………………………………………………
(miesiąc i rok)

6. Dotację proszę przekazać na nr konta bankowego
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczenie:
Zobowiązuję się do niezwłocznego zgłaszania ewentualnych zmian podanych w comiesięcznych informacjach.
…………………………………………………..
(pieczęć i podpis organu prowadzącego)
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Adnotacje urzędowe
1. Faktyczna liczba dzieci/uczniów……………………………………………………………………………………………
2. Dotacja na jedno dziecko/ucznia…………………………………………………………………………………………..
3. Naleşna dotacja na miesiąc ……………………………………………………………………………………………..…
(miesiąc i rok)
Faktyczna liczba dzieci/uczniów ……………………….…… x ………………. = ……………………..
(dotacja/ ucz.)

4.Kwota naleşnej dotacji do przekazania w miesiącu ……………..………r. …………………………………………
(miesiąc i rok)

……………………………

…………………

(sporządził)

…………………………….

(data)

(zatwierdził)
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XII/112/11
Rady Miejskiej w Skwierzynie
z dnia 22 września 2011r.

…………………………………

……………….. dnia………..………

(pieczęć organu prowadzącego)

(miejscowość)

Burmistrz Skwierzyny
Rozliczenie wykorzystania dotacji
przekazanej w roku ………..
Termin składania: do dnia 10 stycznia następnego roku, którego dotyczy rozliczenie przekazanej dotacji.
1. Dane o organie prowadzącym
Nazwa osoby prawnej lub nazwisko i imiona osoby fizycznej:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…l……………………………………………..……………………………………………………………………………………
2. Siedziba osoby prawnej/adres osoby fizycznej
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Dane o osobie(osobach) reprezentujących organ prowadzący
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Dane o szkole
Data i nr wpisu do ewidencji prowadzonej przez gminę
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa
………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Rozliczenie wykorzystania dotacji
Lp.

Wyszczególnienie

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Razem

Liczba uczniów
1

2
3

4

5

6

(bez uczniów niepełnosprawnych)
Stawka dotacji na
jednego ucznia

X

X

Naleşna dotacja
(1x2)
Liczba uczniów
niepełnosprawnych
Stawka dotacji na
jednego ucznia niepełnosprawnego

X

X

Naleşna dotacja
(4x5)
Naleşna dotacja

7

ogółem
(3+6)

8

Dotacja przekazana
Rozliczenie dotacji

9

(Nadpłata/niedopłata)
(7-8)

Oświadczam, şe wykorzystanie dotacji nastąpiło zgodnie z przeznaczeniem i jest zgodne ze stanem faktycznym.
………………..……………………………….
(pieczęć i podpis organu prowadzącego)
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UCHWAŁA NR XV/121/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 22 września 2011r.
w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w Drzecinie, gmina Słubice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Słubicach nadaje nazwę
„Osiedle Bajkowe” dla części obszaru, usytuowanego w Drzecinie, gmina Słubice przeznaczonego pod
zabudowę jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Połoşenie osiedla określa mapa sytuacyjna,
stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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UCHWAŁA NR XV/122/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 22 września 2011r.
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego
Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 1, w związku
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze
zmianami) Rada Miejska w Słubicach uchwala, co
następuje:

zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć – godzinami ponadwymiarowymi
są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy
obowiązujący wymiar godzin zajęć określony według zasady ustalonej w § 2 ust. 1.

§ 1. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się do
nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Słubice, dla których ustalony plan zajęć, wynikający
z ramowych planów nauczania, jest róşny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

§ 4. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym
wymiarze zajęć, realizujących róşny wymiar zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego,
w umowie o pracę naleşy określić średni wymiar
godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.

§ 2. 1. Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym
wymiarze zajęć, zgodnie z art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tych nauczycieli tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, określa się średnioroczną liczbę godzin zajęć obliczoną jako sumę godzin przydzielonych do realizacji w poszczególnych tygodniach
roku szkolnego, podzieloną przez liczbę tygodni nauki w całym roku szkolnym.

§ 5. W przypadku rozwiązania z nauczycielem
stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na
który został ustalony róşny plan zajęć, rozliczenie
z przydzielonych w arkuszu organizacji godzin zajęć
następuje z datą ustania stosunku pracy – z tym, şe
za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu
na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego
za obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a takşe za
przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

2. Plan zajęć ustalony według zasad, o których
mowa w ust. 1, powinien być określony dla kaşdego
nauczyciela w arkuszu organizacji szkoły na dany
rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości
przed rozpoczęciem roku szkolnego.
3. W przypadku zmian organizacyjnych pracy
szkoły w trakcie roku szkolnego, określona średnioroczna liczba godzin zajęć dla nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian.
§ 3. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacji na dany rok szkolny, przewidziano liczbę godzin

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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UCHWAŁA NR XV/123/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 22 września 2011r.
w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
w związku z § 6 Statutu Gminy Słubice – załącznika
do uchwały Nr XXXVII/374/09 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. Urz. woj. lubuskiego z 5 paŝdziernika 2009r. Nr 105, poz. 1410)
oraz uchwałą Nr VII/79/99 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 24 czerwca 1999r. w sprawie utworzenia
jednostki budşetowej pod nazwą Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

uchwały Nr VII/79/99 Rady Miejskiej
w Słubicach z dnia 24 czerwca 1999r.
w sprawie utworzenia jednostki budşetowej pod nazwą: „Zespół Administracyjny
Oświaty”,
Statutu Gminy Słubice,
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami)
ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 ze zmianami)

§ 1. Uchwala się statut Zespołu Administracyjnego Oświaty w Słubicach, stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLI/411/06 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 marca 2006r. w sprawie
uchwalenia statutu jednostki budşetowej pod nazwą
Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach,
(Dz. Urz. woj. lubuskiego z 13 czerwca 2006r. Nr 41,
poz. 893), uchwała Nr V/44/07 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 marca 2007r. w sprawie: zmiany
statutu jednostki budşetowej pod nazwą Zespół
Administracyjny Oświaty w Słubicach (Dz. Urz. woj.
lubuskiego z 23 kwietnia 2007r. Nr 40, poz. 672),
uchwała Nr XIV/107/07 z dnia 28 listopada 2007r.
w sprawie: zmiany statutu jednostki budşetowej pod
nazwą Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach
(Dz. Urz. woj. lubuskiego z 7 stycznia 2008r. Nr 3,
poz. 65).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
Załącznik
do uchwały Nr XV/123/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 22 września 2011r.
Statut Zespołu Administracyjnego Oświaty
w Słubicach
Postanowienia ogólne
§ 1. Zespół Administracyjny Oświaty, zwany dalej „Zespołem” jest jednostką organizacyjną gminy,
nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na
podstawie:

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,
poz. 1240)
ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. (Dz. U. z 1994r. Nr 121,
poz. 591)
niniejszego Statutu.
§ 2. Zespół działa jako jednostka budşetowa.
§ 3. Siedziba Zespołu mieści się w Słubicach
przy ul. Akademickiej Nr 1.
§ 4. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu zatrudniany przez Burmistrza Słubic, który jest równocześnie jego bezpośrednim przełoşonym. Dyrektor Zespołu pełni jednocześnie funkcję Pełnomocnika
Burmistrza do spraw Oświaty i z tego tytułu posiada
stałe pełnomocnictwo do wykonywania uprawnień
i zadań organu prowadzącego jednostki, w zakresie
ustalonym w niniejszym Statucie. Do zadań Dyrektora Zespołu naleşy w szczególności:
a) kierowanie Zespołem i reprezentowanie go
na zewnątrz,
b) wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Zespołu,
c) ustalanie organizacji Zespołu oraz zasad jego
pracy,
d) wydawanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji,
e) decydowanie w sprawach finansowo – płacowych Zespołu,
f)

przygotowywanie opinii w sprawach zakładania, przekształcania i likwidacji jednostek
oraz podejmowanie właściwych czynności
w tym zakresie,
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g) dokonywanie ocen pracy kierownika i dyrektorów jednostek w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

f)

h) zatwierdzanie organizacji pracy jednostek,

g) przygotowywanie propozycji zmian opłat za
świadczenia w şłobku i przedszkolach samorządowych, na podstawie wniosków dyrektorów tych jednostek;

i)

występowanie w imieniu organu prowadzącego z wnioskami do jednostek w sprawach
określonych w odrębnych przepisach,

j)

przygotowywanie opinii w zakresie ustalania
sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów,

h) wykonywanie innych zadań i obowiązków,
wynikających z przepisów finansowo – księgowych;
i)

wykonywanie wszystkich zadań związanych
z naliczaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych jednostek oraz kontrolą prawidłowości jej wykorzystania;

j)

analizowanie, weryfikowanie i przetwarzanie
sprawozdań i informacji, w tym statystycznych, w zakresie spraw pozafinansowych;

k) opiniowanie w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pienięşnych, w tym nagród dyrektorom jednostek,
l)

przygotowanie projektów uchwał i zarządzeń
w zakresie zadań statutowych,

m) wykonywanie innych zadań zleconych przez
Burmistrza Słubic.
Zadania Zespołu
§ 5. Zadaniem Zespołu jest obsługa administracyjna, finansowo – księgowa oraz organizacyjna
şłobka, przedszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów, zwanych dalej „jednostkami”, których organem prowadzącym jest Gmina Słubice, w szczególności:
a) prowadzenie rachunkowości Zespołu i jednostek oraz wykonywanie innych zadań, wynikających z budşetowych planów jednostkowych dochodów i wydatków, powierzonych do prowadzenia i realizacji Zespołowi;
b) sporządzanie zbiorczych wniosków o środki
finansowe i ich właściwe rozliczanie;
c) sprawowanie kontroli nad
dysponowaniem
środkami
w jednostkach, w tym:

prawidłowym
finansowymi

nadzór nad właściwym sporządzaniem
projektów planów finansowych oraz przekazywanie ich po zaopiniowaniu przez dyrektora Zespołu – Burmistrzowi,
sporządzanie wniosków o zmiany w planach finansowych jednostek oraz przedkładanie ich po zaopiniowaniu przez dyrektora Zespołu – Skarbnikowi Gminy,
opiniowanie wykonania planów finansowych jednostek; sporządzanie zbiorczych
informacji na ten temat;
d) sporządzanie zbiorczych informacji, sprawozdań dla organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny, w zakresie
spraw finansowych obsługiwanych jednostek;
e) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych;

prowadzenie ewidencji środków trwałych
będących w uşytkowaniu Zespołu i jednostek, rozliczanie inwentaryzacji;

k) organizowanie działań związanych z utrzymaniem właściwego stanu technicznego
obiektów i urządzeń Zespołu oraz jednostek,
w tym zapewnieniem właściwych warunków
BHP;
l)

gospodarka zasobami mieszkalnymi jednostek i Zespołu;

m) przygotowywanie opinii i planów remontów
oraz inwestycji w Zespole oraz jednostkach;
n) organizowanie i prowadzenie remontów
i inwestycji w jednostkach i Zespole;
o) zapewnienie prawidłowej organizacji dowoşenia i dojazdu uczniów do szkół gminnych;
p) prowadzenie spraw dotyczących naboru na
stanowiska kierownicze jednostek, spraw kadrowych dyrektorów jednostek oraz pracowników Zespołu;
q) wykonywanie zadań organu prowadzącego,
związanych z uzyskiwaniem stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli oraz oceny
pracy dyrektorów;
r) wykonywanie zadań ustawowych gminy
w zakresie przyznawania uczniom świadczeń
o charakterze motywacyjnym oraz udzielania
uczniom i innym uprawnionym pomocy materialnej o charakterze socjalnym;
s) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kształcenia młodocianych pracowników;
t)

kontrola spełniania obowiązku szkolnego
i obowiązku nauki - w zakresie ustalonym dla
organu prowadzącego;

u) współdziałanie z róşnymi jednostkami i organizacjami oraz instytucjami Unii Europejskiej;
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Gospodarka finansowa

w) koordynowanie działań związanych z realizacją róşnych programów i projektów oraz pozyskiwanie środków pozabudşetowych na ich
realizację;

§ 6. 1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową
według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie o rachunkowości, w ustawie o finansach publicznych
oraz w przepisach wykonawczych dotyczących jednostek budşetowych.

x) wykonywanie zadań wynikających z ustawy
o opiece nad dziećmi do lat trzech;

2. Majątek Zespołu moşe być wykorzystywany
wyłącznie do realizacji celów statutowych.

y) koordynowanie działań w zakresie najmu
i dzierşawy składników majątkowych jednostek;

Postanowienia końcowe

z) wykonywanie innych zadań organu prowadzącego jednostki, a wynikających z przepisów;

§ 7. Zespół posiada prawo uşywania pieczęci
„Zespół Administracyjny Oświaty w Słubicach” oraz
symboli graficznych, których ochronę prawną określają odrębne przepisy.
§ 8. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane
w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
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UCHWAŁA NR XV/125/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 22 września 2011r.
w sprawie nadania statutu Zakładowi Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach – jednostce
budżetowej
Na podstawie art. 11 ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 z póŝniejszymi zmianami) nadaje się:
Statut Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§ 1. Zakład Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach, zwany w dalszej części statutu ZAMK,
jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną gminy,
działającą w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z póŝniejszymi zmianami),
3) ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności
lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 80,
poz. 903 z póŝniejszymi zmianami),
4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 266 z póŝniejszymi
zmianami)

5) innych obowiązujących przepisów prawnych.
§ 2. 1. ZAMK jest jednostką organizacyjną Gminy
Słubice – jednostką budşetową pokrywającą swoje
wydatki bezpośrednio z budşetu Gminy Słubice
i odprowadzającą pobrane dochody na rachunek
budşetu Gminy Słubice.
2. ZAMK nie posiada osobowości prawnej.
3. Siedziba ZAMK mieści się w Słubicach, przy
ul. Krótkiej 8.
4. Terenem działania ZAMK jest Gmina Słubice.
§ 3. Nadzór na działalnością ZAMK sprawuje
Burmistrz Słubic.
Rozdział 2
Przedmiot działania ZAMK
§ 4. 1. Przedmiotem działania ZAMK jest zarządzanie /administrowanie/ gospodarowanie zasobami lokalowymi mieszkalnymi i uşytkowymi, własnymi i stanowiącymi współwłasność Gminy Słubice oraz zasobami obcymi, powstałymi wskutek sukcesywnego wyodrębniania lokali mieszkalnych.
2. Przedmiot działania obejmuje czynności eksploatacyjne, techniczne, administracyjne i formalno
- prawne, a w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji nieruchomości, budynków i lokali oraz najemców lokali,
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2) sprawowanie nadzoru nad prawidłowością
eksploatacji i utrzymania naleşytego stanu
technicznego nieruchomości i związanej z nimi
infrastruktury,
3) reprezentowanie Gminy we współwłasnościach
i wspólnotach mieszkaniowych,
4) wynajem, dzierşawa lokali oraz zawieranie
umów cywilnoprawnych dotyczących korzystania z zasobów lokalowych na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
5) prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej dla zarządzanego (administrowanego)
gospodarowanego zasobu,
6) podejmowanie czynności sądowych, windykacyjnych i egzekucyjnych wobec dłuşników zasobów pozostających w zarządzaniu (administrowaniu) gospodarowaniu ZAMK.
3. Gospodarowanie zasobem wymienionym
w ust. 1 nie obejmuje zbywania lokali i nieruchomości, jednakşe ZAMK zobowiązany jest współpracować w prowadzeniu tychşe spraw z właściwymi
komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
w Słubicach.
4. Wielkość i zakres prac w zakresie planów remontowo – modernizacyjnych na komunalnych zasobach mieszkaniowych określi corocznie Rada
Miejska w Słubicach przeznaczając na ten cel środki
w ramach budşetu Gminy Słubice.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie
§ 5. 1. ZAMK kieruje Dyrektor, zatrudniany
i zwalniany przez Burmistrza Słubic.
2. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku
do Dyrektora wykonuje Burmistrz.
3. Dyrektor wykonuje czynności z zakresu prawa
pracy w stosunku do pracowników ZAMK.
§ 6. 1. Dyrektor zarządza ZAMK jednoosobowo
i reprezentuje go za zewnątrz działając tylko na podstawie i w granicach udzielonych mu pełnomocnictw i upowaşnień.
2. Dyrektor kierując ZAMK odpowiada za jej działalność i realizację zadań statutowych oraz jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej ZAMK.
2 10 1
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3. Dyrektor zarządza i kieruje ZAMK przy pomocy
Głównej Księgowej.
4. W czasie nieobecności Dyrektora jego obowiązki pełni Zastępca lub inny wyznaczony przez
niego pracownik.
§ 7. 1. W ramach zarządzania jednostką dyrektor
moşe w szczególności wydawać zarządzenia, pisma
ogólne, regulaminy i instrukcje.
2. Strukturę organizacyjną, szczegółowy zakres
działania poszczególnych komórek organizacyjnych,
podział czynności i odpowiedzialności określi regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora
i zatwierdzony przez Burmistrza Słubic.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 8. 1. ZAMK prowadzi gospodarkę finansową
według zasad określonych dla jednostek budşetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny
plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym jednostki.
3. ZAMK posiada własny rachunek bankowy, na
który wpływają realizowane przez jednostkę dochody (przekazywane następnie na rachunek budşetu
gminy) i na który kierowane są z budşetu środki na
wydatki ZAMK.
§ 9. Za zobowiązania ZAMK odpowiada Gmina
Słubice.
§ 10. ZAMK prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami
o rachunkowości, sprawozdawczości budşetowej
i ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem
zasad szczególnych dla jednostek budşetowych.
§ 11. Zmiany niniejszego statutu następują
w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego nadania.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
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UCHWAŁA NR XVI/71/11
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 23 września 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu Gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
oraz art. 4 ust. 1, art. 6 i art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3
ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31,
poz. 266 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

skiego z 2005r. Nr 32, poz. 736) uchyla się paragraf
23 ust. 2.

§ 1. W uchwale Nr XXV/207/05 Rady Miejskiej
w Koşuchowie z dnia 31 marca 2005r. w sprawie
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Lubu-

Przewodniczący Rady
Zbigniew Dusza

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

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XI/69/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 23 września 2011r.
w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Gminę Lubiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r., Nr 256,
poz. 2572 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się sieć oddziałów przedszkolnych dla
dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w Szkołach Podstawowych
w następujących miejscowościach:
1. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Stawie.
2. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej
w Ściechowie, wchodzącej w skład Zespołu
Szkół w Ściechowie.
§ 2. Sieć przedszkoli uzupełnia się o Przedszkole
Gminne w Lubiszynie oraz o filię Przedszkola Gminnego w Lubiszynie z siedzibą w Baczynie.
§ 3. Roczne przygotowanie przedszkolne dla
dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Lubiszynie

realizowane będzie w oddziale przedszkolnym
w Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie przy ul. Myśliborskiej 18, natomiast roczne przygotowanie
przedszkolne dla dzieci z obwodu Zespołu Szkól
w Baczynie realizowane będzie w oddziale przedszkolnym w filii Przedszkola Gminnego w Lubiszynie
w miejscowości Baczyna przy ul. Gorzowskiej 64.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XLV/383/2010 Rady
Gminy Lubiszyn z dnia 13 lipca 2010 roku w sprawie: sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Lubiszyn.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubiszyn.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Artur Terlecki
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UCHWAŁA NR XI/71/2011
RADY GMINY LUBISZYN
z dnia 23 września 2011r.
w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających
charakter cywilnoprawny przypadających gminie i podległym jej jednostkom organizacyjnym
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 ze zm.) oraz art. 59 ust. 1,
2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się szczegółowo zasady umarzania,
odraczania terminu spłaty i rozkładania na raty naleşności pienięşnych gminy mających charakter cywilnoprawny, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a takşe jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej
‘’dłuşnikami’’.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) naleşności – rozumie się przez to naleşność
pienięşną przypadającą od jednego dłuşnika
lub dłuşników solidarnych wraz z naleşnymi
odsetkami i kosztami ubocznymi według stanu
w chwili podejmowania decyzji, a jeşeli naleşność główna została zapłacona – rozumie się
odsetki za zwłokę i naleşności uboczne,
2) decyzji – rozumie się przez to wyraşone na piśmie oświadczenie woli wójta lub kierownika
jednostki organizacyjnej gminy,
3) umowie - rozumie się przez to wyraşone na piśmie oświadczenie woli złoşone przez dłuşnika
i wierzyciela.
§ 3. 1. Naleşność moşe być umorzona w całości
lub części , jeşeli :
1) nie moşna ustalić dłuşnika lub dłuşnik zmarł nie
pozostawiając spadkobierców, pozostawił majątek o wartości nişszej niş wartość zadłuşenia,
2) po przeprowadzeniu postępowania egzekucyjnego stwierdzono jego bezskuteczność i dalsze
postępowanie egzekucji nie rokuje ściągnięcia
wierzytelności,
3) na podstawie czynności wyjaśniających zachodzi uzasadnione przypuszczenie, şe w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyşszej od kosztów dochodzenia i egzekucji
wierzytelności,
4) naleşności nie ściągnięto w toku zakończonego
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, likwidacyjnego
5) w stosunku do dłuşnika postępowanie upadłościowe zakończono układem z zastrzeşeniem
§8

6) zachodzą inne waşne okoliczności.
2. Umorzenie naleşności określonej w ust. 1
pkt 5 następuje na wniosek dłuşnika, w pozostałych
przypadkach z urzędu.
§ 4. 1. W przypadkach uzasadnionych względami
społecznymi lub waşnym interesem dłuşnika, na
wniosek dłuşnika moşna odroczyć termin zapłaty
całości lub części naleşności albo naleşność rozłoşyć
na raty, biorąc pod uwagę moşliwości płatnicze
dłuşnika oraz uzasadniony interes Gminy lub jednostki organizacyjnej.
2. Naleşność z tytułu zagarnięcia mienia nie moşe być umorzona.
3. Umorzenie naleşności, za które odpowiadają
dłuşnicy solidarnie moşe nastąpić, gdy okoliczności
umorzenia zachodzą do wszystkich zobowiązanych.
§ 5. Od naleşności, których termin zapłaty odroczono lub rozłoşono na raty nie pobiera się odsetek
za zwłokę za okres od odroczenia terminu płatności
lub rozłoşenia naleşności na raty do upływu terminów zapłaty określonego w decyzji lub umowie.
§ 6. Jeşeli dłuşnik nie spłacił w terminie pełnej
wysokości chociaşby jednej raty ustalonej w decyzji
lub umowie albo nie otrzymał terminu odroczenia
pozostała do zapłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za zwłokę,
w tym równieş odsetkami, o których mowa w § 5.
§ 7. Do umarzania naleşności, odraczania terminu zapłaty lub rozkładania płatności na raty upowaşnieni są:
1) Wójt Gminy – jeşeli wartość naleşności nie
przekracza 20 krotności kwoty przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku poprzedzającym podjęcie
decyzji ogłoszonego w Monitorze Polskim przez
Prezesa GUS dla celów naliczania odpisów na
ZFSS,
2) w pozostałych przypadkach po zasięgnięciu
opinii Komisji Rewizyjnej.
§ 8. W stosunku do dłuşników będących przedsiębiorcami stosowanie umorzeń, odraczanie lub
rozkładanie na raty spłaty naleşności cywilnoprawnych, o których jest mowa w § 2 stanowiących pomoc publiczna odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków
określonych w rozporządzeniu Komisji (WE)
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mi-
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nimis (Dz. U. UE L Nr 379 z 28 grudnia 2006r.) Warunkiem udzielenia zwolnienia jest przedłoşenie
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie
otrzymały w roku, w którym się ubiegają o pomoc,
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej
w tym okresie lub oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Poz. 2106, 2107, 2108

§ 11. Traci moc uchwała Rady Gminy Lubiszyn
Nr VIII/35/2011 z dnia 3 czerwca 2011r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy z tytułu naleşności pienięşnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja
podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu
tych naleşności.

§ 9. Wójt Gminy moşe przekazać uprawnienia,
o których mowa w § 7 pkt 1 kierownikowi jednostki
organizacyjnej Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą od dnia 1 stycznia
2011r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.

Przewodniczący Rady
Artur Terlecki

===================================================================================
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UCHWAŁA NR XIV/93/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.:
Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,
Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,
Nr 134, poz. 777) w związku z art. 33 ust. 2 ustawy
z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235 ze zm. Dz. U.

z 2011r. Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) Rada
Miejska w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych prowadzących
działalność na terenie Gminy Lubsko w kwocie
100,00zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR XIV/95/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Lubsko albo
u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego
zwolnienia z opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.

z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
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poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777)
w związku z art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy
z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235 ze zm. Dz. U.
z 2011r. Nr 131, poz. 764, Nr 171, poz. 1016) Rada
Miejska w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. Za godzinę pobytu dziecka w şłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Lubsko
albo u dziennego opiekuna ustala się opłatę w wysokości 0,08% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę, ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 paŝdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200,
poz. 1679 ze zmianami).
§ 2. W przypadku, gdy dzienny wymiar opieki
w şłobku przekracza 10 godzin opłata za kaşdą następną godzinę powyşej 10 godzin wynosi 2% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za pracę,
ustalonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 paŝdziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).

Poz. 2108, 2109

§ 3. Opłata, o której mowa w § 1, w przypadku
uczęszczania do şłobka, klubu dziecięcego lub do
dziennego opiekuna rodzeństwa, ulega obnişeniu
o 25% za drugie dziecko, a za kaşde następne dziecko o 50%.
§ 4. Opłatę za dany miesiąc, będącą iloczynem
stawki godzinowej, ilości godzin pobytu dziecka
w şłobku lub klubie dziecięcym albo u dziennego
opiekuna oraz ilości dni roboczych w danym miesiącu zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 5. Maksymalna wysokość opłaty za dzienne
wyşywienie dziecka w şłobku lub klubie dziecięcym
albo u dziennego opiekuna wynosi 5zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz
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UCHWAŁA NR XIV/96/11
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 28 września 2011r.
w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: Dz. U.
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U.
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U.
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U.
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U.
z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U.
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011r.
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777)
w związku z art. 43 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.
z 2011r. Nr 45, poz. 235 ze zm. Dz. U. z 2011r. Nr 131,
poz. 764, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Lubsku
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie
dziennego opiekuna w wysokości 3,50zł za kaşdą

godzinę faktycznie sprawowanej opieki nad jednym
dzieckiem.
§ 2. Wynagrodzenie przysługuje na podstawie
zawartej umowy z uwzględnieniem następujących
zasad:
1) wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ulega
podwyşszeniu o 50% w przypadku objęcia
opieką dziecka niepełnosprawnego,
2) wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki
nad dzieckiem objętym opieką şłobka lub klubu
dziecięcego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Tomiałowicz

Dziennik Urzędowy
Województwa Lubuskiego Nr 112

– 10035 –

Poz. 2110

2110
2 110

UCHWAŁA NR IX.4.2011
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 23 września 2011r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Żaganiu
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010r. Nr 28,
poz. 146 i Nr 1223, poz. 835) i art. 40 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póŝn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W uchwale XL/5/2006 Rady Powiatu Şagańskiego z dnia 25 sierpnia 2006r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Şaganiu, wprowadza się następujące zmiany:
1) W Rozdziale I w § 1 ust. 1, 2, 4 otrzymują
brzmienie:
„1) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
z 2008r. Nr 69, poz. 415 z póŝn. zm.)
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 214,
poz. 1407 z póŝn. zm.)
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240
z póŝn. zm.).”
2) W Rozdziale II w § 3 ust. 2 pkt 14d otrzymuje
brzmienie:
„odroczeniu terminu spłaty, rozłoşeniu na raty
lub umorzeniu części albo całości nienaleşnie
pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu
Pracy oraz naleşności z tytułu zwrotu refundacji
lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”
3) W Rozdziale II w § 3 ust. 2 pkt 15 otrzymuje
brzmienie:
„realizowanie zadań wynikających z koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego państw,
o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a i b
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4) W Rozdziale II w § 3 ust. 2 pkt 16 otrzymuje
brzmienie:
„realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
lit. a i b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,
w tym świadczenie usług EURES we współpracy
z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi
i organizacjami pracodawców.”
5) W Rozdziale III § 6 otrzymuje brzmienie:
„Prawa i obowiązki pracowników Powiatowego
Urzędu Pracy regulują przepisy Kodeksu Pracy,
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych.”
6) W Rozdziale IV § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zmiany planu finansowego dokonywane są
zgodnie z ustawą o finansach publicznych.”
7) W Rozdziale IV § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Powiatowy Urząd Pracy w Şaganiu prowadzi
oddzielne rachunki bankowe, na obsługę bankową budşetu jednostki, na obsługę Funduszu
Pracy oraz innych realizowanych projektów,
programów finansowanych ze środków pochodzenia krajowego i zagranicznego.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Leon Cuprych
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UCHWAŁA NR IX.6.2011
RADY POWIATU ŻAGAŃSKIEGO
z dnia 23 września 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/2/2009 Rady Powiatu Żagańskiego z dnia 31 marca 2009r. w sprawie
ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz nauczycielskich dodatków
mieszkaniowych dla nauczycieli jednostek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Żagański
Na podstawie art. 30 ust 6 i 6a oraz art. 54 ust. 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela
(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.), po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala
się, co następuje:

Lp

Funkcja

1

Dyrektor szkoły/placówki oświatowej
Zastępca dyrektora szkoły/placówki (wicedyrektor)
Kierownik szkolenia praktycznego
Kierownik kształcenia zawodowego
Kierownik internatu, kierownik warsztatów
szkoły/placówki oświatowej

2
3
4
5

Lp
1
2
3

Funkcja
Wychowawca klasy
Opiekun staşu
Doradca metodyczny

§ 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XXIII/2/2009 Rady Powiatu Şagańskiego z dnia
31 marca 2009r. określający wysokość dodatków
funkcyjnych dla stanowisk kierowniczych i nadaje
mu się następujące brzmienie:

minimalny % dodatku funkcyjnego miesięcznie
w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego
od 40% do 70%
do 35%
do 30%
do 30%
do 30%

Kwota dodatku w złotych miesięcznie
110 zł - 115 zł
60 zł - 80 zł
70 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Şagańskiego.

wództwa Lubuskiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 września 2011r.

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

Przewodniczący Rady
Leon Cuprych
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UCHWAŁA NR XIII/119/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2011r.
zmieniająca rozporządzenie Nr 23 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2005r. w sprawie
wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów ustanawiających obszar i granice
Łagowskiego Parku Krajobrazowego
Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r.
Nr 151, poz. 1220 z póŝn. zm.), po uzgodnieniu
z Radą Miejską w Sulęcinie, Radą Gminy Łagów
i Radą Miejską w Torzymiu oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, w związku z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia
23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U.
z 2009r. Nr 92, poz. 753 z póŝn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Nr 23 Wojewody Lubuskiego z dnia 19 września 2005r. w sprawie wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów ustanawiających obszar i granice
Łagowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Lub. Nr 63, poz. 1230) wprowadza się, następujące
zmiany:
1. Uşyte w treści rozporządzenia wyrazy „Łagowskiego Parku Krajobrazowego" zastępuje się
wyrazami „Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego".
2. § 2 otrzymuje brzmienie:

a) zachowanie charakterystycznych struktur geologicznych i geomorfologicznych,
b) zachowanie zespołów form ukształtowania terenu reprezentujących zestawy cech charakterystycznych dla typów morfogenetycznych,
c) utrzymanie dynamiki naturalnych procesów
geomorfologicznych,
d) zachowanie naturalnego systemu hydrogeologicznego,
e) zachowanie struktury przestrzennej gleb, ze
szczególnym uwzględnieniem gleb organicznych;
2) w zakresie ochrony zasobów i ekosystemów
wodnych:
a) poprawa stanu czystości i przeciwdziałanie
wzrostowi trofii wód powierzchniowych,
b) zachowanie lub przywracanie elementów naturalnej struktury hydrograficznej,
c) utrzymanie trwałego funkcjonowania ekosystemów wodnych,

„§ 2. 1. Park obejmuje obszar o powierzchni
5367,2ha na terenie gmin:

d) zachowanie cennych lub zagroşonych elementów rodzimej róşnorodności biologicznej
środowisk wodnych,

Łagów – 3102,9ha,

e) utrzymanie przepływowego charakteru zlewni;

Sulęcin – 2264,3ha.

3) w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych:

2. Wokół Parku tworzy się otulinę o powierzchni
6394,7ha na terenie gmin:

a) zachowanie we właściwym stanie ochrony
siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych,
w tym szczególnie rzadkich i zagroşonych oraz
objętych ochroną prawną,

Łagów – 4428,8ha,
Sulęcin – 959,5ha,
Torzym – 1006,4ha.
3. Opis granic Parku oraz otuliny określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Granicę Parku i jego otulinę przedstawia mapa
w skali 1:50 000 stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.”
3. uchyla się § 3 i § 4
4. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Do szczególnych celów ochrony na terenie
Parku naleşy:
1) w zakresie ochrony litosfery:

b) poprawę stanu naturalnych i półnaturalnych
siedlisk przyrodniczych i zbiorowisk roślinnych,
w tym przede wszystkim muraw psammofilnych,
łąk, torfowisk oraz łęgów nadrzecznych,
c) odtwarzanie ekosystemów leśnych o składzie
gatunkowym zgodnym z siedliskiem oraz przebudowę drzewostanów monokulturowych;
4) w zakresie ochrony gatunków roślin i grzybów
oraz ich siedlisk:
a) utrzymanie lub wzmacnianie róşnorodności
rodzimych gatunków występujących na ich naturalnych stanowiskach szczególnie w fitocenozach wodnych, torfowiskowych i bagiennych,
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b) zapewnienie warunków do utrzymania lub
wzrostu liczebności populacji gatunków rzadkich, zagroşonych i chronionych oraz mających
znaczenie dla zachowania trwałości ekosystemów,
c) przywracanie utraconych wartości florystycznych i fitocenotycznych części zbiorowisk antropogenicznych,
d) zwiększanie liczby mikrosiedlisk roślin zarodnikowych i grzybów,
e) ograniczanie rozprzestrzeniania się populacji
gatunków obcego geograficznie pochodzenia,
w tym szczególnie zagraşających gatunkom rodzimym,
f) utrzymanie lub odtwarzanie korytarzy ekologicznych umoşliwiających migrację roślin i grzybów,
g) zachowanie tradycyjnych odmian roślin uşytkowych;
5) w zakresie ochrony gatunków zwierząt i ich
siedlisk:
a) utrzymanie lub wzmacnianie róşnorodności
gatunkowej zwierząt w naturalnych miejscach
ich bytowania, w tym gatunków rzadkich, zagroşonych i chronionych,
b) utrzymanie mozaikowatości biocenoz z duşym
udziałem ekotonów,
c) utrzymanie lub odtwarzanie korytarzy ekologicznych umoşliwiających migrację zwierząt,
d) renaturyzacja siedlisk występowania rzadkich,
zagroşonych i chronionych gatunków zwierząt,
przekształconych w wyniku działalności człowieka, poprzez podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia naturalnych lub zblişonych do naturalnych stosunków wodnych
i sterowanie procesem sukcesyjnym,
e) utrzymanie populacji poszczególnych gatunków zwierząt rzadkich i zagroşonych, na poziomie umoşliwiającym zachowanie puli genowej
warunkującej ich przetrwanie,
f) tworzenie ostoi dla zwierząt przez ograniczanie
aktywności turystycznej i innych form uşytkowania na obszarach szczególnie cennych pod
względem przyrodniczym,
g) zwiększanie liczby mikrosiedlisk bezkręgowców, w tym szczególnie ksylobiontycznych,
h) ograniczanie populacji gatunków obcego
geograficznie pochodzenia, w tym szczególnie
zagraşających gatunkom rodzimym;
6) w zakresie ochrony krajobrazów, w tym krajobrazów kulturowych:
a) kształtowanie struktury funkcjonalno – przestrzennej Parku, zapewniającej rozmieszczenie
funkcji obszaru w sposób nie powodujący obnişenia lub utraty wartości przyrodniczych i krajobrazowych oraz nie kolidujący wzajemnie ze sobą,
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b) zachowanie lub kształtowanie regionalnych
cech fizjonomii krajobrazu związanych z tradycyjnymi sposobami gospodarowania,
c) zachowanie atrakcyjnych w ekspozycji typów
krajobrazu: jeziorno-leśnego, jeziorno-rolniczego
i rzeczno – rolniczo – leśnego,
d) zachowanie typowej dla Parku mozaiki jezior
i starych lasów bukowych,
e) zachowanie, wyeksponowanie i właściwe wykorzystanie krajobrazów kulturowych,
f) zachowanie swoistego charakteru zabudowy
Łagowa,
g) rewitalizacja i rewaloryzacja przekształconych
lub częściowo zniszczonych krajobrazów kulturowych,
h) ochrona i utrwalanie toşsamości kulturowej
na obszarze Parku.”
5. § 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 paŝdziernika 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227
z póŝn. zm.);”
6. po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:
„§ 6a. Zakazy, o których mowa w § 6 nie dotyczą
ustaleń miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy obowiązujących w dniu wejścia w şycie
rozporządzenia Nr 23 Wojewody Lubuskiego
z dnia 19 września 2005r. w sprawie wprowadzenia zakazów oraz ujednolicenia dotychczasowych zapisów i ustanawiających obszar i granicę
Łagowskiego
Parku
Krajobrazowego
(Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 63, poz. 1230).”

§ 2. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się
Zarządowi Województwa Lubuskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Tomasz Możejko
Załącznik
do uchwały Nr XIII/119/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 29 sierpnia 2011r.
Opis granicy Łagowsko-Sulęcińskiego Parku
Krajobrazowego i jego otuliny
1) Opis granicy Łagowskiego-Sulęcińskiego Parku
Krajobrazowego
Umowny początek granicy Łagowsko-Sulęcińskiego
Parku Krajobrazowego rozpoczyna się od styku Par-
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ku z północnym skrajem drogi Poznań - Świecko
(droga krajowa Nr 2) przed wsią Poŝrzadło. Stąd
granica biegnie w kierunku północno-zachodnim
południowym skrajem działki Nr 184/81 , przecina
rzekę Łagowa – działka Nr 284/3 i dalej południowym i zachodnim skrajem działek Nr 281/7, 264/4,
245/6, przecinając drogę - działka Nr 176, i dalej
skrajem działki 245/9, przecinając drogę – działka
Nr 175/2, i dalej skrajem działki Nr 245/11 i 219/7,
przecinając rów – działka Nr 156/1, i dalej skrajem
działki Nr 11/2, przecinając rzekę Pliszkę – działka
Nr 156/4, i dalej skrajem działki Nr 13/3 oraz działki
219/11. Następnie granica skręca w kierunku północnym i przecinając najpierw działkę Nr 219/11
biegnie wschodnim skrajem drogi – działka
Nr 153/2. Dalej skręca na wschód biegnąc południowym skrajem drogi – działka Nr 398, poczym
skręca znów na północ biegnąc wschodnim skrajem
drogi – działka Nr 386, aş do południowej granicy
działki Nr 139. Dalej granica skręca na północny
wschód, wzdłuş północnej granicy działki Nr 139,
przecinając rzekę Pliszkę – działka Nr 389, i dalej
biegnie wzdłuş granicy działki Nr 138 do drogi –
działka Nr 385. Tu skręca na południowy wschód
wzdłuş południowej granicy działki Nr 385 i biegnie
dalej do granicy oddziału 161 – działka Nr 161/1.
Dalej granica skręca na północny wschód, wzdłuş
północno-zachodniej granicy oddziałów 161 – działka 161/1, 160 – działka 160/1 i działki Nr 488, dochodząc do drogi Poŝrzadło – Jemiołów – działka
Nr 480/1 i przechodząc na jej wschodni skraj. Dalej
granica biegnie na północny wschód, wzdłuş południowego skraju drogi do Jemiołowa – działki
Nr 396 i 360, następnie omija Jemiołów od południowo-wschodniej strony, biegnąc południowym
skrajem drogi - działka Nr 393/4 oraz wschodnim
skrajem drogi - działki Nr 313/5, przecinając drogę działka Nr 376, i dalej skrajem drogi – działka Nr 369,
przecinając drogę – działka Nr 357, i dalej skrajem
drogi – działka 367, aş do drogi z Jemiołowa do Gajówka Jemiołów – działka Nr 364, przechodząc na jej
północną stronę. Tu granica skręca na północnyzachód, biegnąc północnym skrajem drogi – działka
Nr ewid. 364, do skrzyşowania z drogą Jemiołów Trześniówek – działka Nr 362. Tu granica skręca na
północ, biegnąc wschodnim skrajem drogi – działki
Nr 362 i 322/6 (oddz. 348, 323, 322), aş do północnowschodniego krańca działki Nr 322/3. Tu granica
skręca na północny-zachód i północnym skrajem
drogi biegnie przez poddz. 322a, dalej wzdłuş oddziałów 322b – fragment działki Nr 52-4322/1, 298o,j
– fragment działki Nr 52-4298/1, aş do granicy
z oddziałem 299 – działka Nr 52-4299. Tu granica
skręca na zachód i biegnie dalej północnym skrajem
drogi przez oddział 299 i 300 – działka Nr 52-4300,
do granicy z oddziałem 301 – działka Nr 52-4301.
Dalej granica skręca na północ i biegnie wzdłuş linii
oddziałowej pomiędzy oddziałami 300 i 301 oraz
pomiędzy oddz. 264 i 301. Następnie pomiędzy oddziałami 264 – działka Nr 52-4264 i 265 – działka
Nr 52-4265. A dalej przy północnej granicy pododdziału 265d skręca na północny zachód, biegnąc do
południowej granicy oddziału 225 – działka Nr 524225, poczym wzdłuş granic tego oddziału skręca
najpierw na zachód, a potem na północ wzdłuş linii
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pomiędzy oddziałami 225 i 226 – działka Nr 52-4226.
Następnie granica skręca na północny wschód
i dalej biegnie wschodnim skrajem drogi leśnej
z Trześniówka wzdłuş wschodniej granicy poddz.
225f, b – fragment działki Nr 52-4225 oraz oddziału
224 – działka Nr 52-4224, wzdłuş oddziału 183 i przez
poddz. 183o, i – działka Nr 52-4183, dalej wzdłuş
wschodniej granicą oddziału 158 – działka Nr 524158, przez poddz.157b, następnie pomiędzy poddz.
157a-b – fragment działki Nr 52-4157, 156a-c, a – b –
fragment działki Nr 52-4156, 155b-h, c – g – fragment działki Nr 52-4155, oraz przez poddz. 154 d, f, g
– fragment działki Nr 52-4154, aş do drogi asfaltowej
Trzemeszno – Wielowieś – działka Nr 52 – 450.
Dalej granica biegnie ok. 350 m południowym skrajem drogi w kierunku Wielowsi do oddziału 218 –
działka Nr 52-4454, następnie skręca w kierunku
północno-wschodnim i biegnie południowym skrajem drogi leśnej wzdłuş pododdziałów 218g, j, i, h,
aş do oddziału 217 – działka 52-4453. Tu granica
skręca na wschód i biegnie linią oddziałową pomiędzy oddziałami 218 i 217. Następnie skręca w kierunku północno-wschodnim, i biegnie północnozachodnią granicą oddziałów 252 – działka Nr 524252/1 i 251 – działka Nr 52-4456 do drogi leśnej na
linii oddziałowej. Tu skręca na południowy-wschód
i biegnie tą drogą północnym skrajem oddziału 251
i dalej wzdłuş poddz. 250g i 250f, aş do północnowschodniej granicy oddziału 250 - działki o Nr 414304. Dalej granica biegnie w kierunku południowowschodnim północno-wschodnimi krawędziami
oddziałów 250 i 290 – działki Nr 41-4304, 41-4290/1,
41-4290/2, przecinając ciek Strugę Jeziorną - działka
Nr 41-301. Tu granica skręca na południe i biegnie
zachodnim skrajem drogi leśnej wzdłuş wschodniej
granicy oddziału 290 i dalej przez oddziały 291 –
fragment działki Nr 52-4291/2, 443 – fragment działki
Nr 52-4314, 444 – fragment działki Nr 52-4315, 445 –
fragment działki Nr 52-4316, i dalej drogą – działka
Nr 52-249 przy 457a do Wielowsi, aş do drogi –
działka Nr 263, przecinając ją i dalej biegnąc zachodnim skrajem drogi – działka Nr 52-264, przecinając działkę Nr 52-4328/1 po drodze pomiędzy
poddz. 458a-m, i dalej drogą – działka Nr 52-265
oraz wschodnią granicą działki 52-4319 oddz. 448.
Tu granica skręca w kierunku południowo –
wschodnim i biegnie północną granicą działek
Nr 52-9033, 52-9330 i 52-9331, okalając od wschodu
działkę Nr 52-9331. Dalej granica skręca na południowy zachód i biegnie wschodnią i południową
granicą działek Nr 235/22, 40/4, 498 i 446. Następnie
granica skręca na wschód i biegnie północną,
wschodnią i południową granicą działki Nr 496 oraz
południową granicą działek Nr 52-9043, 52-449, 529031/1 i 30/2, aş do drogi Wielowieś – Łagów –
działka Nr 175, przechodząc na jej zachodnią stronę.
Dalej granica biegnie na południe tą drogą – działki
Nr 151/1, 151/3 151/2, 409/3, aş do skrzyşowania
z drogą Łagów –Sieniawa - działka Nr 409/2 i 259/1.
Tu granica skręca na wschód i biegnie południowym skrajem działek o Nr 409/3, 219/4, 219/1,
219/13, przecinając linię kolejową działka Nr 405/6
i dochodząc do drogi - działka Nr 452. Granica skręca w kierunku północno-wschodnim wzdłuş południowej krawędzi działki Nr 452 (droga), a następnie
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wzdłuş południowej krawędzi działki Nr 167 (tory
kolejowe) oraz działki Nr 365 (droga). Na wschodnim krańcu działki Nr 11 granica zawraca w kierunku
południowo-zachodnim i biegnie północnym skrajem drogi – działka Nr 364, przecina działkę Nr 57
i dalej północnym skrajem drogi – działka Nr 170,
północno-zachodnią granicą działki Nr 609 i dalej
północno-zachodnim i zachodnim skrajem drogi –
działki Nr 605 i 604, a następnie wschodnią granicą
działek 85/1 i 86/1. Dalej granica przecina drogę Łagów – Şelechów – działka Nr 476/1 i biegnie dalej,
w kierunku południowo – zachodnim, przecinając
działkę Nr 88/1 i dalej zachodnią stroną drogi –
działka Nr 622 i 470 do skrzyşowania z drogą asfaltową Łagów – Gronów – działka Nr 464. Tu granica
skręca na południe i biegnie dalej zachodnim skrajem drogi Łagów - Gronów, do skraju oddziału 275 działka Nr 336/8. Tu granica skręca za zachód i dalej
na południe biegnąc wzdłuş południowej i wschodniej granicy oddziałów 275, 295 – działka Nr 275/1,
295/3, przecinając drogę – działka Nr 623 i dalej granicą oddziału 295 oraz 296 – działka Nr 295/4 i 296,
aş do styku z drogą krajową Nr 2. Tu granica skręca
na zachód i biegnie północnym skrajem tej drogi –
działki Nr 147, przecinając linię kolejową – działka
Nr 145, i dalej jako działki Nr 143, 489, 177/3, aş do
umownego początku granicy przed wsią Poŝrzadło.
2) Opis granic otuliny Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego
Granica otuliny Łagowskiego PK rozpoczyna się na
pd. – zach. od wsi Wielowieś (gm. Sulęcin) przy pd.
skraju drogi gruntowej o Nr działki 264 i biegnie
w kierunku wschodnim drogą gruntową przecinając
oddział leśny 458k (leśnictwo Długoszynek) oraz
wzdłuş północnych granic oddziałów 458m, 458n,
458o. Granica biegnie dalej w kierunku wschodnim
południowym skrajem drogi gruntowej o Nr 266/1
i 272, dochodząc do drogi powiatowej Wielowieś –
Sieniawa (280/2) i biegnie dalej w kierunku południowym, zachodnim skrajem tej drogi aş do działki
281/2 na północnym skraju wsi Sieniawa (gm. Łagów).
We wsch. naroşniku działki 281/2 granica odbija na
zach. i biegnie wsch. a następnie pd. granicą tej
działki aş do najbardziej na pd. wysuniętego punktu
gdzie idąc na pd. przecina w najwęşszym miejscu
działkę 281/1 i dochodzi do pn. naroşnika działki
282/7. Dalej granica otuliny biegnie na pd. wzdłuş
zach. granicy tejşe działki oraz działki 283/2, po czym
kieruje się na wsch. zgodnie z przebiegiem pd. granicy działki 283/2. Granica otuliny skręca na pd.
a potem na zach. wzdłuş wsch. granicy działki 286/5
a następnie biegnie wschodnią granicą działek 286/6
i 289/1. Granica otuliny dalej kieruje się na zach.
wzdłuş pd. granicy działki 289/1 oraz 287/2 po czym
skręca na pd. zachodnim skrajem drogi gruntowej
(421) i przecina drogę 435 biegnąc wzdłuş zach., pd.
i wsch. granicy działki 108, dochodzi ponownie do
drogi 435 i odbija na pd. wzdłuş zach. granicy działek 107/1 i 116. Dalej granica otuliny kieruje się na
wsch. wzdłuş pn. granicy działki 109 po czym odbija
na pd. Wsch. granicą tejşe działki. Następnie kieruje
się na wsch. a potem na pd. wzdłuş pn. i wsch. granicy działki 111/2 i dalej na południe wsch. skrajem
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działki 110/5 po czym dochodzi do drogi 383
i biegnie na zach. południowym skrajem drogi aş do
pn. – wsch. naroşnika działki 91/6 gdzie granica otuliny skręca na pd. wzdłuş wsch. granicy tejşe działki
oraz działek 50/2 i 89/2 aş do drogi gruntowej 376.
Granica otuliny skręca na zach. południowym skrajem tej drogi a potem na pd. wschodnim skrajem
działek 79/4 i 79/5, po czym biegnie na wsch., pd.
i znowu zawraca na zach. wzdłuş wsch. granicy
działki 79/5. Dalej granica otuliny biegnie na pd.
a następnie na pd. – wsch. wzdłuş zach. i pd. granicy
działki 77/2 i dochodzi do drogi powiatowej Sieniawa – Łagów (375/2). Granica biegnie zach. skrajem
tej drogi aş do drogi gruntowej 75/3 gdzie skręca na
zach. wzdłuş pn. skraju tej drogi. Po czym granica
skręca na pd. wschodnim skrajem działki 52/10 aş do
drogi gruntowej 73/4, gdzie granica otuliny kieruje
się na wsch. południowym skrajem tej drogi aş do
drogi powiatowej Sieniawa - Łagów (375/2).
Granica otuliny biegnie zach. skrajem drogi powiatowej Sieniawa – Łagów (375/2) w kierunku pd. –
zach. aş do rozwidlenia dróg i dalej na pd. zachodnim skrajem drogi powiatowej Sieniawa – Şelechów
(375/1) aş do pd. – wsch. naroşnika działki 77/5 w pn.
– wsch. skraju wsi Şelechów. Tu granica biegnie na
zach. północnym skrajem drogi gruntowej 152 aş do
drogi powiatowej Łagów – Şelechów (149/3) i skręca
na pd. wzdłuş zach. skraju tej drogi, po czym granica
skręca na pd. – zach. wzdłuş pn. granicy drogi gruntowej (151) prowadzącej do wsi Gronów. Przy pn. –
zach. naroşniku działki 125/1 granica skręca na pd.
i biegnie zach. granicą tejşe działki aş do drogi gruntowej 227 gdzie skręca na wsch. południowym skrajem tej drogi i biegnie aş do działki 226/2, gdzie granica skręca na południe wzdłuş zach. granicy tejşe
działki. Granica otuliny dochodzi do drogi gruntowej
i biegnie w kierunku pd. – zach. zachodnim skrajem
tej drogi (229/6, 229/2, 229/1) i dochodzi do lasów
leśnictwa Bucze.
Granica otuliny biegnie drogą leśną na pd. – zach.,
która biegnie pn. – zach. granicami oddziałów leśnych: 97h, 97g, 97i oraz pd. – wsch. granicą oddz.
98a, 98c i 98d. Dalej granica biegnie terenami otwartymi wzdłuş pn. – zach. skraju drogi gruntowej (342,
345) przecinając drogę krajową E30 Świebodzin –
Świecko (340/3) niedaleko miejscowości Stok. Następnie granica biegnie drogą leśną wzdłuş pd.wsch. granic oddz. 320l i 320s i dalej wzdłuş pnzach. granicy oddziałów 323 i 324, po czym kieruje
się w kierunku zachodnim drogą gruntową (11)
wzdłuş południowych granic działek 337/2 i 337/1.
Dalej granica idzie w kierunku pn. – zach. południowym skrajem oddz. 305 a następnie przez tereny
otwarte pn. skrajem drogi gruntowej 369 i 41
i dochodzi do lasu gdzie pokrywa się z pd. granicą
oddz. 301 (Leśnictwo Toporów). Granica otuliny
wychodzi z lasu i biegnie pn. skrajem drogi gruntowej (5) aş dochodzi do drogi powiatowej Poŝrzadło –
Toporów (7). Granica biegnie dalej w kierunku pnzach. północno-wschodnim skrajem tej drogi aş do
pd. – wsch. naroşnika działki 1/1 gdzie granica skręca na zach. omijając zabudowania wsi Czyste
i biegnie pd. granicą tej działki (pn. skrajem drogi
gruntowej) aş do mostku nad rzeką Pliszką. Następnie granica otuliny biegnie wzdłuş drogi gruntowej
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prowadzącej do leśniczówki Czartów pn. skrajem
działki 122/3, wchodzi w las i biegnie drogą leśną
pn. skrajem oddz. 246d, 221p oraz pd. skrajem oddziałów 221j, 222j, 222b, 196d, 197d, 197c, 197b,
198a. Dalej granica biegnie w kierunku zach. przez
oddz. 288h (leśnictwo Grabów, Nadleśnictwo Torzym) i dochodzi do drogi brukowanej, która jest
granicą gmin Łagów i Torzym, skręca na pn.
i biegnąc wzdłuş granicy gmin (aş do oddz. 145) po
zach. stronie oddziałów 288f, 287c, 287d i 286c, tu
przekracza drogę krajową E30 Świebodzin – Świecko i wchodzi na teren leśnictwa Dolina (nadleśnictwo Świebodzin). Granica otuliny biegnie w kierunku pn. drogą zachodnim skrajem oddziałów 171b,
146d, 145j, 145d, 144h, po czym skręca na pn. –
wsch. przecinając projektowaną autostradę i biegnie
drogą wzdłuş pn. – zach. granic oddz. 143j, 143i.
Dalej granica otuliny skręca na pn. – zach. w drogę
prowadzącą do wsi Walewice wzdłuş pd. – zach.
granic oddz. 143a i 135c, dochodzi do granicy lasu
i terenów rolniczych, tu granica skręca na pn. idąc
granicą lasu wzdłuş zach. granic oddz. 135, 134, 133
oraz oddz. 427 i 423 na terenie leśnictwa Jemiołów.
Granica dochodzi do drogi prowadzącej ze wsi Walewice do Malutkowa i kieruje się tą drogą
w kierunku pn. – wsch. wzdłuş zachodnich granic
oddz. 423, 422, 421, 420, 419, 418, 417. Tutaj granica
otuliny skręca na wschód wzdłuş północnych granic
oddz. 417, 429, 437a, a następnie na północ wsch.
skrajem oddz. 428d dochodzi do granicy gmin Łagów – Sulęcin biegnąc dalej granicą gmin wschodnim skrajem oddziałów 412, 370, 351g, 351d, 351b.
Tutaj granica otuliny skręca na pn. – wsch. i biegnie
północnym skrajem oddz. 351a i 350, po czym kieruje się w kierunku północnym brukowaną drogą Jemiołów – Trześniówek wzdłuş wsch. granic oddz.
325 i 301d. Tu granica skręca na zach. do Trześniówka przecinając oddz. 301b, biegnie pn. granicą
oddz. 302b, dalej skręca w kierunku północnym biegnąc drogą Trześniówek - Grochów, przecinając
oddz. 302a i dalej na terenie leśnictwa Lipa (nadleśnictwo Sulęcin) przez oddz. 266 i 226, po czym da-
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lej drogą gruntową na północ na terenie leśnictwa
Długoszynek zach. skrajem oddz. 184g, 184d, 184c,
przecina oddz. 184b, zach. skrajem oddz. 159f, skręca na pn. – wsch. przecinając oddz. 159c dochodzi
do wsch. granicy oddz. 159c, kieruje się na pn.,
przecina oddz. 159b i 119a, 118a, 79f i dalej wsch.
granicą oddz. 79 i 52. Tutaj granica otuliny przecina
drogę powiatową Wielowieś – Trzemeszno Lubuskie
i biegnie na terenie leśnictwa Grochów wschodnim
skrajem drogi gruntowej (605) w kierunku wsi Grochów, po czym skręca na wschód biegnąc północnymi granicami oddziałów 50, 114, 153 i 218a dochodząc do granicy Łagowskiego PK.
3) Opis granic wykonano na podstawie:
mapy przeglądowej obrębu Łagów, Nadleśnictwa Świebodzin w skali 1: 25 000, stan
na 01.01.1998r.
map gospodarczo – przeglądowych leśnictw obrębu Łagów, Nadleśnictwa
Świebodzin w skali 1: 10 000, stan na
01.01.1998r.
mapy przeglądowej obrębu Sieniawa,
Nadleśnictwa Sulęcin w skali 1: 25 000,
stan na 01.01.1995r.
map gospodarczo – przeglądowych leśnictw obrębu Sieniawa, Nadleśnictwa Sulęcin w skali 1: 10 000, stan na 01.01.1995r.
map ewidencyjnych gruntów powiatu sulęcińskiego w skali 1: 5 000, stan na
11.09.2008r.
map ewidencyjnych gruntów powiatu
świebodzińskiego w skali 1: 5 000, stan na
11.09.2008r.
____________________________________
1

Numeracja działek wg wektorowej mapy zasadniczej, stan na
czerwiec 2008r.
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Załącznik
do uchwały Nr XIII/119/11
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 29 sierpnia 2011r.
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UCHWAŁA NR XIII/120/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2011r.
w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem udzielanych świadczeń
Na podstawie art. 36 i art. 43 ust. 3 ustawy z dnia
30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z póŝn. zm.), w związku z art. 204 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)
oraz art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1590 z póŝn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się przekształcenia Samodzielnego
Publicznego Szpitala Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., polegającego na ograniczeniu jego działalności poprzez
likwidację Wojewódzkiej Poradni Endokrynologicznej i Chorób Tarczycy, będącej komórką organizacyjną Szpitala.
§ 2. Osobom korzystającym dotychczas ze
świadczeń zdrowotnych w likwidowanej Poradni,
dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń,
bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości, zapewnią:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia
Lekarska SPZOZ ul. Sienkiewicza 10-11,
66-400 Gorzów Wlkp.
Niepubliczny Endokrynologiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej, Poradnia Endokrynologiczna ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów
Wlkp.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Gorzowskie Centrum Zabiegowo Diagnostyczne ul. Piłsudskiego 15, 66-400 Gorzów
Wlkp.
§ 3. Zakończenie działalności Poradni nastąpi
30 listopada 2011 roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Województwa Lubuskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Sejmiku
Tomasz Możejko

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji – Filia ul. Walczaka 27, 66-400 Gorzów Wlkp.

==================================================================================
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DECYZJA NR OSZ-4210-40(8)/2011/374/VIII/RN
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 29 września 2011r.
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2
pkt 2 i pkt 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami) oraz
na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słubicach posiadającego:

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem energetycznym”:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców (KRS):
0000089599,

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa
energetycznego, posiadającego koncesje udzielone
przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego
dalej „Prezesem URE”) z dnia 5 listopada 1998r. na
wytwarzanie ciepła Nr WCC/557/374/U/1/98/MJ (ze

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 598-10-03264

postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez
Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła na
okres do dnia 31 paŝdziernika 2012r.
UZASADNIENIE
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zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/
583/374/U/1/98/MJ (ze zm.), w dniu 3 sierpnia 2011r.
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej
przez Przedsiębiorstwo energetyczne.
W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE do uzupełnienia wniosku, złoşenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek pismami z dnia:
9 sierpnia 2011r. oraz 8 września 2011r. Odpowiedzi
Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe
wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE
w Szczecinie w dniach: 29 sierpnia 2011r. oraz
19 września 2011r. W dniu 23 września 2011r., zawiadomiono Przedsiębiorstwo energetyczne o moşliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. W dniu 27 września 2011r.,
Przedsiębiorstwo
energetyczne
poinformowało
o nieskorzystaniu z przysługującego mu uprawnienia.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne,
przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji
ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła,
które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, şe
Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę
zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 – 5
ustawy Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września
2010r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010r. Nr 194, poz. 1291),
zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem
taryfowym”.
Ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez
Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie
z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych
kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku
kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.
Okres obowiązywania taryfy został ustalony przez
Prezesa URE do dnia 31 paŝdziernika 2012r. Tak
ustalony termin umoşliwi obowiązywanie taryfy
przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz weryfikację
kosztów stanowiących podstawę ustalenia cen
i stawek opłat po upływie terminu ich stosowania.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak
w sentencji.
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Konkurencji i Konsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od
dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarşonej
decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takşe zawierać wniosek
o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub
w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie naleşy przesłać na adres
Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie ul. Şubrów 3, 71 – 617 Szczecin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku
z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niş
po upływie 14 dni i nie póŝniej niş do 45 dnia
od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Z upowaşnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno – Zachodniego
Oddziału Terenowego URE
z siedzibą w Szczecinie
Anna Bródka
Załącznik
do decyzje Nr OSZ-4210-40(8)/2011/374/VIII/RN
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 29 września 2011r.
Taryfa dla ciepła
I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło
dostarczane odbiorcom przez Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słubicach działający
na podstawie koncesji udzielonych decyzjami Prezesa URE z dnia 5 listopada1998r. na:
wytwarzanie ciepła Nr WCC/557/374/U/1/
98/MJ (ze zmianami),
przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/
583/374/U/1/98/MJ (ze zmianami).

POUCZENIE

1.2. Taryfa została ustalona przy uwzględnieniu
w szczególności postanowień:

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu
Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony

1) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami),
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2) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
9 paŝdziernika 2006r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U.
Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem taryfowym”,
3) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007r., w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92), zwanego w dalszej części taryfy „rozporządzeniem przyłączeniowym”.
1.3. Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się dla poszczególnych grup odbiorców, odpowiednio do zakresu świadczonych usług.
1.4. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie
zawierają podatku od towaru i usług (VAT). Podatek
VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
II. OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYWANYCH
W TARYFIE
2.1. Uşyte w taryfie pojęcia oznaczają:
1) odbiorca – kaşdego, kto otrzymuje lub pobiera
energię cieplną na podstawie umowy ze sprzedawcą,
2) sprzedawca – Zakład Energetyki Cieplnej Sp.
z o.o. w Słubicach, przedsiębiorstwo energetyczne dostarczające odbiorcy ciepło na podstawie umowy sprzedaşy ciepła, zawartej z tym
odbiorcą,
3) ŝródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuşące do wytwarzania ciepła,
4) lokalne ŝródło ciepła – zlokalizowane w obiekcie ŝródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,
5) sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuşące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze ŝródeł ciepła do węzłów
cieplnych,
6) przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła
cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji
odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym
lub ŝródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
7) węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia
lub instalacje słuşące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego
do instalacji odbiorczych,
8) grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niş jeden obiekt,
9) instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, słuşące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych
lub ŝródeł ciepła do odbiorników ciepła lub
punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
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10) zewnętrzna instalacja odbiorcza – odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub ŝródło ciepła z instalacjami odbiorczymi
w obiektach,
11) obiekt – budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
12) układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony
do stosowania zespół urządzeń słuşących do
pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła,
których wskazania stanowią podstawę do obliczenia naleşności z tytułu dostarczania ciepła,
13) grupa taryfowa – grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem
w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone
na podstawie tych samych cen i stawek opłat
oraz warunków ich stosowania,
14) handlowa obsługa odbiorców – czynności
związane z:
a) kontrolą układów pomiarowo – rozliczeniowych i odczytywaniem ich wskazań, stanowiących podstawę do obliczania naleşności
z tytułu dostarczania ciepła lub ustalenia
udziału odbiorcy w kosztach ciepła dostarczonego do grupowego węzła cieplnego,
b) obliczaniem naleşności, wystawianiem faktur
oraz egzekwowaniem tych naleşności,
c) wykonywaniem kontroli dotrzymywania warunków umowy i prawidłowości rozliczeń,
15) moc cieplna – ilość ciepła wytworzonego lub
dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego
nośnika w ciągu godziny,
16) zamówiona moc cieplna – ustaloną przez odbiorcę największą moc cieplną, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków
obliczeniowych, która zgodnie z warunkami
technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach,
b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej
wody w punktach czerpalnych,
c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,
17) przyłączeniowa moc cieplna – moc cieplną
ustaloną przez przedsiębiorstwo energetyczne
dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców, po
uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas
przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesności występowania szczytowego poboru mocy cieplnej u odbiorców,
18) sezon grzewczy – okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego
dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów.
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KLO 1 – Kotłownia olejowo-gazowa, ul. Wojska
Polskiego 38

III. PODZIAŁ ODBIORCÓW NA GRUPY TARYFOWE
3.1. Uwzględniając kryterium ŝródła ciepła oraz
miejsce dostarczenia ciepła do odbiorców, podział
odbiorców na grupy przedstawia się następująco:

KLO 2 – Kotłownia olejowo-gazowa, ul. Sportowa 1
(Hotel)

Ŝródła ciepła z oznaczeniem symboli:

KLO 3 – Kotłownia olejowo-gazowa, ul. Sportowa 1
(Budynek administracyjny)

CR1 – Ciepłownia Miejska, ul. Folwarczna 1B

L.p.
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Symbol grupy taryfowej

Charakterystyka grupy taryfowej

CR A

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Miejskiej [CR 1] poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez
Sprzedawcę. Miejscem dostarczenia ciepła są węzły cieplne obsługujące jeden obiekt, eksploatowane przez Sprzedawcę
i stanowiące jego własność

2

CR B

Odbiorcy zasilani z Ciepłowni Miejskiej [CR 1] poprzez sieć ciepłowniczą stanowiącą własność Sprzedawcy i eksploatowaną przez
Sprzedawcę. Miejscem dostarczenia ciepła są grupowe węzły
cieplne wraz z zewnętrznymi instalacjami odbiorczymi eksploatowane przez Sprzedawcę stanowiące jego własność

3

KL A

Odbiorcy zasilani z kotłowni olejowo-gazowych [KLO 1], [KLO 2]
i [KLO 3] eksploatowanych przez ZEC, rozliczani wg § 7 ust. 7 rozporządzenia taryfowego

1

IV. RODZAJE ORAZ WYSOKOŚCI CEN I STAWEK
OPŁAT

4.1. Ceny i stawki opłat dla poszczególnych grup
odbiorców

Grupa taryfowa CR A
Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat
w zł netto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

85 932,39
7 161,03

2.

Cena ciepła

zł/GJ

31,41

3.

Cena nośnika ciepła

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

3

zł/ m
zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

26,76
28 540,46
2 378,37

zł/GJ

10,89

Jedn. miary

Ceny i stawki
opłat
w zł netto

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c
zł/GJ

85 932,39
7 161,03
31,41

Grupa taryfowa CR B
Lp.

Wyszczególnienie

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

2.

Cena ciepła
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3.

Cena nośnika ciepła

zł/ m3

26,76

4.

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/MW/rok
rata zł/MW/m-c

29 880,65
2 490,05

5.

Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe

zł/GJ

11,91

Jedn. miary

Stawki opłat
w zł netto

zł/MW/m-c

4 032,41

zł/GJ

61,61

Grupa taryfowa KL A
Lp.
1.
2.

Wyszczególnienie
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc
cieplną
Stawka opłaty za ciepło

4.1. Stawki opłat za przyłączenie do sieci
Zgodnie z art. 7 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne
Sprzedawca pobiera opłaty za przyłączenie do sieci
ciepłowniczej według następujących stawek:

Wyszczególnienie

Stawka opłaty netto w zł/m

Przyłącze 2xDn 50

191,71

Przyłącze 2xDn 65

224,39

Przyłącze 2xDn 80

243,43

Przyłącze 2xDn 100

314,41

V. ZASADY OBLICZANIA OPŁAT
Rodzaje pobieranych opłat oraz sposoby ich rozliczania przez sprzedawcę są określone w rozdziale 4
rozporządzenia taryfowego.
VI. WARUNKI STOSOWANIA CEN I STAWEK OPŁAT
6.1. Standardy jakościowe obsługi odbiorców
Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat, są
stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone
w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
6.2. W przypadkach:
uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo –
rozliczeniowego,
niedotrzymania przez strony warunków
umowy sprzedaşy ciepła,
2 114

udzielania bonifikat i naliczania upustów
przysługujących odbiorcy,
nielegalnego poboru ciepła,
stosuje się odpowiednio postanowienia określone
w umowie sprzedaşy ciepła i rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.
VII. ZASADY WPROWADZANIA ZMIAN CEN I STAWEK OPŁAT
7.1. O kaşdej zmianie cen i stawek opłat sprzedawca powiadomi odbiorcę pisemnie, co najmniej
na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen i stawek opłat.
7.2. Sprzedawca wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niş po upływie 14 dni i nie póŝniej
niş do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
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OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
z dnia 20 września 2011r.
o sprostowaniu błędu
Na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca
2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010r.
Nr 17, poz. 95 ze zm.) ogłaszam co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich Nr XII/94/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Park Siłowni Wiatrowych „Strzelce Krajeńskie II”
w gminie Strzelce Krajeńskie dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w ten sposób, şe

datę aktu „8 lipca 2011r.” zastępuje się datą „6 lipca
2011r.”
§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
W zastępstwie Wojewody Lubuskiego
Wicewojewoda Lubuski
Jan Świrepo

• 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, 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.
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