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ZARZĄDZENIE NR 37/2011
BURMISTRZA MAŁOMIC
z dnia 10 paŝdziernika 2011r.
w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 8 i 8a ustawy z dnia 21 czerwca
2001r. O ochronie praw lokatorów mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 71, poz. 733 z póŝniejszymi zmianami)
§ 1. Dla lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy, ustala się
stawką bazową czynszu w wysokości 3,63zł/m².
§ 2. Dla lokali socjalnych ustala się stawkę czynszu w wysokości 50% najnişszej stawki dla lokali
mieszkalnych obowiązujący na terenie gminy Małomice.
§ 3. Stawka czynszu określona w §1 ulega przeliczeniu zgodnie z załącznikiem do uchwały Nr V/36/
94 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 28 grudnia
1994r. W sprawie czynszów regulowanych obowiązujących na terenie gminy i miasta Małomice
2 2 92

z póŝniejszymi zmianami. Stawka czynszu obejmuje
podatki lokalne oraz opłaty za punkt świetlny.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Małomicach.
§ 5. Traci moc Zarządzenia Nr 178/2009 Burmistrza Małomic z dnia 29 września 2009r w sprawie
ustalenia stawki czynszu za 1m² powierzchni uşytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w şycie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2012r.
Burmistrz
Małgorzata Janina Sendecka
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UCHWAŁA NR VI/57/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 28 czerwca 2011r.
w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Siedlisko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz 403 ust. 2,
ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo
ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25
poz. 150 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady i tryb udzielania dotacji
z budşetu Gminy Siedlisko na usuwanie wyrobów
zawierających azbest z budynków.
§ 2. O dotacje celowe z budşetu Gminy Siedlisko
mogą ubiegać się podmioty wymienione w art. 403
ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy prawo ochrony środowiska
a w szczególności:
1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osoby fizyczne,
b) wspólnoty mieszkaniowe,
c) osoby prawne,
d) przedsiębiorcy
2) jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami
prawnymi.
§ 3. Dotacji udziela się na:
1) demontaş pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest,
2) transport odpadu niebezpiecznego z miejsca
rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez
składowanie,
3) unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu
niebezpiecznego na składowisku.
§ 4. W przypadku udzielenia dotacji z budşetu
gminy na usunięcie wyrobów zawierających azbest
stosuje się przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
§ 5. Kwota dofinansowania wynosi 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszt demontaşu, transportu i zdeponowania odpadów na składowisku.

§ 6. Wzór wniosku o sfinansowanie stanowi załącznik do uchwały i jest do pobrania na stronie
www.siedlisko.biuletyn.net lub w Urzędzie Gminy
Siedlisko ul. Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko.
§ 7. Ubiegający się o dofinansowanie muszą
spełniać łącznie następujące warunki:
1) posiadać tytułu prawny do nieruchomości,
2) nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest,
3) zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli zamiaru zmiany pokrycia dachowego,
4) pozytywna opinia Starosty Nowosolskiego
w sprawie zmiany pokrycia dachowego,
5) pisemna zgoda na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości.
§ 8. Po weryfikacji wniosku zawarta zostanie
umowa na dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków.
§ 9. Wójt Gminy określa wzór umowy, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.
§ 10. Dotacja rozliczona zostanie na podstawie
faktury lub innego równowaşnego dowodu zapłaty.
§ 11. W celu rozliczenia dotacji Gmina zastrzega
sobie prawo dokonania kontroli wykonania zadania.
§ 12. Dotacje naleşy wykorzystać w terminie do
30 listopada 2011r. Niewykorzystana część dotacji
podlega zwrotowi do 15 grudnia 2011r. Od kwot
zwróconych po terminie nalicza się odsetki
w wysokości jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po upływie terminu
zwrotu.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Siedlisko.
§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VI/57/2011
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 28 czerwca 2011r.

.............................................................

...................................................

(imię i nazwisko)

(miejscowość, data)

.............................................................
(adres)

.............................................................
(nr dowodu osobistego/ przez kogo wydany)

...........................................................
(nr telefonu)

Wójt Gminy Siedlisko
Plac Zamkowy 6
67-112 Siedlisko

WNIOSEK
o dofinansowanie
realizacji przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych
zawierających azbest z terenu Gminy Siedlisko
1. Lokalizacja planowanych prac:
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. Obręb i numer działki:
.......................................................................................................................................................................................
3. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują*:
budynek mieszkalny
budynek gospodarczy
budynek garaşowy
altanę działkową
inne .........................................................................
4. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje demontaş:
płyt dachowych – płaskich / falistych
płyt elewacyjnych – płaskich / falistych
5. Przewidywane ilości odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]: .........................................
6. Planowany termin realizacji prac: od dnia .............................................................................................. do dnia
.......................................................................................................................................................................................
*

- niepotrzebne skreślić

...............................................
(podpis)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/57/2011
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 28 czerwca 2011r.

UMOWA Nr .......
W dniu ............. ........ r. w ................. pomiędzy:
Gminą Siedlisko Plac Zamkowy 6, 67-112 Siedlisko, reprezentowaną przez
Dariusza Straus – Wójta Gminy Siedlisko,
Bernardetą Szczepańską - Skarbnika Gminy Siedlisko
zwanym dalej Gminą Siedlisko
a
Panią/Panem ......................., zam. przy ul. ........................... zwanym dalej uşytkownikiem, realizującym
przedsięwzięcie związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących
z demontaşu materiałów budowlanych zawierających azbest z……………………………………….., zlokalizowanych na terenie nieruchomości stanowiącej własność ........................, oznaczonej jako działka gruntu
nr ….........., obręb ......................,

została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Gmina zobowiązuje się dofinansować część kosztów przedsięwzięcia związanego z usuwaniem
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, pochodzących z demontaşu materiałów budowlanych
z transportem na składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające zezwolenie na przyjmowanie
tego typu odpadów oraz z ich umieszczeniem na składowisku.
2. Usługa zostanie wykonana przez Wykonawcę posiadającego decyzję Starosty zatwierdzającą program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi powstającymi w wyniku działalności.
3. Transportu odpadów, o których mowa w ust. 1 oraz ich unieszkodliwienia dokona Wykonawca
posiadający decyzję Wojewody zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania
i transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
4. Ww. decyzje stanowią załącznik do umowy.
§2
1. Kwota dofinansowania wyliczona zostanie na podstawie faktury wykonawcy za wykonanie prac
związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest pochodzących z demontaşu
materiałów budowlanych zawierających azbest, za ich transport oraz składowanie i stanowić będzie
15% ich łącznej wartości brutto, niezaleşnie od liczby budynków, z których usuwane będą te odpady.
2. Kwotę dofinansowania o którym mowa w § 2 ust. 1, Gmina Siedlisko przekaşe Wykonawcy zadania na
rachunek po odbiorze zadania w terminie 21 dni od otrzymania faktury.
§3
1. Termin rozpoczęcia prac związanych z usuwaniem azbestu datuje się na …................... r.
Termin zakończenia prac związanych z usuwaniem azbestu datuje się na ….................. r.
§4
1. Gmina sprawuje kontrole prawidłowości wykonania zadania. W ramach kontroli upowaşniony pracownik moşe badać dokumenty, şądać ustnie lub na piśmie informacji dotyczących zadania.
2. W razie stwierdzenia nieprawidłowości Gmina moşe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym
i odmówić dofinansowania.
§5
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaşności.
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§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy wewnętrzne dotyczące przedmiotu umowy.
2. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy
miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
§7
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Gmina Siedlisko
a jeden egzemplarz Uşytkownik.

Gmina Siedlisko

Użytkownik
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UCHWAŁA NR VII/64/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów sportowych na terenie gminy Siedlisko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 4
ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r.
o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9,
poz. 43 ze zm.) w związku z art. 3 pkt. 4 ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (t. j. z 2005r. Dz. U. Nr 108, poz. 909 ze
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się zasady i tryb korzystania
z obiektów sportowych na terenie gminy Siedlisko,
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega rozpowszechnieniu przez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy
i sołectwach.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur

Załącznik
do uchwały Nr VII/64/2011
Rady Gminy Siedlisko
z dnia 29 września 2011r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW
SPORTOWYCH W GMINIE SIEDLISKO
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Obiekty sportowe słuşą do realizacji zadań
własnych Gminy Siedlisko w zakresie kultury fizycznej, w tym w szczególności do:
1) realizacji zajęć szkolnych w ramach wychowania fizycznego;
2) upowszechniania kultury fizycznej na terenie
gminy wśród dzieci, młodzieşy i pozostałych
grup wiekowych społeczeństwa lokalnego;
3) propagowania sportu, współzawodnictwa sportowego i zdrowego stylu şycia.
§ 2. Regulamin określa zasady korzystania
z obiektów sportowych oraz zachowania się na imprezach na nich organizowanych.
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§ 3. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:
1) obiektach sportowych – naleşy rozumieć przez
to kompleks boisk wraz z infrastrukturą i salę
gimnastyczną;
2) administratorze – naleşy rozumieć przez to zarządzającego obiektem sportowym;
3) ustawie – naleşy rozumieć przez to ustawę
z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 108,
poz. 909 ze zm.);
4) organizatorze – naleşy rozumieć przez to organizatora imprezy w rozumieniu ustawy wskazanej w pkt. 3.
Rozdział 2
ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO
ORAZ
§ 4. Z obiektów sportowych mogą korzystać
w szczególności:
1) dzieci i młodzieş szkolna pod nadzorem nauczyciela lub w przypadku zajęć pozalekcyjnych
– opiekuna;
2) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera;

Poz. 2294
b) uczestnicy treningów i rozgrywek oraz widzowie – wyłącznie na organizowanych imprezach z udziałem publiczności;
c) osoby zaproszone przez organizatora lub
administratora.

3) Warunkiem przebywania na terenie obiektów
sportowych przez uczestników zajęć sportowych jest posiadania stroju sportowego, w tym
obuwia nie niszczącego nawierzchni obiektu.
4) Korzystający z obiektów sportowych, w tym
równieş osoby prowadzące zajęcia z uczniami
szkół, mają obowiązek przestrzegać zasad określonych w ust. 1-3 oraz:
a) punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;
b) utrzymania czystości na terenie obiektu;
c) pobierania kluczy i zamykania udostępnionych pomieszczeń;
d) zabezpieczenia mienia wartościowego we
własnym zakresie;
e) przestrzegania przepisów bhp. ppoş, ewakuacyjnych, porządkowych;
f)

3) zakłady pracy, instytucje, organizacje pod nadzorem prowadzącego;
4) osoby fizyczne;
5) widzowie – wyłącznie na organizowanych imprezach z udziałem publiczności.
§ 5. Do nieodpłatnego korzystania z obiektów
sportowych uprawnieni są:
1) szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu Gminy Siedlisko, w ramach realizacji obowiązujących programów wychowania fizycznego oraz
organizowanych zajęć sportowo-rekreacyjnych;
2) gminne jednostki organizacyjne, jako organizatorzy zawodów, turniejów sportowych, imprez
widowiskowych i uroczystości o charakterze
gminnym i ponadgminnym, zwanym dalej
„Imprezami”;
3) kluby sportowe, rady sołeckie, koła gospodyń
wiejskich itp. z terenu Gminy Siedlisko.
4) Innym podmiotom obiekty sportowe mogą być
udostępniane do korzystania odpłatnie.
5) Wysokość opłat za korzystanie z obiektów sportowych ustala Wójt Gminy Siedlisko w drodze
zarządzenia.
§ 6.
1) Na terenie obiektów sportowych mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione.
2) Osobami uprawnionymi są:
a) 1) pracownicy administratora;

po zakończeniu zajęć – pozostawienia pomieszczeń w stanie przyjętym oraz uporządkowania sprzętu sportowego i kluczy;

g) wyłączenia oświetlenia w pomieszczeniach
zamkniętych i zamykania wody w umywalkach;
h) nauczyciele, trenerzy, instruktorzy i inne
osoby upowaşnione do przeprowadzenia zajęć zobowiązane są do kontrolowania obuwia
sportowego uczestników zajęć;
i)

wystrzegania się agresji;

j)

nie stwarzania stanu zagroşenia bezpieczeństwa osób i mienia;

k) powstrzymania się od wszelkich działań mogących szkodzić innym korzystającym, mieniu lub zakłócających porządek;
l)

nie zastawiać i nie tarasować wejść/wyjść
oraz dróg ewakuacyjnych;

m) korzystania z istniejących toalet i sanitariatów.
5) W dniu zawodów i podczas zajęć sportowych
zabrania się przebywania na obiekcie sportowym osobom będących pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.
6) Osoby przebywające na imprezie winne posiadać dokument wstępu (bilet, zaproszenie, itp.),
jeşeli nie jest to wstęp wolny i okazać go na şądanie uprawnionego organu, a takşe w razie
jego braku opuścić obiekt na wezwanie słuşb
porządkowych.
7) W przypadku zakłóceń porządku podczas imprezy naleşy stosować się do wezwań, instrukcji i poleceń wydawanych przez spikera lub in-
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ny uprawniony podmiot, w tym policji, straşy
poşarnej itp.;

8) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek,
druków bez zezwolenia administratora;

8) Słuşby porządkowe, w tym funkcjonariusze policji, straşy poşarnej są uprawnieni do sprawdzania, takşe przy uşyciu środków technicznych, okoliczności, o których mowa w ust. 4-7
w zakresie
swoich
kompetencji
łącznie
z prawem şądania opuszczenia obiektu.

9) pisania, malowania, rysowania na urządzeniach
i budowlach obiektów sportowych;

§ 7.
1) O wszystkich uszkodzeniach sprzętu, wyposaşenia urządzeń oraz występujących zagroşeniach natychmiastowo naleşy powiadomić obsługę obiektu lub administratora.
2) Obowiązuje zakaz korzystania z uszkodzonego
sprzętu lub wyposaşenia groşącego wypadkiem.
3) W przypadku zagroşenia poşarowego naleşy
postępować zgodnie z instrukcją.
§ 8.
1) Przebywanie na obiekcie sportowym w dniu
imprezy
organizator
imprezy
uzgadnia
z administratorem obiektu.
2) Organizator imprezy ma obowiązek określić
szczegółowy sposób zachowania się podczas
jej trwania z uwzględnieniem niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy.
3) Obszarem wyznaczonym dla widzów (publiczności) są trybuny lub inne miejsca wyznaczone
przez organizatora imprezy.
§ 9. I. Na terenie obiektów sportowych zakazuje
się (poza zakazami wynikającymi z ustawy, o której
mowa w § 3 ust. 3):
1) wnoszenia:
a) pojemników do rozpylania gazów, substancji
şrących lub farbujących;
b) butelek, kubków, puszek itp. wykonanych
z kruchego, pękającego materiału;
d) drzewców do flag lub transparentów.
2) wprowadzania zwierząt:
3) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle
i urządzenia nie przeznaczone do korzystania
przez uczestników imprez, w szczególności: płoty, ogrodzenia, urządzenia oświetleniowe,
drzewa, dachy;
4) wchodzenia na obszary obiektów sportowych
niedopuszczone dla widzów oraz do pomieszczeń słuşbowych;
na

płyty

boiskowe

6) wjazdu na teren obiektów sportowych pojazdami bez odrębnego zezwolenia;
7) rozniecania ognia;

11) zabrudzania i zaśmiecania obiektów sportowych oraz niszczenia urządzeń i sprzętu znajdującego się na nich;
12) palenia tytoniu w obiektach zamkniętych typu
hala gimnastyczna.
II Do kontroli przestrzegania zakazów wynikających z ust. 1 uprawnione są słuşby porządkowe organizatora imprezy, w tym funkcjonariusze policji,
straşy poşarnej w zakresie swoich kompetencji łącznie z prawem şądania opuszczenia obiektu.
§ 10.
1) Za wszelkie zniszczenia wynikłe z przyczyn niewłaściwego korzystania z urządzeń, sprzętu,
sanitariatów obciąşony będzie korzystający
z obiektu sportowego.
2) Wypadki i szkody naleşy niezwłocznie zgłaszać
obsłudze obiektu lub administratorowi.
Rozdział 3
ADMINISTROWANIE OBIEKTEM SPORTOWYM
§ 11. Administrowanie obiektem sportowym
powinno odbywać się w sposób stwarzający róşnorodne moşliwości korzystania z obiektu jak najszerszej społeczności lokalnej, a takşe ponadlokalnej
w celach komercyjnych.
§ 12.
1) Zadaniem administratora jest właściwe gospodarowanie przekazanym obiektem, w tym
w szczególności:
a) wykonywanie czynności związanych z utrzymaniem naleşytego stanu technicznego
obiektu, urządzeń oraz jego wyposaşenia;
b) zapewnienie ochrony powierzonego majątku;

c) środków psychoaktywnych;

5) wbiegania/wchodzenia
w trakcie zawodów;

10) umieszczania reklam bez zgody administratora;

c) zawieranie stosownych umów związanych
z zabezpieczeniem
obiektu
sportowego
w konieczne media, takie jak: woda, energia
elektryczna, ogrzewanie, oraz wykonanie
usług wywozu nieczystości i innych;
d) utrzymania porządku w obiekcie i przyległym
do niego terenie;
e) opracowanie wewnętrznych regulaminów
porządkowych korzystania z obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego, a w szczególności
z boisk piłkarskich, szatni sportowych itp.
2) Do zadań administratora naleşy równieş:
a) opracowanie rocznych programów pracy
obiektu sportowego oraz jego planu finansowego, przedkładanie ich Wójtowi Gminy
Siedlisko, w terminach ustalonych dla procedur uchwalania budşetu gminy;
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b) opracowywania zasad korzystania z obiektów
sportowych przez stałych uşytkowników
w formie harmonogramu zajęć ustalonego
okresowo;
c) zawieranie stosownych umów związanych
z udostępnianiem obiektów sportowych do
korzystania, w czasie wolnym od zajęć wynikających z harmonogramu, o którym mowa
w pkt. 2;
d) prowadzenie własnych form promocji
i reklamy obiektów sportowych w celach pozyskania dodatkowych środków finansowych.
Rozdział 4

Poz. 2294, 2295
§ 14.

1) Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu powoduje odpowiedzialność prawną
przewidzianą w art. 54 ustawy kodeks wykroczeń.
2) Ustawa, o której mowa w § 3 ust. 3 zakazuje
wnoszenia broni i innych niebezpiecznych
przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych lub poşarowo niebezpiecznych oraz napojów alkoholowych, a takşe
rzucania jakimikolwiek przedmiotami mogącymi stanowić zagroşenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub
w obiekcie.

PRZEPISY KARNE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów
sportowych naleşy zgłaszać do administratora.
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UCHWAŁA NR VII/69/2011
RADY GMINY SIEDLISKO
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie zasad i warunków używania herbu Gminy Siedlisko
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. Zasady uşywania herbu Gminy Siedlisko,
którego wzór został określony w uchwale.
1) Wójt Gminy na pisemny wniosek moşe udzielić
na czas oznaczony bądŝ nieoznaczony zezwolenia na uşywanie herbu Gminy.
2) Zezwolenie moşe być udzielone odpłatnie lub
nieodpłatnie.
3) O prawo do uşywania herbu Gminy Siedlisko
mogą się ubiegać podmioty:
a) działające na terenie Gminy Siedlisko,
b) działające poza Gminą Siedlisko (takşe poza
granicami kraju), promujące wyroby wyprodukowane przez jednostki, mające siedzibę
na terenie Gminy Siedlisko oraz rozpowszechniające dorobek artystyczny, kulturalny, oświatowy, sportowy Gminy Siedlisko
4) Herb Gminy bez obowiązku występowania
z wnioskiem moşe być uşywany przez organy
Gminy, gminne jednostki organizacyjne, gminne instytucje kultury oraz stowarzyszenia, mające siedzibę na terenie Gminy.
5) Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia sposobu uşywania herbu.

6) Przedstawienie to następuje poprzez złoşenie
wniosku zawierającego:
a) nazwę i siedzibę podmiotu ubiegającego się
o prawo do korzystania z herbu,
b) rodzaju prowadzonej działalności,
c) celu i zakresu uşywania herbu,
d) miejsca umieszczenia herbu,
e) graficznej prezentacji wyrobu lub publikacji
z wkomponowanym herbem.
7) Odpłatne zezwolenie obejmuje wykorzystanie
herbu Gminy w działalności gospodarczej,
prowadzonej przez korzystającego z herbu
Gminy, podlegającej wpisowi do ewidencji
działalności gospodarczej lub innego rejestru.
8) Nieodpłatne zezwolenie na wykorzystanie herbu Gminy wydawane jest osobom fizycznym
i prawnym, które reprezentują Gminę w zawodach sportowych, zlotach, itp.
9) Wójt Gminy moşe postanowić o nieodpłatnym
zezwoleniu, jeşeli udzielane jest ono spółkom,
w których Gmina posiada udziały przekraczające 30%, fundacjom, w których Gmina jest fundatorem, związkom międzygminnym i stowarzyszeniom gmin, których Gmina jest członkiem.
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10) Przepisów pkt. 7, 8 i 9 nie stosuje się, gdy na
mocy ustawy lub odrębnej uchwały Rady Gminy, podjętej na podstawie upowaşnień ustawowych został nałoşony obowiązek uşycia herbu i nazwy Gminy jako oznaczenia dodatkowego.
11) Wydanie zezwolenia przez Wójta stanowi podstawę do zawarcia umowy, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym zasad
odpłatności.
12) Zezwolenie wygasa:
a) wskutek upływu okresu, na który zostało
udzielone,
b) w przypadku likwidacji, upadłości lub innej
formy zaprzestania działalności instytucji korzystającej z herbu,
c) w przypadku zrzeczenia się uprawnionego do
korzystania z herbu i nazwy Gminy,
d) przeniesienia prawa do uşywania herbu
Gminy bez zgody Wójta na osobę trzecią.
13) Zezwolenie na korzystanie z herbu Gminy moşe
zostać cofnięte lub nie zostanie przyznane
w przypadku gdy:
a) podany przez wnioskodawcę cel, zakres
i miejsce eksponowania herbu Gminy będzie
godzić w herb – symbol Gminy Siedlisko,

Poz. 2295, 2296
b) podmiot naraşa na szkodę dobre imię lub interes Gminy Siedlisko,
c) podmiot nie dotrzymuje warunków umowy.

14) Zarządzenie Wójta Gminy Siedlisko o cofnięciu
prawa do korzystania z herbu jest podstawą do
rozwiązania umowy.
15) Korzystanie z herbu Gminy wymaga całkowitego zachowania wzoru graficznego herbu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały XXI/152/
1998 z dnia 12 marca 1998r. w sprawie herbu
gminy Siedlisko.
16) Korzystanie z herbu Gminy wymaga zachowania kolorystyki herbu zgodnie z załącznikiem
nr 1 do uchwały XXI/152/1998 z dnia 12 marca
1998r. w sprawie herbu gminy Siedlisko. Dopuszcza się jednak korzystanie z herbu w technice graficznej w kolorach czarno-białych,
a w przypadku innych technik plastycznych
w kolorystyce w zaleşności od rodzaju techniki
i zastosowanego materiału.
§ 2. Powierzyć wykonanie uchwały Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Ryszard Kieczur
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UCHWAŁA NR IX/46/2011
RADY GMINY TUPLICE
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuplice i jej jednostkom
podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 55 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 ze zmianami) Rada Gminy Tuplice uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuplice i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej,
w przyapdkach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną oraz wskazuje organ i osoby
uprawnione do udzielania tych ulg.
§ 2.

1. W przypadkach uzasadnionych waşnym interesem dłuşnika lub interesem publicznym naleşności pienięşne mające charakter cywilnoprawny,
przypadające Gminie Tuplice i 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
2. Umorzenie zaległości w przypadku, gdy
oprócz dłuşnika głównego zobowiązane są inne
osoby, moşe nastąpić tylko wtedy, gdy warunki
umorzenia zachodzą wobec wszystkich dłuşników.
3. Od naleşności, której termin spłaty odroczono
lub którą rozłoşono na raty, nie pobiera się odsetek
za zwłokę za okres od dnia przyznania ulgi, o której
mowa w ust. 1, do upływu terminów zapłaty określonych przez organ przyznajacy ulgę
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4. Jeşeli dłuşnik nie spłaci w terminie albo
w pełnej wysokości rat ustalonych przez organ przyznający ulgę, pozostała do spłaty wierzytelność staje
się natychmiast wymagalna wraz z ustawowymi
odsetkami za zwłokę liczonymi od pierwotnego terminu spłaty. Przez spełnienie terminu zapłaty uwaşa
się datę faktycznego wpływu naleşności na rachunek bankowy wierzyciela.
§ 3.
1. W stosunku do dłuşników będących przedsiębiorcami, stosowanie umorzeń, odroczeń lub rozłoşeń na raty spłaty naleşności pienięşnych mających
charakter cywilnoprawny stanowiących pomoc publiczną, stosowana jest w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia
15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87
i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U WE 379
z 28 grudnia 2006 roku). Nie stanowią pomocy de
minimis ulgi określone w art. 56 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 i 4.
2. Ulg, o których mowa w ust. 1 udziela się, gdy
wartość brutto łącznie z wartością innej pomocy de
minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej
przez niego w okresie bieşącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys.
euro.
3. Dłuşnik prowadzący działalność gospodarczą
korzystający z pomocy zobowiązany jest do złoşenia
wraz z wnioskiem:
1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis,
jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się
o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających
go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de
minimis otrzymanej w tym okresie, albo
oświadczeń o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
2) informacji określonych w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie
zakresu informacji przedstawionych przez
podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
(Dz. U. Nr 53, poz. 311);
4. Dłuşnik korzystający z pomocy de minimis
w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do
przedłoşenia w şądanym terminie, na wniosek organu udzielającego pomocy, dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz
prawidłowego udzielenia;
5. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest moşliwe z uwagi na
przekroczenie pułapu dopuszczonej pomocy de minimis z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w pkt. 1, wniosek dłuşnika o ulgi pozostaje
bez rozpatrzenia. Bez rozpatrzenia pozostaje równieş
wniosek o udzielenie ulgi w sytuacji, gdy wnioskodawca w wymaganym terminie nie złoşy dokumentów wskazanych w § 3 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały.

Poz. 2296
§ 4.

1. Przepisy § 2 i § 3 stosuje się odpowiednio do
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat
odsetek od naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuplice
i jej jednostkom podległym oraz do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty innych naleşności
ubocznych.
2. Umorzenie naleşności głównej skutkuje umorzeniem odsetek.
3. Jeşeli umorzenie dotyczy części naleşności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej naleşności
podlegają umorzeniu odsetki.
4. Umorzenie części naleşności moşe nastąpić
po uregulowaniu pozostałej kwoty.
§ 5. Przepisów § 2 - § 3 nie stosuje się do naleşności, których umarzanie, odraczanie terminów
spłaty oraz rozkładanie spłaty na raty określają odrębne przepisy.
§ 6.
1. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 pkt. 5 ustawy o finansach publicznych naleşności mogą być umarzane
w całości z urzędu.
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. Jeśli wśród tych zobowiązanych są przedsiębiorcy, organ moşe udzielać określonych w § 6 ust. 1 ulg w spłacie zobowiązań naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuplice i jej jednostkom podległym, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej lub
2) stanowią pomoc de minimis w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej, dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.
3. Przepisy § 6 ust. 1 – 2 stosuje się odpowiednio
do umarzania z urzędu odsetek od naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tuplice i jej jednostkom podległym oraz do umarzania z urzędu spłat innych naleşności ubocznych.
§ 7. Do umarzania, odraczania terminów spłat
całości lub części naleşności, rozłoşenia płatności
całości lub części naleşności na raty uprawniony jest
Wójt Gminy Tuplice, z zastrzeşeniem § 8.
§ 8. Do umarzania naleşności pienięşnych mających charakter cywilnoprawny upowaşnieni są:
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1. w odniesieniu do naleşności przypadających
Gminie Tuplice – Wójt Gminy, jeşeli naleşność
główna nie przekracza 6.000zł;
2. w odniesieniu do naleşności przypadających
jednostkom podległym Gminie Tuplice – kierownik odpowiedniej jednostki, jeşeli naleşność
główna nie przekracza 2.500zł.
3. Wójt Gminy, jeşeli wartość naleşności jest wyşsza niş wymieniona w ust. 1 i 2, po uzyskaniu
zgody Rady Gminy.
§ 9. Do odroczenia terminu zapłaty lub rozłoşenia na raty naleşności upowaşnieni są Wójt Gminy
Tuplice i kierownicy jednostek organizacyjnych
Gminy Tuplice na okres nie dłuşszy niş 24 miesiące.
§ 10. Umorzenie naleşności oraz odroczenie
terminu spłaty całości lub części naleşności albo
rozłoşenie płatności całości lub części naleşności na

Poz. 2296, 2297, 2298

raty następuje w formie pisemnego oświadczenia
woli, które powinno wskazać: osobę dłuşnika, podstawę umorzenia, datę, terminy płatności przy odroczeniu terminu płatności lub rozłoşeniu na raty.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XIII/60/04 Rady Gminy Tuplice z dnia 22 czerwca 2004 roku w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania
lub rozkładania na raty wierzytelności gminy z tytułu
naleşności pienięşnych, do których nie stosuje się
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tuplice.
§ 13. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Sylwester Mazurkiewicz
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UCHWAŁA NR XIII/114/11
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na
terenie Gminy Wschowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), w związku
z art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r.
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru şłobków i klubów dziecięcych prowadzących

działalność na terenie Gminy Wschowy w wysokości 20,00zł (słownie: dwadzieścia złotych 00/100).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Franciszek Baśczyn
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UCHWAŁA NR XIII/115/11
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie: opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę Wschowa
albo u dziennego opiekuna, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego
zwolnienia od ponoszenia opłat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.), 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. Nr 45

poz. 235) Rada Miejska we Wschowa uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Za godzinę pobytu dziecka w şłobku lub
klubie dziecięcym utworzonym przez Gminę
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Wschowa albo u dziennego opiekuna ustala się
opłatę w wysokości 1,20zł (słownie: jeden złotych
20/100).
2. W przypadku, gdy dzienny wymiar opieki
w şłobku przekroczy 10 godzin ustala się dodatkową
opłatę za kaşdą następną godzinę powyşej 10 godzin
w kwocie 12,00zł (słownie: dwanaście złotych
00/100).
§ 2. 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 i kaşde następne dziecko.
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opiekuna oraz ilości dni roboczych w danym miesiącu zaokrągla się do pełnych złotych.
§ 4. Maksymalna wysokość opłaty za dzienne
wyşywienie dziecka w şłobku, klubie dziecięcym
albo u dziennego opiekuna wynosi 5,00zł (słownie:
pięć złotych 00/100).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Franciszek Baśczyn

§ 3. Opłata za dany miesiąc, będąca iloczynem
stawki godzinowej, ilości godzin pobytu dziecka
w şłobku lub klubie dziecięcym albo u dziennego
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UCHWAŁA NR XIII/116/11
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasady jego
ustalania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 43 ustawy
z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) Rada Miejska we
Wschowie uchwala, co następuje:

3. Wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki
nad dzieckiem objętym opieką şłobka lub klubu
dziecięcego.

§ 1. Ustala się maksymalne wynagrodzenie
dziennego opiekuna w wysokości 3,00zł (słownie:
trzy złotych 00/100) za kaşdą godzinę faktycznie
sprawowanej opieki nad jednym dzieckiem.

5. Wynagrodzenie przysługuje za nie więcej niş
8 godzin dziennej opieki.

§ 2. Wynagrodzenie przysługuje na podstawie
zawartej umowy z uwzględnieniem następujących
zasad:

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 ulega
podwyşszeniu o 50% w przypadku objęcia
opieką dziecka niepełnosprawnego.
2. Wynagrodzenie wypłacane jest miesięcznie
w zaleşności od liczby dzieci faktycznie objętych opieką w miesiącu poprzedzającym wypłatę wynagrodzenia.
2 2 99

4. Dzienny opiekun musi obejmować opieką co
najmniej 3 dzieci.

6. Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad dzieckiem wyłącznie w dni robocze.

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Franciszek Baśczyn
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UCHWAŁA NR XIII/117/11
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie: wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby
dziecięce na terenie Gminy Wschowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 60 ust. 2
ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235) Rada Miejska we Wschowie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej przez gminę Wschowa dla podmiotów prowadzących şłobki na terenie gminy Wschowa w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset złotych 00/100) na
kaşde dziecko objęte opieką.
2. Ustala się wysokość dotacji celowej udzielanej
przez gminę Wschowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy Wschowa
w wysokości 300,00zł (słownie: trzysta złotych
00/100) na kaşde dziecko objęte opieką.
§ 2. 1. Warunkiem przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących şłobki lub kluby dziecięce jest
złoşenie wniosku, o którym mowa w ust. 1.
2. Osoby fizyczne lub osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej
prowadzące na terenie Gminy şłobki lub kluby dziecięce składają Burmistrzowi Miasta i Gminy nie póŝniej niş do dnia 30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołączyć
naleşy ponadto:
1) zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru
şłobków i klubów dziecięcych,
2) oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
z deklaracją zapisu dziecka do şłobka lub klubu
dziecięcego,
3) zobowiązanie do informowania organu dotującego o zmianach:
a) numeru konta bankowego na który ma być
przekazywana dotacja,
b) nazwy lub imienia i nazwiska podmiotu prowadzącego şłobek lub klub dziecięcy,
c) miejsca prowadzenia şłobka lub klubu dziecięcego.
§ 3. 1. Dotacja dla podmiotów prowadzących
şłobki lub kluby dziecięce przeznaczona jest na
sprawowanie opieki nad dzieckiem faktycznie
uczęszczającym do placówki, do ukończenia przez
nie 3 roku şycia.

2. Dotacja wypłacona będzie w dwunastu miesięcznych ratach, przekazywanych do ostatniego
dnia kaşdego miesiąca.
3. Dotacji celowej udziela się pod warunkiem zapewnienia przez podmiot, o którym mowa w § 3
ust. 1 opieki nad dzieckiem w formie şłobka
w minimalnym
wymiarze
8 godzin
dziennie,
a w formie klubu dziecięcego w wymiarze 5 godzin
dziennie.
§ 4. 1. Podmiot, o którym mowa w § 1 zobowiązany jest sporządzać i przekazywać Burmistrzowi
Miasta i Gminy Wschowa nie póŝniej niş do 15 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie miesięcznej części dotacji, rozliczenie z wykorzystania dotacji, zwanej dalej „rozliczeniem”, za okres od początku roku kalendarzowego do końca danego miesiąca sporządzone zgodnie
z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Róşnice wynikające z rozliczenia
uwzględnione będą w kolejnym miesiącu.

dotacji

3. Dotacja za kolejny miesiąc zostanie wstrzymana w przypadku, gdy podmiot opisany w ust. 2
nie przedłoşy wniosku o wypłatę miesięcznej transzy
dotacji, jeśli podmiot zostanie wykreślony z rejestru
şłobków i klubów dziecięcych lub w przypadku przerwy w funkcjonowaniu placówki.
4. Ostateczne rozliczenie dotacji za okres roczny
nastąpi w terminie do 31 stycznia roku następnego
po roku, w którym została udzielona dotacja.
5. Dotacja przekazywana będzie do wysokości
rocznego limitu dotacji ustalonego w budşecie Miasta i Gminy Wschowa.
§ 5. 1. Podmiot prowadzący şłobek lub klub dziecięcy sporządza i przekazuje roczne rozliczenie
otrzymanej dotacji, z uwzględnieniem aktualnej liczby dzieci w kaşdym miesiącu otrzymania dotacji.
Wzór informacji dotyczącej rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
uchwały.
2. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli w şłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych
przez podmioty inne niş Gmina Wschowa pod
względem prawidłowości wykorzystania dotacji oraz
zgodności liczby dzieci wykazanych w informacji
miesięcznej.
3. Kontrolę przeprowadzają pracownicy Urzędu
Miasta i Gminy Wschowa na podstawie imiennego
upowaşnienia Burmistrza Miasta i Gminy Wschowa.
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4. Kontrola moşe być przeprowadzona okresowo
w ciągu roku po uprzednim 7 dniowym powiadomieniu podmiotu prowadzącego şłobek lub klub
dziecięcy o terminie planowanej kontroli lub doraŝnie w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności
kontrolnych.
5. Kontrolujący moşe şądać od podmiotu prowadzącego sporządzenia niezbędnych do kontroli
odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak równieş
zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.
6. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący
przedstawia w protokole, który podpisuje przedstawiciel podmiotu prowadzącego.
7. Na podstawie protokołu kontroli sporządza się
wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są
wnioski i/lub zalecenia kierowane do podmiotu
prowadzącego şłobek lub klub dziecięcy.

Poz. 2300

otrzymania wystąpienia pokontrolnego zawiadomić
kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.
§ 6. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane w nadmiernej wysokości lub nienaleşnie podlegają zwrotowi wraz z odsetkami,
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków,
w terminie 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności
powodujących uznanie dotacji za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej w nadmiernej
wysokości lub pobranej nienaleşnie.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Franciszek Baśczyn

8. Podmiot prowadzący şłobek lub klub dziecięcy, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest obowiązany w terminie 14 dni od

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/117/11
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 września 2011r.

…………………………….
Pieczęć placówki

Wschowa, dnia ………………………….....

WNIOSEK
o udzielenie dotacji na rok kalendarzowy………………
1. Nazwa organu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Nazwa i siedziba żłobka / klubu dziecięcego…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
…………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Planowana liczba dzieci objętych opieką w ………..... roku:
………………………………………………..
5. Nazwa i numer rachunku bankowego, na który ma być przelana dotacja:
………………………………………………………………………………………………….....................................
…………………………………………
Pieczątka i podpis wnioskodawcy
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/117/11
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 września 2011r.

………………………
Pieczęć placówki

Wschowa, dnia …………………………..

ROZLICZENIE DOTACJĘ ZA MIESIĄC ……………………

L.p.

Wyszczególnienie

1

Liczba dzieci na które otrzymano dotację

2

- w tym liczba dzieci faktycznie uczęszczających

3

Wysokość otrzymanej dotacji
(poz. 1 kwota dotacji)

4

Należna dotacja
(poz. 2 kwota dotacji)

5

Różnica: (poz. 3 – poz. 4)
- nadpłata do umniejszenia wysokości zaliczki
jednostce dotowanej w następnym miesiącu

W miesiącu
sprawozdawczym

Narastająco
od początku roku

…………………………………………………………..
Podpis osoby prowadzącej placówkę
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/117/11
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 września 2011r.
………………………
Pieczęć placówki

Wschowa, dnia …………………………..

Burmistrz Miasta i Gminy we Wschowie
ul. Rynek 1
67- 400 Wschowa

ROCZNE ROZLICZENIE
DOTACJI CELOWEJ NA PROWADZENIE ŻŁOBKA/KLUBU DZIECIĘCEGO*
PRZEZ OSOBY FIZYCZNE ORAZ OSOBY PRAWNE
I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ OTRZYMANEJ W ROKU
……………….
1. Nazwa i adres şłobka/klubu dziecięcego:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………..................................................................................
2. Dane podmiotu prowadzącego şłobek/klub dziecięcy:
………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
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…………………………………………………………………………..................................................................................
3.

Liczba dzieci w şłobku/klubie dziecięcym:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

wyszczególnienie

Liczba miejsc w şłobku/klubie dziecięcym

Ilość dzieci objętych
opieką

Kwota otrzymanej
dotacji

styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
paŝdziernik
listopad
grudzień

Całkowita kwota dotacji otrzymanej w okresie rozliczeniowym

4. Imienny wykaz dzieci objętych opieką şłobka/klubu dziecięcego:
L.p.

Imię i nazwisko

Adres zamieszkania

Data urodzenia

Okres objęcia opieką

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5. Zestawienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji celowej:
L.p.
1.

2.
3.

Zestawienie wydatków poniesionych na działalność şłobka/klubu dziecięcego
Rodzaje wydatków sfinansowanych z dotacji objętej rozliczeniem:
Wynagrodzenia pracowników
Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP
Zakup materiałów i wyposaşenia
Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, itp.
Wynajem pomieszczeń
Pozostałe wydatki (wskazać, jakie)
-…………………………………………………………….
- ……………………………………………………………
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji
Kwota dotacji niewykorzystanej

Kwota wydatków poniesionych
z dotacji celowej

6. Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………....................................................................................................
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Oświadczam, şe wszystkie podane przeze mnie we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym.
Oświadczam, şe środki otrzymane w ramach dotacji celowej udzielonej z budşetu gminy Wschowa zostały
wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.
…………………………………………………...........
/czytelny podpis składającego wniosek/
2 300
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UCHWAŁA NR XIII/118/11
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wschowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 403
ust. 2 i 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150 z póŝn. zm.) – Rada Miejska we Wschowie,
uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się zasady oraz tryb postępowania
w sprawie udzielania dotacji osobom fizycznym,
wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym,
przedsiębiorcom oraz jednostkom sektora finansów
publicznych będących gminnymi osobami prawnymi na usuwanie wyrobów zawierających azbest
i sposób jej rozliczenia.
§ 2. Dotacji udziela się na:
1. demontaş pokryć dachowych lub innych wyrobów zawierających azbest i ich zabezpieczenia;
2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca
rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania;
3. unieszkodliwianie poprzez składowanie odpadu
niebezpiecznego na składowisku.
§ 3. Kwota dotacji na zadania określone w § 2
wynosi 100% kosztów kwalifikowanych obejmujących koszty demontaşu, transportu i zdeponowania
odpadów na składowisku.

4. Wnioski nie zrealizowane w danym roku
z powodu braku środków finansowych będą mogły
być dofinansowane w roku następnym.
5. W pierwszej kolejności przyznawane będą
środki na utylizację wyrobów zawierających azbest
w budynkach mieszkalnych.
§ 6. Ubiegający się o dotację muszą spełniać
łącznie następujące warunki:
1. posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości;
2. nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest;
3. zgłoszenie do Starostwa Powiatowego we
Wschowie zamiaru zmiany pokrycia dachowego;
4. pozytywna opinia Starosty Wschowskiego
w sprawie zmiany pokrycia dachowego;
5. pisemna zgoda na wejście z robotami budowlanymi na teren nieruchomości.
§ 7. Burmistrz Miasta i Gminy Wschowa powołuje komisję ds. rozpatrywania złoşonych wniosków.
Zadaniem komisji jest:
1. sprawdzenie zgodności złoşonych wniosków;

§ 4. Wzór wniosku, o przyznanie dotacji stanowi
załącznik do Uchwały.

2. przeprowadzanie kontroli realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem na kaşdym
etapie jego wykonania;

§ 5. 1. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane
będą do 31 grudnia w roku 2011 i od 1 września do
31 grudnia w latach następnych.

3. stwierdzenie na podstawie wizji w terenie wykonania prac w zakresie określonym we wniosku;

2. Wnioski będą przyjmowane do wyczerpania
środków finansowych przeznaczonych w budşecie
gminy na dany rok, z uwzględnieniem pilności usunięcia wyrobów azbestowych.

4. wnioskowanie do Burmistrza o wyraşenie zgody w sprawie przyznania dofinansowania.

3. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa.

§ 8. Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzone będą przez wykonawcę wyłonionego przez Gminę Wschowa, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze
zmianami), po podpisaniu umów z poszczególnymi
wnioskodawcami.
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§ 9. Sposób rozliczenia dotacji:
1. Dotacja rozliczona zostanie na podstawie faktury lub innego dowodu zapłaty po wykonaniu
i odbiorze zadania.
2. W celu rozliczenia dotacji gmina zastrzega sobie prawo dokonania kontroli wykonania zadania.

Poz. 2301

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wschowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w şycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady:
Franciszek Baśczyn

3. Rozliczenie dotacji nastąpi w terminie 15 dni od
dnia wykonania przedsięwzięcia.
Załącznik
do uchwały Nr XIII/118/11
Rady Miejskiej we Wschowie
z dnia 29 września 2011r.
Wniosek
o dofinansowanie realizacji zadań związanych
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest
1. Wnioskodawca:...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
2. Dane adresowe wnioskodawcy (zameldowanie):
miejscowość (kod pocztowy): ....................................................................................................................
ulica, numer budynku, mieszkania: ...........................................................................................................
telefon kontaktowy: ....................................................................................................................................
3. Lokalizacja planowanych prac:
miejscowość: ...............................................................................................................................................
ulica, numer budynku: ................................................................................................................................
numer ewidencyjny działki: ........................................................................................................................
4. Opis planowanych prac:
demontaş płyt dachowych (eternitu) z dachu budynku/*: mieszkalnego, gospodarczego, inwentarskiego, innego (określić jakiego):
.......................................................................................................................................................................
powierzchnia dachu wskazanego budynku/ów [m2]
.......................................................................................................................................................................
przewidywana ilość wytworzonych odpadów zawierających azbest [m2 lub kg]
.......................................................................................................................................................................
5. Planowany termin realizacji prac: od dnia ............................. do dnia ............................

...............................................
data i podpis wnioskodawcy
/* - właściwe podkreślić
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UCHWAŁA NR XV/114/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie zmiany w Uchwale Nr XXXV/305/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2009r.
w sprawie regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom
zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 30 ust. 6
i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.
- Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674
ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od
Lp.
5.

pracy (Dz. U. z 2005r Nr 22 poz. 181 ze zm.) po
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala
się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXXV/305/09 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie
regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym
w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Szprotawa, w Rozdziale III Dodatki, w części
Dodatek funkcyjny w ust. 8 Tabela stawek dodatków
funkcyjnych dodaje się pkt 5 o następującej treści:
Wysokość dodatku funkcyjnego
(miesięcznie w złotych)

Stanowisko
Kierownik szkoły filialnej podporządkowanej
organizacyjnie innej szkole

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.

od 250 do 650

wództwa Lubuskiego
1 września 2011r.

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

z mocą

obowiązującą

od

Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński
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UCHWAŁA NR XV/117/2011
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 30 września 2011r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca
2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu
pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy
Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 13b i art. 13 f
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr 19, poz. 115
z póŝn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VII/46/2011 Rady Miejskiej
w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. wprowadza się
nişej wymienione zmiany:
1) W § 1 skreśla się ust. 1
2) Ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie „Ustala się
strefę płatnego parkowania w mieście Szprotawa”

3) Skreśla się § 4.
4) W załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały skreśla
się w rozdziale 1 ust. 4 pkt 1 – 5.
5) Pkt 1 rozdziału 1 załącznika nr 2 otrzymuje
brzmienie „pojazdy określone w art. 13 ustawie
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity z 2007r. Dz. U. Nr. 19, poz. 115
z póŝn. zm.)”.
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6) W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały skreśla
się w rozdziale 2 pkt. 2 oraz w rozdziale 3 skreśla się pkt 3.

Poz. 2303, 2304, 2305

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

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianom.

Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
2 30 3
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UCHWAŁA NR XI/98/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 30 września 2011r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLI/98/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2009r. zmieniającej Uchwałę
Nr XXXVI/159/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy
Żagań o statusie miejskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9, lit. „a” ustawy
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)
uchwala się co następuje:

1. Budynki przeznaczone do remontu kapitalnego:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XLI/98/2009 Rady
Miasta Şagań z dnia 30 kwietnia 2009r. „zmieniającą
Uchwałę Nr XXXVI/159/2008 w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Şagań o statusie miejskim.”
w ten sposób, şe: ust. 2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

2. J. Keplera 38

„Budynki, w których lokale wyłącza się ze sprzedaşy:

1. Gimnazjalna 2
3. Rybacka 39
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka
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UCHWAŁA NR XI/99/2011
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 30 września 2011r.
Zmieniająca Uchwałę Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Żagań z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za
świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Żagań o statusie miejskim
Działając na podstawie art. 14 ust. 5, w związku
z art. 5c pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256 poz. 2572 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr VIII/52/2011 Rady Miasta Şagań z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Şagań o statusie miejskim,
wprowadza się następujące zmiany:
1. Skreśla się § 3, ust. 4.

2. § 4 pkt 2) otrzymuje nowe brzmienie:
"2) na pisemny uzasadniony wniosek rodzica
(opiekuna prawnego) przyznawana jest przez dyrektora przedszkola, jeşeli:
a) rodzice (opiekunowie prawni) wykazują dochód mniejszy niş „kryterium dochodowe na
osobę w rodzinie” w rozumieniu ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2009r. Nr 175, poz. 1362 - tekst jednolity z póŝn.
zm.) – ulga w wysokosci 50% opłaty, o której
mowa w § 3 ust. 3 - na okres 3 miesięcy. W razie
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potrzeby po upływie 3 miesięcy rodzic (opiekun
prawny) moşe wystąpić z ponownym wnioskiem
o udzielenie ulgi na okres kolejnych 3 miesięcy,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Şagań oraz dyrektorom miejskich
przedszkoli.

b) dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, ulga w wysokości 50% opłaty,
o której mowa w § 3 ust. 3 na okres całego roku
szkolnego."

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Daniel Marchewka
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UCHWAŁA NR XIII/100/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 25 paŝdziernika 2011r.
w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku
rolnego oraz podatku leśnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi zmianami),
art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r
Nr 95, poz. 613 z póŝniejszymi zmianami), art. 7a
ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku
rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia
30 paŝdziernika 2002r. o podatku leśnym (Dz. U.
Nr 200, poz. 1682 z póŝniejszymi zmianami) uchwala
się, co nastepuje:
§ 1. Określa się na terenie Gminy Drezdenko
wzory formularzy mających zastosowanie w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku
leśnym:

3) DL-1 Deklaracja na podatek leśny – załącznik
nr 3
4) IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – załącznik nr 4
5) Z-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – załącznik nr 5.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXX/227/04 z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji
i deklaracji podatkowych.

1) DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
– załącznik nr 1

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 roku.

2) DR-1 Deklaracja na podatek rolny – załącznik
nr 2

Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 2011r.
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 2011r.
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Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 2011r.
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Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 2011r.
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Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIII/100/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 października 2011r.
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UCHWAŁA NR XIII/102/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 25 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmiany rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r.,
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 5a
ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie (t.j.
z 2010r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z póŝn. zm. uchwalam, co następuje:

zować zadania poşytku publicznego na rok 2011
poprzez dodanie pkt 10, który otrzymuje brzmienie:

§ 1. Zmienia się treść § 5 ust. 2 Uchwały
Nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia
27 stycznia 2011 roku dotyczącej uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi reali-

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

„§ 5 ust. 2 pkt 10) ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

Przewodniczący Rady
Adam Kołwzan

2 30 7
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UCHWAŁA NR XII/79/11
RADY GMINY KŁODAWA
z dnia 26 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmiany uchwały XLIV/367/10 z dnia 18 sierpnia 2010 w sprawie nadania imienia Adama
Mickiewicza Gimnazjum w Kłodawie wchodzących w skład Zespołu Szkół w Kłodawie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) w związku
z art. 5c pkt 1 i art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.) Rada Gminy Kłodawa
uchwala co następuje
§ 1. Zmienia się tytuł załącznika Nr 2, który
otrzymuje brzmienie akt załoşycielski Zespołu Szkół
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kłodawie, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podlega ogłoszeniu na
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady:
Andrzej Legan

Załącznik
do uchwały Nr XII/79/11
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 26 października 2011r.
Akt założycielski Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Kłodawie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz 1591 z póŝn. zm.) w związku
z art. 5c pkt. 1 art 58 ust 1 i 6 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.
Nr 256, poz. 2578 z póŝn. zm.) oraz § 1 ust. 2 uchwały Nr XLIX/367/10 Rady Gminy Kłodawa z dnia
18 sierpnia 2010 w sprawie nadania imienia Adama
Mickiewicza Gimnazjum w Kłodawie wchodzących
w skład Zespołu Szkół w Kłodawie wchodzą:
1) Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza
w Kłodawie.
2) Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Kłodawie.
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UCHWAŁA NR XVI/129/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu
terytorialnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. zm.) oraz art. 5
ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn.
zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
2. Program, o którym mowa w ust. 1 dotyczy
podmiotów określonych w art. 3 ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie z dn.
24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 96, poz. 873
z poŝn. zmianami)
§ 2. Integralną częścią Rocznego Programu
Współpracy Gminy Słubice, o którym mowa w § 1
są:
1. Regulamin otwartego konkursu ofert dotyczący
udzielenia dotacji z budşetu Gminy Słubice na
realizację zadań publicznych.
2. Regulamin Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Piotr Kiedrowicz
Załącznik
do uchwały Nr XVI/129/2011
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 października 2011r.
Roczny Program Współpracy Gminy Słubice z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012
Aktywna społeczność jest gwarancją na prawidłowy
rozwój lokalny. Jedną z form aktywności społecznej
ludzi, w ramach której podejmują oni wspólne
przedsięwzięcia na rzecz ogółu, jest zrzeszanie się
w organizacjach pozarządowych. Skupiają one ludzi
aktywnych, pragnących brać udział w realizacji za-

dań społecznych dla dobra ogółu. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi pozwala na
wykorzystanie ludzkich sił społecznych do efektywnego rozwoju Gminy Słubice.
Będąc w przekonaniu, şe wspieranie działań organizacji pozarządowych jest realizacją konstytucyjnej
zasady pomocniczości, umacniającej uprawnienia
obywateli i ich wspólnot oraz, şe wszelka współpraca z obywatelami musi realizować się na zasadach
partnerskich, uchwala się niniejszy Roczny Program
Współpracy Gminy Słubice z Organizacjami Pozarządowymi, jako wyraz poparcia Gminy dla społecznej aktywności obywatelskiej.
Burmistrz Słubic deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań
publicznych i wyraşa intencję systematycznego rozszerzania katalogu zadań publicznych wspieranych
lub powierzanych organizacjom pozarządowym.
Rozdział I
Cel główny i cele szczegółowe programu
Głównym celem funkcjonowania Programu jest
zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy. Cel
główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe programu, w tym poprzez:
1. Umacnianie obywatelskiej świadomości osób
zrzeszonych w organizacjach pozarządowych
oraz odpowiedzialności za otoczenie i wspólnotę lokalną.
2. Stworzenie więzi społecznych i budowanie społeczeństwa obywatelskiego celem zapewnienia
efektywnego funkcjonowania organizacji pozarządowych.
3. Zapewnienie odpowiednich warunków dla działalności organizacji pozarządowych, celem zaspakajania potrzeb społecznych mieszkańców.
4. Stworzenie sprawnego systemu funkcjonowania organizacji pozarządowych pozwalającego
na istotne odciąşenie lub uzupełnienie działań
sektora publicznego w realizacji niektórych zadań.
Rozdział II
Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi
Gmina
Słubice
realizuje
zadnia
publiczne
wymienione
w
Programie
we
współpracy
z podmiotami Programu według następujących
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zasad:
1. Pomocniczości i suwerenności stron - Gmina
respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania
problemów, w tym naleşących do sfer zadań
publicznych, umoşliwiając organizacjom realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.
2. Partnerstwa – podmioty Programu, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz wg
trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów
ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań
publicznych.
3. Efektywności – Gmina Słubice, przy zlecaniu
organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego
sposobu wykorzystania środków publicznych,
przestrzegając zasad uczciwej konkurencji,
zgodnie z art. 44 ust. 3 oraz art. 47 ustawy o finansach publicznych.
4. Jawności – Gmina Słubice udostępnia podmiotom Programu informacje o zamiarach, celach
i środkach przeznaczonych na realizację zadań
publicznych, w których wykonaniu zamierza
współpracować z organizacjami pozarządowymi.
Rozdział III
Zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami
pozarządowymi
1. Zakresem współpracy Gminy z podmiotami
Programu jest realizacja zadań publicznych wymienionych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.).
2. Zakresem współpracy Gminy Słubice z podmiotami Programu moşe być wspólne określanie
waşnych dla mieszkańców potrzeb społecznych
i tworzenie systemowych rozwiązań waşnych problemów społecznych.
Rozdział IV
Formy współpracy
1.

Finansowe formy współpracy:

a) powierzanie przez Gminę realizacji zadań
publicznych organizacjom pozarządowym,
b) wspieranie wykonywania zadań publicznych
organizacjom pozarządowym,
c) realizacja zadań publicznych z własnej inicjatywy i na złoşony przez organizację pozarządową wniosek,
d) realizacja zadania publicznego w oparciu
o umowę na powierzenie lub wsparcie wykonania zadania,

Poz. 2309
e) koordynowanie i czuwanie nad zgodnym
z umową wykorzystaniem środków przekazanych organizacjom pozarządowym.
2.

Pozafinansowe formy współpracy.

Pozafinansowe formy współpracy Gminy Słubice
z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:
a) informacyjnej, poprzez:
aktualizację interaktywnego serwisu informacyjnego na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego (www.slubice.pl), gdzie
podmioty Programu mogą umieszczać informacje na temat swojej działalności,
prowadzenie elektronicznej bazy danych
o organizacjach pozarządowych realizujących zadania,
informowanie o zadaniach publicznych,
które będą realizowane w danym roku
wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budşetu na realizację tych
zadań oraz o ogłaszanych konkursach ofert
na projekty realizacji zadań publicznych,
oraz o sposobach ich rozstrzygnięć,
przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów lokalnych i regionalnych na
temat realizacji zadań publicznych,
umoşliwianie konsultowania aktów prawa
miejscowego,
organizowanie spotkań przedstawicieli organizacji
b) organizacyjnej, poprzez:
tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym,
podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań waşnych dla lokalnego środowiska,
współorganizowanie konferencji dotyczących współpracy Gminy z organizacjami
pozarządowymi,
przygotowanie sprawozdań i analiz dotyczących realizacji Programu,
wspomaganie organizacji poprzez udostępnianie (według moşliwości) pomieszczeń i urządzeń biurowych Urzędu Miejskiego.
b) szkoleniowej, poprzez:
inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji
pozarządowych w sferze zadań publicznych,
inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących, m.in. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej i innych,
angaşowanie organizacji pozarządowych
do wymiany doświadczeń i prezentacji
osiągnięć,
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c) innej:
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4. działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

integrowanie środowiska osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną,

pomoc w przygotowaniu wniosków
o środki pomocowe z Unii Europejskiej
i innych.

działalność rehabilitacyjna, edukacyjna,
sportowa, turystyczna, terapeutyczna, kulturalna integrująca środowisko osób niepełnosprawnych,

Rozdział V

organizacja grupy wsparcia dla osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin,

Priorytetowe zadania publiczne
Ustala się następujące zadania priorytetowe Gminy
Słubice w zakresie:
1. kultury fizycznej i sportu:
szkolenie dzieci i młodzieşy w róşnych dyscyplinach sportowych, w tym szczególnie
dzieci i młodzieşy uzdolnionej sportowo,
upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizacja środowisk młodzieşowych w zakresie
sportu i rekreacji,
szkolenie w dyscyplinach indywidualnych
zawodników reprezentujących wysoki poziom sportowy,
organizacja znaczących imprez, zawodów,
widowisk i rozgrywek sportowych,
organizacja imprez i zawodów sportowo
-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy,
udział czołowych zespołów z Gminy w rozgrywkach sportowych,
promowanie Gminy na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział
w zawodach sportowych,
2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
edukacja kulturalna dzieci, młodzieşy i dorosłych,
kultywowanie regionalnych tradycji, w tym
tradycji kulinarnych,
promocja Gminy poprzez udział miejscowych artystów i zespołów w przeglądach
i konkursach o zasięgu lokalnym, krajowym i zagranicznym,
organizacja uroczystych obchodów świąt
narodowych i rocznic znaczących wydarzeń historycznych.
3. turystyki i krajoznawstwa:
edukacja turystyczna
i dorosłych,

dzieci,

młodzieşy

organizacja imprez turystycznych,
propagowanie aktywnych form turystyki,
wspieranie inicjatyw mających na celu
upowszechnianie, promocji oraz rozwój
turystyki i krajoznawstwa na terenie Gminy,
stwarzanie warunków do rozwoju róşnych
dziedzin turystyki.

prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.
5. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz
przeciwdziałania patologiom społecznym:
realizacja programów profilaktycznych dla
mieszkańców Gminy, w tym dzieci
i młodzieşy,
organizacja imprez, konkursów, pogadanek propagujących zasady bezpiecznych
zachowań,
wspieranie przedsięwzięć zwalczających
zjawiska patologii społecznej wśród
mieszkańców Gminy, w tym dzieci i młodzieşy
przeciwdziałanie rozszerzaniu się postaw
destrukcyjnych, agresywnych i aspołecznych wśród dzieci i młodzieşy, poprzez
prowadzenie profilaktyki i poradnictwa
w środowisku osób zagroşonych.
6. ochrony i promocji zdrowia:
działania edukacyjne z zakresu zwiększenia
świadomości społecznej na temat chorób
cywilizacyjnych,
promocja zdrowego stylu şycia,
zabezpieczania przedmedycznego imprez
masowych,
7. działań dotyczących edukacji i wychowania:
organizacja aktywnych form spędzania
czasu wolnego dla dzieci i młodzieşy, połączona z działalnością wychowawczą,
organizacja wypoczynku letniego dla dzieci
i młodzieşy z terenu Gminy,
rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci
i młodzieşy,
organizacja warsztatów, konkursów wiedzy, festiwali
Rozdział VI
Okres realizacji programu
Program współpracy z organizacjami
dowymi jest programem jednorocznym.

pozarzą-

Rozdział VII
Sposób realizacji programu
W ramach realizacji programu zostaną podjęte
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następujące działania:
przyjmowanie wskazówek i wniosków organizacji pozarządowych z terenu Gminy,
które winny być uwzględnione przy tworzeniu budşetu gminy. Przedłoşone informacje dotyczące zapotrzebowania na
środki publiczne posłuşą do stworzenia
projektu budşetu na kolejny rok.
ogłaszanie, w odpowiedzi na złoşone
wnioski, otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie
z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r., Nr 96, poz. 873
z póŝn. zm.),
obejmowanie patronatem honorowym
imprez, konkursów, konferencji i spotkań
realizowanych na terenie Gminy,

Poz. 2309

finansowe z budşetu Gminy Słubice, określone
w projekcie budşetu na rok 2012 w wysokości
255.000,00zł.
Rozdział IX
Sposób oceny realizacji programu
Burmistrz Słubic corocznie w terminie do dnia
30 kwietnia przedstawi Radzie Miejskiej w Słubicach
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok poprzedni.
Miernikami efektywności Programu w danym roku
będą uzyskane informacje dotyczące w szczególności:
liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,
liczby ogłoszonych otwartych konkursów
ofert,

udostępnianie na potrzeby organizacji pozarządowych, sal i pomieszczeń Urzędu
Miejskiego,

liczby zrealizowanych zadań publicznych,

aktualizowanie interaktywnego serwisu informacyjnego na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego (www.slubice.pl), na
której podmioty Programu mogą zamieszczać na bieşąco informacje na temat swojej działalności,

wysokości środków finansowych zaangaşowanych przez organizacje pozarządowe
w realizację zadań publicznych.

aktualizowanie elektronicznej bazy danych
o organizacjach pozarządowych realizujących zadania publiczne,
informowanie o zadaniach publicznych,
które będą realizowane w danym roku
wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budşetu na realizację tych
zadań oraz o ogłaszanych konkursach ofert
na projekty realizacji zadań publicznych,
oraz o sposobach ich rozstrzygnięć,
inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących poziom wiedzy organizacji pozarządowych o moşliwościach pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań publicznych,
inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących, m.in. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej i innych,
angaşowanie organizacji pozarządowych
do wymiany doświadczeń i prezentacji
osiągnięć,
pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,
pomoc w przygotowaniu wniosków
o środki pomocowe z Unii Europejskiej
i in.

liczby osób, które były adresatami róşnych
działań publicznych,

Radni Rady Miejskiej w Słubicach winni zapoznać
się z przedłoşonym sprawozdaniem z realizacji
Programu i w terminie 30 dni wnieść ewentualne
uwagi lub zapytania. Brak uwag do realizacji
programu oznacza przyjęcie złoşonego sprawozdania.
Rozdział X
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz
o przebiegu konsultacji
Roczny Program Współpracy zostaje uchwalony po
przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
poşytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2003r., Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.) przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 wskazanej
ustawy.
Rozdział XI
Tryb powoływania i zasady działania Zespołu
Konsultacyjno - Opiniującego do spraw współpracy
z organizacjami pozarządowymi
1. W celu wyraşenia opinii na temat ofert składanych w następstwie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, drogą rozporządzenia Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach powoływany jest Zespół
Konsultacyjno – Opiniujący.

Rozdział VIII

2. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach skład Zespołu moşe być zmieniony w tym samym trybie.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu

3. Sposób działania i zasady pracy Zespołu
określone są w Regulaminie Zespołu Konsultacyjno

Na realizację programu zostaną przeznaczone środki
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– Opiniującego, stanowiącego integralną część niniejszego programu.
Rozdział XII
Postanowienia końcowe
1. Istotą współpracy pomiędzy Gminą, a podmiotami Programu jest interaktywność i wzajemne
powiązanie oraz monitorowanie wspólnych poczynań w dziedzinach objętych współpracą.
2. Organizacje pozarządowe zobowiązane są do
informowania Gminy o przebiegu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Gmina zobowiązana jest do
udzielania wszelkiej dostępnej pomocy pozafinansowej, niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięć
3. Zmian w niniejszym programie moşna dokonywać na wniosek organizacji pozarządowych, po
uprzednim przedyskutowaniu ich na spotkaniu organizacji pozarządowych działających na terenie
Gminy z przedstawicielami jednostki samorządu
terytorialnego.
4.

Stronami niniejszego programu są:
Burmistrz Słubic
Organizacje pozarządowe oraz inne
podmioty prowadzące działalność poşytku
publicznego, o których mowa w art. 3
ustawy.

Poz. 2309

II. Warunki uczestnictwa w konkursie
Do podmiotów uprawnionych do ubiegania się
o dotacje zalicza się podmioty określone w art. 3
ustawy o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Z 2003r.
nr 96, poz. 873 z poŝn. zmianami).
Dotacje mogą być przyznawane na zadania i projekty określone szczegółowo w Rocznym Programie
Współpracy Gminy Słubice z Organizacjami Pozarządowymi, w tym między innymi na:
1. Realizację wartościowych przedsięwzięć o charakterze gminnym w zakresie rozwoju kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania
polskości, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – organizację konkursów,
warsztatów, seminariów, wystaw, plenerów,
happeningów, imprez kulturalnych, itp.
2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez:
a) organizację szkoleń dzieci, młodzieşy i seniorów uzdolnionych sportowo w poszczególnych dyscyplinach sportowych,
b) organizację przygotowań i uczestnictwo
w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych imprezach sportowych,
c) promocję sportu wśród dzieci i młodzieşy,
f)

Regulamin Otwartego Konkursu Ofert dotyczący
przyznania dotacji z budżetu Gminy Słubice na realizację zadań publicznych
Ŝródłem finansowania zadań publicznych realizowanych w oparciu o procedurę otwartego konkursu
ofert są środki finansowe z budşetu Gminy Słubice.
Nadzór merytoryczny nad konkursem sprawuje
Burmistrz Słubic, obsługę organizacyjno – finansową zapewnia: Biuro Marketingu i Realizacji Projektów Urzędu Miejskiego w Słubicach.
I. Cele i priorytety konkursu
Celem konkursu jest:
poszukiwanie ciekawych propozycji realizacji zadań publicznych w oparciu o organizacje pozarządowe,
poszukiwanie nowatorskich i skutecznych
rozwiązań przy realizacji zadania,
upowszechnianie i popieranie działań
wymienionych w Rocznym Programie
Współpracy,
pobudzanie aktywności społecznej,
wykorzystanie potencjału i moşliwości organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych,
współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu zaspokojenia potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Słubice.

organizację
wych,

pozalekcyjnych

zajęć

sporto-

g) działania na rzecz rozwoju olimpijskich i paraolimpijskich dyscyplin sportowych,
h) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych
3. Przeciwdziałanie i rozwiązywanie występujących na terenie Gminy patologii i problemów
społecznych poprzez prowadzenie działań
w zakresie:
a) zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz problemów wynikających z narkomanii,
b) zmniejszenia rozmiaru problemów aktualnie
występujących,
c) zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie z juş istniejącymi problemami,
d) zmiany zachowań i postaw mieszkańców
oraz pracowników instytucji z terenu gminy
Słubic w sytuacjach związanych naduşywaniem alkoholu, narkotyków i innych środków
odurzających,
e) wdroşenia nowoczesnych form profilaktyki
kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieşy;
f)

budowania skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami
postępowania osób naduşywających substancji psychoaktywnych (w szczególności
przeciwdziałania przemocy w rodzinie);
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g) zwiększenia skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie, w tym
głównie na:
a) działania promujące wybitnie uzdolnione
dzieci i młodzieş,

Poz. 2309
i społeczności lokalnych.

Zgłoszony projekt moşe obejmować jedną lub więcej form działalności spośród przedstawionych powyşej. W przypadku, gdy wnioskodawca proponuje
róşnorodne formy działań, musi on zdecydować,
która z nich ma charakter dominujący i wskazać tylko jedną spośród dwóch przedstawionych typów.
III. Budżet

b) działania edukacyjne zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieşy,

a) pula środków finansowych przeznaczonych
na działania, o których mowa w rozdziale I,
jest określona w treści konkursu ofert.

c) działania mające na celu upowszechnianie
nauki języków obcych,

b) w ramach wnioskowanej dotacji sfinansować
moşna jedynie działania niezbędne w celu
realizacji zadania, z wyłączeniem:

d) wspieranie róşnorodnych działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom społecznym,
e) organizacja róşnorakich zajęć pozaszkolnych
i pozalekcyjnych sprzyjających rozwojowi zainteresowań wśród dzieci i młodzieşy,
f)

-

kosztów utrzymania biura organizacji
(w tym między innymi: czynszu, opłat
najmu, opłat za media, opłat za utrzymanie
czystości itp.),

-

kosztów związanych z inwestycjami lub
zakupami środków trwałych nie związanych z realizowanym zadaniem,

-

wyjazdów i delegacji zagranicznych.

organizacja wypoczynku dzieci i młodzieşy

5. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz
rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym na:
a) wymianę młodzieşy,
b) organizację wspólnych działań, imprez,
konferencji, seminariów, zawodów sportowych, itp.

c) wymagany jest wkład własny podmiotu aplikującego w postaci środków finansowych
d) Zespół Konsultacyjno – Opiniujący ma prawo
przyznać dotację w wysokości odpowiadającej całości lub części wnioskowanej kwoty,

7. Działania dotyczące pomocy społecznej, w tym
pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
şyciowej oraz wyrównania szans tych rodzin
i osób.

e) w przypadku podjęcia decyzji o zredukowaniu wnioskowanej kwoty dotacji, Zespół moşe wskazać pozycje kosztorysu projektu, na
sfinansowanie których przeznacza dotację
oraz określić wysokość dofinansowania poszczególnych pozycji. W tym przypadku oferent nie jest związany złoşoną ofertą,

8. Ochronę i promocję zdrowia.

f)

6.

Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

9. Promocję i organizację wolontariatu:
a) szkolenia i warsztaty,
b) organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieşy,
c) wsparcie przy organizacji zbiórek charytatywnych,
10. Działania na rzecz rozwoju krajoznawstwa
a) działania wspierające rozwój i promocję
turystyki w Gminie Słubice
11. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
oraz osób w wieku emerytalnym:
a) integracja społeczna środowiska osób niepełnosprawnych oraz seniorów ze społecznością Gminy Słubice,
b) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
c) działania mobilizujące i aktywizujące,
12. Działania wspomagające
biorczości.

rozwój

przedsię-

13. Działania

rozwój

wspólnot

wspomagające

z dotacji nie zostaną opłacone podatki lub cło
albo opłacone podatki lub cło zostaną zwrócone przez Urząd Skarbowy lub celny. Kwestię niniejszą regulują przepisy szczegółowe
w sprawie wykonania niektórych przepisów
ustawy o podatku od towarów i usług oraz
o podatku akcyzowym,

g) w przypadku przyznania dotacji naleşy wskazać konto bankowe organizacji, na które
wpłyną środki finansowe pochodzące z budşetu Gminy Słubice przeznaczone na realizację zadania.
IV. Zasady zgłaszania ofert
a) ofertę przygotowaną zgodnie z formularzem
oferty wraz z wymaganymi załącznikami naleşy nadsyłać:
w zamkniętej kopercie z dopiskiem konkurs ofert (wraz z nazwą zadania)
w formie pisemnej pod rygorem niewaşności w nieprzekraczalnym terminie określonym w treści konkursu ofert
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w siedzibie zamawiającego - Urząd Miejski
w Słubicach, sekretariat Burmistrza,
pok. 118, ul. Akademicka 1 lub przesłać
pocztą na adres: Urząd Miejski, 69-100
Słubice, ul. Akademicka 1. O terminie złoşenia oferty decyduje data stempla pocztowego.
Oferta winna zawierać:
szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
informację o wcześniejszej działalności
podmiotu składającego ofertę w zakresie
którego dotyczy zadanie;
informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych ŝródeł;
deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania;
a) oferty złoşone po terminie nie będą rozpatrywane,
b) oferty naleşy opracować w języku polskim,

Poz. 2309

1. Kopie porozumień partnerskich z innymi instytucjami, organizacjami;
2. Rekomendacje dla projektu;
3. Lub inne wymagane odrębnie w treści konkursu.
V. Procedura oceny i wyboru wniosków
a) rozpatrzenie ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert,
b) oferty będą analizowane i oceniane pod
względem formalnym przez powołany w tym
celu Zespół Konsultacyjno – Opiniujący
zgodnie z kryteriami określonymi w karcie
oceny niniejszego Regulaminu,
c) oferty podlegać będą ponadto ocenie merytorycznej,
d) Zespół dokona oceny punktowej wniosków,
zgodnie z kryteriami określonymi w karcie
oceny niniejszego Regulaminu,
e) dofinansowane zostaną oferty, które otrzymają największą liczbę punktów,
f)

oferta przyjęta przez Zespół musi otrzymać
minimum 20 pkt.,

g) wybór ofert do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w
terminie do 30 dni od ostatniego dnia składania ofert,

c) oferty powinny być nadesłane w jednym egzemplarzu, z jednym kompletem załączników,

h) Zespół Konsultacyjno – Opiniujący zastrzega
sobie prawo do przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu,

d) po zakończeniu konkursu oferty nie będą
zwracane,

i)

e) jeden podmiot moşe złoşyć tylko jedną ofertę
na określone zadanie.
Wymagane załączniki:
Obowiązkowe:
1. Dokumenty rejestracyjne instytucji ubiegającej
się o dotację (wypis z rejestru wydany nie
wcześniej niş 3 miesiące przed datą złoşenia
wniosku, potwierdzony za zgodność z oryginałem, obejmujący aktualny stan wpisów);
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za
ostatnie 12 miesięcy;
3. Statut;
4. Dokumenty stwierdzające uprawnienia osób
upowaşnionych do zaciągania zobowiązań finansowych i reprezentowania organizacji na
zewnątrz (np. uchwała powołująca zarząd organizacji, upowaşnienia lub pełnomocnictwa
do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych w przypadku oddziałów, kół lub
jednostek terenowych organizacji krajowych),
potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Uzupełniające:

Zespół Konsultacyjno – Opiniujący pracuje
wg regulaminu, który stanowi załącznik do
niniejszego regulaminu.

j)
VI. Harmonogram realizacji konkursu:
1. Ogłoszenie konkursu następuje poprzez publikację w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),
b) na stronie internetowej www.slubice.pl,
c) tablicy ogłoszeniowej w siedzibie tutejszego
Urzędu,
2. Składanie ofert w nieprzekraczalnym terminie
określonym w głoszeniu.
3. Rozpatrywanie ofert przez powołany w tym
celu Zespół Konsultacyjno – Opiniujący.
4. Ogłoszenie wyników konkursu następuje poprzez publikację w:
a) Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),
b) na stronie internetowej www.slubice.pl,
c) tablicy ogłoszeniowej w siedzibie tutejszego
Urzędu
5. Sporządzenie i podpisanie umów.
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6. Realizacja projektów.
7. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji:
a) w przypadku zaistnienia okoliczności, które są
niezaleşne od organizacji pozarządowej,
a które uniemoşliwiają złoşenie sprawozdania w terminie określonym w umowie,
organizacja pozarządowa moşe złoşyć
wniosek o przedłuşenie terminu rozliczenia
(choroba, zgon, nieplanowane zmiany
w składzie władz organizacji pozarządowej
mające wpływ na terminowe złoşenie
sprawozdania).
VII. Regulacje końcowe
a) lista podmiotów, którym przyznano dotacje
zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.slubice.pl,
w BIP oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń
niezwłocznie po zakończeniu postępowania
konkursowego,
b) oferta nie będzie rozpatrywana przez Zespół
Konsultacyjno - Opiniujący w sytuacji, gdy:
została dostarczona po upływie wyznaczonego terminu,
jest niekompletna lub w inny sposób niezgodna z wymogami formalnymi,
oferent nie jest uprawniony do ubiegania
się o dotację,
zgłoszony projekt jest niezgodny z warunkami udziału w konkursie (np. proponowane działania nie wchodzą w zakres konkursu, realizacja projektu wykracza poza
wyznaczony limit),

Poz. 2309
c) decyzje o odrzuceniu oferty lub odmowa
udzielenia dotacji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie,
d) po zaaprobowaniu ofert i podpisaniu umowy
nie będą rozpatrywane oferty o zmianę merytoryczną działań przewidzianych w projekcie,
e) po podpisaniu umowy dopuszcza się dokonywanie zmian w planowym budşecie zadania, z zastrzeşeniem iş nie wpłyną one na
zmniejszenie rzeczowego zakresu realizowanego zadania. O fakcie konieczności podjęcia
zmian dotacjoborca kaşdorazowo jest zobowiązany powiadomić pisemnie Burmistrza
Słubic. Po wydaniu zgodny na dokonanie
zmian, kaşdorazowo dotacjobiorca jest zobowiązany przedłoşyć zaktualizowaną ofertę
i podpisać aneks do umowy. Wydatki po
zmianach mogą być dokonywane z dniem
podpisania aneksu do umowy.
f)

w przypadku dofinansowania publikacji dotacjobiorca przeniesie bez ograniczeń na
rzecz udzielającego dotacji autorskie prawa
majątkowe do wykonanego dzieła na wszystkich polach eksploatacji określonych w prawie autorskim i prawach pokrewnych,

g) podmioty, których projekty otrzymały dotację
są zobowiązane do informowania odbiorców
projektu o ŝródle pochodzenia funduszy
zgodnie z warunkami umowy o dotację,
h) podmiot otrzymujący dotację zobowiązany
jest do stosowania ustawy o zamówieniach
publicznych,
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Karta oceny projektu w Otwartym Konkursie Ofert

Nazwa podmiotu: ……………………………………………………………...……………………………..........................
.......................................................................................................................................................................................

Tytuł projektu:……………………………………………………………………………………….......................................
…………………………………………………………………………………………………..................................................

Wysokość wnioskowanej kwoty……………………………….

KRYTERIA
Zawartość merytoryczna projektu
Zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu
Liczba odbiorców projektu
Doświadczenie podmiotu (ocena moşliwości realizacji zadania, doświadczenie w realizacji
podobnych przedsięwzięć)
Współpraca z innymi instytucjami i organizacjami przy realizacji projektu oraz wysokość
współfinansowania
RAZEM

OCENA
0-5 pkt.
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KARTA OCENY PROJEKTU
Nazwa oferenta:

Nazwa projektu:

TAK (T)
I. Warunki formalne
1

Czy oferta została złoşona w terminie ustalonym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert?

2

Czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru?

3

Czy w złoşonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan finansowy zadania?

4

Czy w złoşonej ofercie przedstawiono szczegółowy plan rzeczowy zadania?

5

Czy oferta została podpisana przez osoby upowaşnione do reprezentacji?

6

Czy do oferty dołączone są właściwe załączniki ?:
- statut
- aktualny odpis z rejestru (waşny do trzech miesięcy od daty wystawienia)
- sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok
- inne wymagane dokumenty
Oferta spełnia warunki formalne i jest dopuszczona do oceny merytorycznej

Uwagi:

Członkowie Zespołu
Podpisy i data

Przewodniczący Zespołu
Podpis i data

NIE (N)
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powoływany przez Burmistrza zarządzeniem Kierownika Urzędu Miejskiego w Słubicach.

REGULAMIN
Zespołu Konsultacyjno – Opiniującego
Ustala się regulamin pracy Zespołu Konsultacyjno
– Opiniującego, którego powołanie oraz skład
określają przepisy art. 2a, 2b, 2d, 2e, oraz 2f ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poşytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŝn. zm.).

§ 6. Obsługę administracyjną posiedzeń Zespołu
wykonuje pracownik Urzędu Miejskiego.
§ 7. Przez obsługę administracyjną rozumie się:
wysyłanie zawiadomień na posiedzenie
wraz z porządkiem obrad,
protokołowanie,

§ 1. Zespół Konsultacyjno – Opiniujący jest
uprawniony do:
1. Opiniowania wszystkich projektów złoşonych
wg procedury zawartej w Programie Współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi.
2. Wyraşania opinii w istotnych sprawach dotyczących organizacji pozarządowych.
3. Konsultowania budşetu, a w szczególności
środków przeznaczonych na wsparcie organizacji pozarządowych.
§ 2. Zespół powołuje w drodze zarządzenia
Kierownik Urzędu Miejskiego w Słubicach określając
takşe jego skład osobowy.
§ 3. W skład Zespołu wchodzi co najmniej
1 osoba reprezentująca organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww.
ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących
organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział
w konkursie.
§ 4. W pracach zespołu mogą uczestniczyć takşe
z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres
zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
§ 5. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący,

przekazywanie wniosków za pośrednictwem Burmistrza do właściwych osób lub
jednostek.
§ 8. Terminy posiedzeń Zespołu są ustalane z co
najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem.
§ 9. Obrady Zespołu są wiąşące przy obecności
co najmniej połowy jego składu. Kaşde posiedzenie
Zespołu kończy się opinią lub wnioskami przyjętymi
zwykłą większością głosów.
§ 10. Członkowie
mandat nieodpłatnie.

Zespołu

wykonują

swój

§ 11. Stanowisko Zespołu przedstawia jego
Przewodniczący, informując równieş o sprawach nie
uzgodnionych.
§ 12. Protokół z posiedzenia Zespołu kaşdorazowo musi zostać zatwierdzony przez Burmistrza.
§ 13. Zespół jest uprawniony do wizytowania
organizacji pozarządowych oraz ich kontrolowania,
jeşeli przedmiotem jego kontroli jest prawidłowość
wydatkowania środków z budşetu Gminy Słubice.
§ 14. Zespół jest uprawniony do podawania
wniosków pokontrolnych do publicznej wiadomości.
§ 15. Skład Zespołu moşe zostać w dowolnym
momencie zmieniony przez Kierownika Urzędu.
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UCHWAŁA NR XI/90/11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781,
z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,
poz. 1020, Nr 1341, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043,
Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r.
Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791

i Nr 120 poz. 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181
poz. 1292, Nr 70, poz. 416; z 2008r. Nr 145, poz. 917,
Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31,
poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219,
poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320,
Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011r.
Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) uchwala się, co
następuje:
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§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) szkole niepublicznej – naleşy przez to rozumieć
szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły
publicznej,
2) placówce niepublicznej – naleşy przez to rozumieć placówkę niepubliczną, o której mowa
w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty,
3) uczniu – naleşy przez to rozumieć ucznia szkoły
niepublicznej lub wychowanka placówki niepublicznej.
§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby
prawnej lub fizycznej prowadzącej szkołę lub placówkę, o której mowa w § 1, który powinien zawierać:
1) nazwę i adres szkoły lub placówki,
2) informację o zaświadczeniu o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
3) informację o decyzji o nadaniu uprawnień szkoły publicznej,
4) informację o planowanej liczbie uczniów na rok
udzielenia dotacji,
5) nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,
6) zobowiązanie do informowania o faktycznej
liczbie uczniów oraz do rozliczenia otrzymanej
dotacji, zgodnie z zasadami określonymi w § 5
pkt 2 uchwały.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
§ 3. Dotacja przysługuje:
1) na kaşdego ucznia szkoły niepublicznej,
w której realizowany jest obowiązek szkolny lub
obowiązek nauki - w wysokości równej kwocie
przewidzianej na jednego ucznia danego typu
i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji
ogólnej otrzymanej przez Powiat Świebodziński, w roku udzielenia dotacji,

Poz. 2310

§ 5. Osoba prowadząca szkołę lub placówkę niepubliczną jest zobowiązana do:
1) comiesięcznego
przekazywania
informacji
o faktycznej liczbie uczniów, w terminie do
20 dnia kaşdego miesiąca – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały. Podana
liczba uczniów powinna być zgodna z liczbą
uczniów wykazaną w księdze uczniów, prowadzonej przez szkołę lub placówkę niepubliczną,
2) rozliczenia dotacji za okres od dnia 1 stycznia
do dnia 31 grudnia - w terminie do dnia
15 stycznia - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,
3) W przypadku stwierdzenia rozbieşności pomiędzy kwotą dotacji naleşnej, a pobranej, kwota
dotacji pobrana nienaleşnie lub w nadmiernej
wysokości podlega zwrotowi do budşetu powiatu w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji, a kwota dotacji pobrana w nişszej wysokości niş naleşna - podlega wyrównaniu w roku
udzielenia dotacji.
§ 6. 1. Powiatowi przysługuje prawo kontroli wykorzystania dotacji.
2. Kontrola wykorzystania dotacji przeprowadzana jest przez pracowników Starostwa Powiatowego na podstawie upowaşnienia Zarządu Powiatu.
3. Kontrola dotyczy zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazanych w rozliczeniu
oraz prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie
z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy
o systemie oświaty.
4. W ramach kontroli upowaşnione osoby mogą
badać dokumenty i inne nośniki informacji, które
mają znaczenie dla oceny prawidłowości wydatkowania dotacji oraz şądać wyjaśnień dotyczących
wydatkowanych środków od osoby prowadzącej
szkołę lub placówkę.
5. Z kontroli sporządza się protokół, który otrzymuje osoba prowadząca szkołę jak i Zarząd Powiatu.

2) na kaşdego ucznia innej szkoły niepublicznej
niewymienionej w pkt 1 - w wysokości 80%
ustalonych w budşecie Powiatu Świebodzińskiego wydatków bieşących, ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu
i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia,

6. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu
osobie prowadzącej szkołę przysługuje prawo złoşenia pisemnych wyjaśnień.

3) na kaşdego ucznia placówki niepublicznej
w wysokości równej kwocie przewidzianej
w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Świebodziński w roku
udzielenia dotacji.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XL/269/10 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 25 marca 2010r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

§ 4. Dotacja przekazywana jest co miesiąc,
w terminie do ostatniego dnia kaşdego miesiąca na
faktyczną liczbę uczniów, podaną w informacji,
o której mowa w § 5 pkt 1.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.

Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel
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Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/90/11
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 29 września 2011r.

………………………………………………………………….
(Wnioskodawca – Osoba prowadząca szkołę lub placówkę)

Wniosek o udzielenie dotacji na rok ……........
1. Nazwa i adres szkoły lub placówki niepublicznej
………………………………………………………………….……………………………………..........................................
…………………………………………………………………………..……………………………….....................................
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (kto wydał, nr, data):
…………………………………………………………………………….………………………………...................................
3. Decyzja nadająca uprawnienie szkoły publicznej (kto wydał, nr, data):
……………………………………………………………………………….……………………………...................................
4. Planowana liczba uczniów w roku udzielenia dotacji:

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

5. Numer rachunku bankowego, na który naleşy przekazywać dotację:
………………………………………………………………….…………………………………………...................................
Zobowiązuję się do realizacji postanowień określonych w § 5 Uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego
Nr XI/90/11 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania:
1) przedkładania informacji o liczbie uczniów, w terminie do 20 dnia kaşdego miesiąca,
2) rozliczenia otrzymanej dotacji, w terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku, w którym
udzielono dotacji.
………………..
(data)

……….……………….........
(podpis wnioskodawcy)
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Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/90/11
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 29 września 2011r.

…………………..…………………………………………
(Osoba prowadząca szkołę/placówkę niepubliczną)

Informacja o faktycznej liczbie uczniów w szkole lub placówce niepublicznej
1. Nazwa i adres szkoły/ placówki niepublicznej
…………………………………………………………………….……………………………………......................................
…………………………………………………………………………..……….………………………....................................
2. Liczba uczniów w ….……………....
(miesiąc i rok )

Oświadczam, şe podana liczba jest zgodna z prowadzoną przez szkołę / placówkę ewidencją.

*) liczbę uczniów podawać na 15 dzień miesiąca

..………………...........
(sporządził, data tel.)

……….………………...............
(podpis osoby prowadzącej)

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/90/11
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 29 września 2011r.

…………………..…………………………………..
(Osoba prowadząca szkołę/placówkę niepubliczną)

Rozliczenie dotacji przekazanej szkole lub placówce niepublicznej
w roku ………..
1. Nazwa i adres szkoły lub placówki niepublicznej
…………………………………………………………..…………………………………………………..................................
………………………………………………………………………………………………………………................................
2. Kwota dotacji na 1 ucznia na 1 msc: …………………........................................
3. Rozliczenie otrzymanej dotacji:
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Liczba
uczniów
3
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dotacja otrzymana*)

dotacja naleşna**)

4

5

róşnica
(kol.5 – kol.4 )
6

RAZEM
*) dotacja otrzymana, jest to kwota dotacji otrzymana w danym miesiącu ze Starostwa Powiatowego
**) dotacja naleşna, jest to iloczyn liczby uczniów w danym miesiącu i kwoty dotacji na 1 ucznia

…………………............
(sporządził, data, tel.)

……….………………...............
(podpis osoby prowadzącej)

dostarczyć w terminie do dnia 15 stycznia
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UCHWAŁA NR XI/92/11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 29 września 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu
Świebodzińskiego
Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie
Powiatu Świebodzińskiego, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Tracą moc:
1) Uchwała Nr XXVI/243/01 Rady Powiatu
w Świebodzinie z dnia 21 grudnia 2001r.
w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Radę Powiatu w Świebodzinie;
2) Uchwała Nr XXXII/295/02 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 września 2002r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/243/01 Rady Powiatu w Świebodzinie z dnia 21 grudnia
2001r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Radę
Powiatu w Świebodzinie;
3) Uchwała Nr III/19/02 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 27 grudnia 2002 roku zmieniająca
uchwałę Nr XXXII/295/02 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXVI/243/01 w sprawie ustalenia
planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Radę Powiatu
w Świebodzinie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.
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§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel
Załącznik
do uchwały Nr XI/92/11
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 29 września 2011r.

e) Technikum w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 76a;
f)

a) Publiczna Szkoła Podstawowa
w Świebodzinie, ul. Okręşna 4;

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
w Świebodzinie, ul. 30 Stycznia 5.
2. Szkoły, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Zbąszynek:
1) Zespół Szkół Technicznych im. Jana Pawła II
w Zbąszynku, ul. Kolejowa 4, 66-210 Zbąszynek
w skład którego wchodzą:
a) Technikum w Zbąszynku, ul. Kolejowa 4;

b) Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Park Chopina 2;

b) Liceum
Ogólnokształcące
ul. Kolejowa 4;

c) Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, ul. Park Chopina 2;
d) Technikum
ul. Şaków 1.

Zawodowe

a) I Liceum Profilowane w Świebodzinie, ul. Şaków 1;
b) II Liceum Ogólnokształcące w Świebodzinie,
ul. Şaków 1;

w Zbąszynku,

c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zbąszynku,
ul. Kolejowa 4;

w Świebodzinie,

2) Powiatowy Zespół Szkół Technicznych i Zawodowych w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego
76a, 66-200 Świebodzin, w skład którego
wchodzą:

Specjalna

b) Publiczne Gimnazjum Specjalne w Świebodzinie, ul. Okręşna 4;

1. Szkoły, dla których organem prowadzącym
jest Powiat Świebodziński:

a) I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie, ul. Park Chopina 2;

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 76a.

3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.
Lecha Wierusza w Świebodzinie, ul. Okręşna 4,
66-200 Świebodzin, w skład którego wchodzą:

Plan sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych.

1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie, ul. Park Chopina 2, 66-200 Świebodzin,
w skład którego wchodzą:

Poz. 2311, 2312

d) 3- letnie Technikum na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zbąszynku,
ul. Kolejowa 4.
3. Szkoły, dla których organem prowadzącym
jest Minister Środowiska:
1) Technikum Leśne w Rogozińcu, Rogoziniec
115/2, 66-210 Zbąszynek, w skład którego
wchodzą:
a) Technikum Leśne w Rogozińcu, Rogoziniec
115/2;

c) Szkoła Policealna w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 76a;

b) Dwuletnia Szkoła Zawodowa w Rogozińcu,
Rogoziniec 115/2.

d) Trzyletnie Technikum Uzupełniające w Świebodzinie, ul. Świerczewskiego 76a;
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UCHWAŁA NR XII/96/11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w 2012 roku
Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy Powiatu
Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami w 2012 roku.
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Tytuł I
„PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU
ŚWIEBODZIŃSKIEGO
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Powiat Świebodziński uznając, şe jego celem
jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców,
oraz w uznaniu roli aktywności obywatelskiej
w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej,
deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których
mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności poşytku publicznego i o wolontariacie, i wyraşa intencję realizacji swych zadań
ustawowych w ścisłym działaniu z nimi.
Rozdział 2
Cel główny i cele szczegółowe programu.
§ 2. Celem głównym programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
§ 3. Celami szczegółowymi programu są:

Poz. 2312
poz. 873 z póŝn. zm.) realizacji zadań publicznych,

2. wzajemne informowanie się o planowanych
kierunkach działalności i współdziałania w celu
zharmonizowania tych kierunków,
3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami określonymi w ust. 1 projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,
4. współorganizowanie szkoleń z zakresu działalności organizacji pozarządowych,
5. udostępnienie serwisu internetowego powiatu
w celu publikacji informacji o działalności organizacji pozarządowych,
6. prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych,
7. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze
doradczym i inicjatywnym,
8. nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych będących w zasobach nieruchomości
Powiatu Świebodzińskiego.
§ 7. Zlecanie realizacji zadań publicznych moşe
mieć formy:

1. stworzenie warunków dla powstania inicjatyw
i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności
lokalnych;

1. powierzania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich
realizacji,

2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na
kreowanie polityki społecznej w powiecie;

2. wspierania wykonywania zadań publicznych,
wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie
ich realizacji.

3. poprawa jakości şycia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych;
4. integracja podmiotów polityki lokalnej obejmującej swym zakresem sferę zadań publicznych
wymienionych w art. 4 ustawy.
Rozdział 3
Zasady współpracy.
§ 4. Współpraca z sektorem pozarządowym
opiera się o zasady: pomocniczości, partnerstwa,
efektywności, uczciwej konkurencji i jawności, przy
zachowaniu suwerenności stron.
Rozdział 4
Zakres przedmiotowy.
§ 5. Powiat Świebodziński współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te
zadania są zadaniami Powiatu.
Rozdział 5
Formy współpracy.
§ 6. Współpraca ta odbywa się poprzez:
1. zlecenie organizacjom pozarządowym i innymi
podmiotom określonym w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku
publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96,

Rozdział 6
Priorytetowe zadania publiczne.
§ 8. Sfera zadań publicznych realizowanych
przez Powiat Świebodziński przy współpracy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami obejmuje w 2012 roku następujące zadania:
1. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
1) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,
twórczości ludowej oraz ochronę unikalnych
i zapomnianych zawodów oraz umiejętności artystycznych i ich warsztatów;
2) kształtowanie świadomości narodowej oraz
tradycji patriotycznych wśród mieszkańców
Powiatu Świebodzińskiego;
2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) edukacja społeczeństwa w zakresie pierwszej
pomocy przedmedycznej;
2) promocja zdrowia i kształtowanie prozdrowotnych postaw dzieci i młodzieşy z terenu Powiatu Świebodzińskiego;
3. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
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1) rehabilitacja społeczna oraz integracja osób
niepełnosprawnych w środowisku;
2) prowadzenie doradztwa w zakresie praw osób
niepełnosprawnych oraz rehabilitacji zawodowej.
4. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej:
1) szkolenie dzieci i młodzieşy z terenu Powiatu
Świebodzińskiego oraz organizacja i uczestnictwo dzieci i młodzieşy w imprezach sportowych;
5. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:
1) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego;
6. w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
1) działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu w organizacjach pozarządowych;
Rozdział 7
Okres realizacji programu.
§ 9. Program realizowany będzie w 2012r.
Rozdział 8
Sposób realizacji programu.
§ 10. Bezpośrednimi realizatorami niniejszego
programu są, stosownie do zakresu realizowanych
zadań:
1) Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego,
2) Komisja konkursowa złoşona z przedstawicieli
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów
określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŝn. zm.),
3) Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego
(w zakresie oceny pod względem finansowym
sprawozdań z realizacji zadań publicznych).

Poz. 2312

1) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania
tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdz. 92195 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 18.000zł
2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia: Dział
851 – ochrona zdrowia, Rozdz. 85195 Pozostała
działalność, środki finansowe w wysokości
6.000zł
3) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych: Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości
28.000zł
4) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: Dział 926 Kultura fizyczna i sport,
Rozdz. 92695 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 43.000zł
5) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego: Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpoşarowa, Rozdz. 75495 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 4.000
6) w zakresie promocji i organizacji wolontariatu:
Dział 750 Administracja publiczna, Rozdz. 75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
środki finansowe w wysokości 1.000zł.
§ 12. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego określi
warunki składania ofert i ich wyboru oraz tryb realizacji zadań publicznych.
Rozdział 10
Sposób oceny realizacji programu.
§ 13. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ocenia
realizację programu analizując w szczególności informacje dotyczące:
1) liczby organizacji pozarządowych realizujących
zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;

Rozdział 9

2) liczby osób zaangaşowanych w realizację zadań
publicznych (w tym wolontariuszy);

Wysokość środków przeznaczonych na realizację
programu.

3) liczby osób, które były adresatami róşnych
działań publicznych;

§ 11. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych będzie
określona w projekcie uchwały budşetowej na
2012 rok.

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budşetu Powiatu na realizację tych zadań;

2. Poszczególne zadania, zlecane organizacjom
pozarządowym i innym podmiotom określonym
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności poşytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.), finansowane
będą ze środków własnych przewidzianych w budşecie Powiatu Świebodzińskiego w następujących
działach i rozdziałach (§ 236 0):

5) łącznej wielkości środków finansowych zaangaşowanych przez organizacje pozarządowe
w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Powiatu.
§ 14. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawi Radzie Powiatu Świebodzińskiego informację
z realizacji „Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami w 2012r.” w terminie do 30 kwietnia
2013r.
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Rozdział 11
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji.
§ 15. 1. Prace nad przygotowaniem Programu
zostały zainicjowane i przeprowadzone w Wydziale
Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.
2. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:
1) przygotowanie przez Wydział Edukacji i Spraw
Społecznych informacji na temat realizowanych
zadań publicznych w ramach współpracy
z organizacjami pozarządowymi;
2) opracowanie projektu Programu;
3) skierowanie projektu Programu do konsultacji
poprzez upublicznienie na stronie internetowej
Powiatu Świebodzińskiego www.swiebodzin.pl,
4) rozpatrzenie opinii i uwag złoşonych przez
podmioty Programu podczas konsultacji;
5) przedłoşenie projektu Programu na posiedzenie
Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. Przyjęty
projekt Programu przekazany zostaje na posiedzenie Komisji Rady Powiatu Świebodzińskiego, a w dalszej kolejności pod obrady Rady
Powiatu Świebodzińskiego.
3. Uchwalony przez Radę Powiatu Świebodzińskiego Program zostaje zamieszczony na stronie
internetowej Starosta Powiatowego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Rozdział 12
Tryb powołania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych
konkursach ofert.
§ 16. 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złoşonych ofert w otwartym konkursie realizacji zadań
publicznych.

Poz. 2312, 2313

1) trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Świebodzińskiego,
2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów określonych w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.).
§ 17. 1. Pracami komisji konkursowej kieruje
przewodniczący komisji.
2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący
Komisji się na wniosek Wydziału Edukacji i Spraw
Społecznych,
3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby, zaproszone przez
Przewodniczącego Komisji, posiadające specjalistyczną wiedzę obejmującą zakres zadań publicznych
4. Do członków komisji konkursowej biorących
udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z póŝn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.
5. Opiniując oferty złoşone w otwartym konkursie komisja uwzględnia kryteria określone w przepisie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności poşytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z póŝn. zm.).
6. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół,
który Przewodniczący Komisji przedstawia Zarządowi Powiatu Świebodzińskiego.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel

2. W skład komisji konkursowej wchodzi:
2 3 12
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UCHWAŁA NR XII/97/11
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO
z dnia 27 paŝdziernika 2011r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych
i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego
Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572 z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XI/92/11 Rady
Powiatu Świebodzińskiego z dnia 29 września 2011r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół

ponadgimnazjalnych i specjalnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego wprowadza się nastepujacą
zmianę:
1) W ust. 1 pkt 3 dodaje się lit. d w brzmieniu
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"d) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
w Świebodzinie, ul. Okręşna 4”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu Świebodzińskiego.

Poz. 2313, 2314

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni
od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Alojzy Jokiel

2 3 13
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INFORMACJA
PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W GORZOWIE WLKP.

Lista biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na okręg Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
Psycholodzy
Lp.
Imię i nazwisko
1.
Ewa Barszczak-Milczarek
2.
Apolonia Górniak
3.
Anna Jastrzębska
4.
Krystyna Jędrzejak
5.
Ryszard Klimczuk
6.
Zofia Klimczuk
7.
Ewa Leszczyńska
8.
Wioletta Maciejewska
9.
Grzegorz Mutwil
10. Kamilla Orywał
11. January Palcat
12. Ewa Raciborska
13. Małgorzata Radecka

Miejscowość
Szprotawa
Gorzów Wlkp.
Świebodzin
Zielona Góra
Międzyrzecz
Międzyrzecz
Zielona Góra
Zielona Góra
Şary
Karpicko
Lubsko
Skwierzyna
Cibórz

14.
15.
16.
17.
18.

Izabela Sumińska
Joanna Sawczuk
Teresa Szołoch-Lipka
Anna Szklenik
Justyna Urbaniak

Krosno Odrzańskie
Lubrza
Gubin
Pszczew
Gorzów Wlkp.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Janusz Wietrzyński
Krzysztof Dziadkiewicz
Edyta Szczap
Joanna Wieloch
Beata Skrzypacz
Ewa Krzyşanowska
Joanna Skrzypacz
Marta Januszkiewicz

Nowa Sól
Şary
Świebodzin
Gorzów Wlkp.
Sulęcin
Droszków
Sulęcin
Międzyrzecz – Szpital dla Psychicznie i Nerwowo Chorych

Specjaliści Terapii Uzaleşnień
Lp.
Imię i nazwisko
1.
Mirosław Antkowiak
2.
Mirosława Bombik
3.
4.
5.
6.

Iwona Jackowska
Agnieszka Hucał
Anna Komorowska
Maria Panasewicz

Miejscowość
Zielona Góra
Zielona Góra
Międzyrzecz
Zielona Góra
Zielona Góra
Zielona Góra

Nr telefonu
/68/376 34 30
603 046 563
608 577 162
604 316 225
/95/ 742 88 04 sł.
/95/ 742 88 04 sł.
609 589 539
691 506 202
608 506 363
605 369 356
601 247 373
/95/ 717 03 85 sł.
/68/ 341 94 92 sł.
608 607 127
602 535 418
606 407 658
889 151 320
/95/ 736 78 71 sł.
691 455 774
667 908 000
601 053 462
501 614 844
601 180 188
603 957 414
609 256 657
-

Nr telefonu
601 511 388
/68/ 329 92 08 sł.
600 003 637
693 855 149
694 341 250
603 249 821
793 250 366

na okres do…
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2015r.
31.12.2015r.
31.12.2015r.
31.12.2015r.
31.12.2015r.
31.12.2015r.
31.12.2016r.

na okres do…
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
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8.
9.

Zofia Tomaszczuk
Elşbieta Wieczorek
Teresa Wagner

10.

Krystyna Koniarek

11.

Mirosław Łoński

Psychiatrzy
Lp.
Imię i nazwisko
1.
Barham M. Barham
2.
Arkadiusz Uznański
3.
Bronisław Broncel
4.
Wioletta GiemzaUrbanowicz
5.
Cezary Jabłoński
6.
Wojciech Kołodziej
7.
Zofia Kołtowska
8.
Włodzimierz Leszczyszyn
9.
Małgorzata KorthalsDąbrowska
10.
Beata Maciejewska
11.
Bogdan Michalski
12.
Wojciech Mita
13.
Barbara Niezgocka
14.
Anna Pisarczyk
15.
Ireneusz Stempel
16.
Władysław Sterna
17.
Jerzy Szewczuk
18.
Piotr Tomczak
19.
Krzysztof Woŝniak
20.
Beata Hanna Gajdowska
21.
Beata Skrzyńska
22.
Monika Kruk-Zapała
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Krępa
Gorzów Wlkp.
Międzyrzecz – Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Gorzów Wlkp. – Centrum Terapii
Uzaleşnień i Psychoedukacji
Gorzów Wlkp. – Ośrodek Terapeutyczny „Szans”

605 630 471
605 841 513
-

31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2016r.

-

31.12.2016r.

-

31.12.2016r.

Miejscowość
Cibórz
Międzyrzecz
Şary
Świebodzin

Nr telefonu

na okres do…
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.

Łęşyca
Nowa Sól
Gorzów Wlkp.
Nowa Sól
Międzyrzecz

31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.

Şagań
Świebodzin
Gorzów Wlkp.
Şary
Świebodzin
Şary
Gorzów Wlkp.
Şary
Gubin
Cibórz
Cibórz
Cibórz
Zielona Góra

31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2012r.
31.12.2015r.
31.12.2015r.
31.12.2015r.

604 295 774
604 565 835
608 218 922

===================================================================================
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK-I.4131.369.2011.IWIT
z dnia 19 paŝdziernika 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
uchwały Nr VII/53/11 Rady Gminy Bobrowice z dnia
20 września 2011r. w sprawie wyraşenia zgody na
zastosowanie bonifikaty przy sprzedaşy lokalu
mieszkalnego na rzecz najemców.
UZASADNIENIE
Rada Gminy Bobrowice na sesji w dniu 20 września
2011r. podjęła uchwałę w sprawie wyraşenia zgody

na zastosowanie bonifikaty przy sprzedaşy lokalu
mieszkalnego na rzecz najemców. Uchwała została
doręczona organowi nadzoru w dniu 29 września
2011r.
Po dokonaniu analizy prawnej aktu organ nadzoru
stwierdza, iş uchwała istotnie narusza prawo,
tj. art. 68 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r.,
Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1
w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
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nych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 17
poz. 95).
Mocą przedmiotowego aktu, na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym
oraz art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy
o gospodarce nieruchomościami, Rada Gminy Bobrowice postanowiła wyrazić zgodę na zastosowanie bonifikaty przez Wójta Gminy Bobrowice przy
sprzedaşy lokalu mieszkalnego Nr 3 połoşonego
w budynku Nr 64 w Wełmicach wraz z pomieszczeniami przynaleşnymi w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udziałem wynoszącym 21/100
w częściach wspólnych budynku i w działce nr 4/4,
na rzecz najemców.
Stosownie do treści art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy
o gospodarce nieruchomościami: „Właściwy organ
moşe udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie
z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo rady lub sejmiku, jeşeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny”.
Z kolei w myśl ust. 1b wskazanego wyşej przepisu:
„W zarządzeniu wojewody albo uchwale rady lub
sejmiku, o których mowa w ust. 1, określa się
w szczególności warunki udzielenia bonifikat i wysokość stawek procentowych”.
Z zestawienia obu przywołanych przepisów wynika,
iş rada w podjętej uchwale powinna wskazać nie
tylko wysokość bonifikaty, ale takşe warunki jej
udzielenia. Tymczasem w przedmiotowej uchwale
nie określono warunków udzielenia bonifikaty. Pominięcie przez radę ww. elementu skutkuje brakiem
pełnej realizacji upowaşnienia ustawowego i wpływa na ocenę zgodności z prawem podjętego aktu.
Niewyczerpanie zakresu przedmiotowego przekaza-
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nego przez ustawodawcę do unormowania
w uchwale jednostki samorządu terytorialnego jest
istotnym naruszeniem prawa.
Niezaleşnie od powyşszego wskazać naleşy, iş
przedmiotowa uchwała dotyczy wyraşenia zgody na
zastosowanie bonifikaty przy sprzedaşy konkretnego
lokalu mieszkalnego na rzecz najemców, a zatem
odnosi się do konkretnej sprawy. Tym samym jej
postanowienia mają charakter indywidualny i nie
stanowią prawa miejscowego. Wprowadzając w § 3
uchwały zapis o jej wejściu w şycie w sposób przewidziany dla aktów prawa miejscowego Rada Gminy Bobrowice naruszyła art. 4 ust. 1 w związku
z art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Mając na względzie powyşsze, naleşało orzec o niewaşności przedmiotowej uchwały.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie
z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
niewaşności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK-I.4131.376.2011.AHOR
z dnia 31 paŝdziernika 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) stwierdzam niewaşność
w całości uchwały nr XI/91/2011 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 30 września 2011r. w sprawie
zasad i trybu przyznawania stypendiów Starosty
Zielonogórskiego dla Sportowców.
UZASADNIENIE
W dniu 30 września 2011r. Rada Powiatu Zielonogórskiego podjęła uchwałę nr XI/91/2011 w sprawie
zasad i trybu przyznawania stypendiów Starosty
Zielonogórskiego dla Sportowców.
Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi
nadzoru w dniu 06.10.2011r.

Przeprowadzona przez organ nadzoru ocena prawna
powyşszej uchwały prowadzi do wniosku, iş akt ten
w istotny sposób narusza prawo, tj. art. 31 ust. 3
ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U.
Nr 127, poz. 857 ze zm.).
Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie art. 31 ust. 3 o sporcie, zgodnie z którym „organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego
określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady,
tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróşnień,
o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu
terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy”.
Przepis powyşszy wskazuje zatem nie tylko powierzone organowi stanowiącemu jednostki samorządu
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terytorialnego – w tym wypadku radzie powiatu
– zagadnienia do uregulowania w formie uchwały,
ale określa jednocześnie granice kompetencji prawotwórczej przyznanej w tym zakresie organowi.
Ustawodawca wyznaczył czytelną granicę powierzonej kompetencji, wskazując w ramach art. 31
ust. 3 ustawy, iş rada zobowiązana jest określić
szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych,
nagród i wyróşnień, biorąc jednocześnie pod uwagę
znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy”.
Oznacza to, şe uchwała, która jest aktem prawa
miejscowego musi w sposób jasny i wyczerpujący
regulować
wszystkie
zagadnienia
wskazane
w art. 31 ust. 3 w/w ustawy.
Rada Powiatu Zielonogórskiego w § 3 uchwały
wskazała, şe jednym z kryteriów warunkujących
przyznanie stypendium zawodnikowi są „wysokie
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym”. Rada nie wskazała jednak
co naleşy rozumieć pod pojęciem „wysokie wyniki
sportowe” oraz „współzawodnictwo międzynarodowe lub krajowe”. Natomiast w § 4 ust. 1 Rada
uchwaliła, şe „wysokość stypendiów moşe wynosić
do 2 400zł brutto i jest uzaleşniona od środków finansowych określonych w uchwale budşetowej na
dany rok”.
W ocenie organu nadzoru w przedmiotowej uchwale Rada Powiatu Zielonogórskiego nie wykonała
delegacji ustawowej. W podjętym akcie Rada nie
określiła bowiem szczegółowych zasad i kryteriów
przyznawania (zwłaszcza jeśli chodzi o osiągnięty
wynik sportowy) oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróşnień, a takşe nie
wzięła pod uwagę znaczenia danego sportu w powiecie.
Nie sposób przyjąć, şe lapidarne określenie „wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym” stanowi szczegółowe uregulowanie zasad i kryteriów przyznania stypendiów sportowcom. Wysokie wyniki sportowe we
współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym to pojęcie bardzo nieostre. Rada nie wskazała
jakie wyniki moşna uznać za wysokie, brak jest równieş jakiegokolwiek określenia typu zawodów, na
których wysoki wyniki powinien być osiągnięty, aby
kwalifikował zawodnika do przyznania stypendium.
W ocenie organu nadzoru w uchwale dotyczącej
szczegółowych zasad przyznawania stypendiów
niezbędne jest określenie co najmniej jednego, weryfikowalnego kryterium, po spełnieniu którego zawodnik i jego klub będzie miał pewność, şe spełnił
niezbędne wymogi i jest uprawniony do otrzymania
stypendium. Tytułem przykładu moşna podać, şe
moşe to być: zajęcie określonego miejsca lub teş
sam udział w zawodach określonej rangi, powołanie
do kadry narodowej czy teş ustanowienie rekordowego wyniku.
Ponadto Rada nie uchwaliła rodzajów stypendiów,
a wskazała jedynie maksymalną kwotę stypendium.
Zapis ten jest niezgodny z delegacja ustawową
z art. 31 ust. 3 w/w ustawy, która nakazuje określe-
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nie rodzajów i wysokości stypendiów sportowych.
Nie moşe więc to być jeden rodzaj stypendium,
zwłaszcza şe rada zobowiązana jest brać pod uwagę
znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.
W przedmiotowej sprawie podkreślić naleşy fakt, iş
uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów Starosty Zielonogórskiego dla Sportowców jest aktem prawa miejscowego, tj. aktem o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, a zatem powinna zawierać regulacje jasne, wyczerpujące delegację ustawową, uniemoşliwiające swobodę interpretacyjną. Uregulowania zawarte w uchwale na
XI/91/2011 nie są wystarczające şeby moşna było
uznać, iş Rada wypełniła w tym zakresie delegację
ustawową określoną w art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie. Wręcz przeciwnie przepisy uchwalone przez
Radę Powiatu Zielonogórskiego są nieprecyzyjne,
niejasne i uznaniowe, gdyş ich adresaci (sportowcy
i ich kluby) nie będą w stanie stwierdzić czy zawodnik spełnia kryteria uprawniające do otrzymania
stypendium Starosty. Powszechnie obowiązujący
charakter norm prawnych zawartych w aktach prawa miejscowego zobowiązuje Radę do formułowania ich jedynie na podstawie i w granicach upowaşnienia ustawowego, a takşe realizacji delegacji
ustawowej w sposób precyzyjny i ścisły. Organ nadzoru w tej kwestii podziela stanowisko przedstawione w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 17 stycznia 2007r., sygn.
akt II SA/Gl 629/06, iş za wadliwą naleşy uznać nie
tylko uchwałę podjętą z naruszeniem upowaşnienia
ustawowego, ale równieş uchwałę, która takiego
upowaşnienia w swej treści nie realizuje, nie wprowadzając w swej treści koniecznych regulacji.
Przedmiotowa uchwała nie moşe pozostać w obrocie prawnym, bowiem nie realizuje w pełni delegacji
ustawowej z w/w przepisu. Brak szczegółowej regulacji dotyczącej zasad, kryteriów i rodzajów stypendiów sportowych oznacza niewypełnienie delegacji
ustawowej. Rada Powiatu Zielonogórskiego nie moşe nie uregulować kwestii wyraŝnie wskazanych
przez ustawę. Wszystkie organy władzy publicznej
działają na podstawie i w granicach prawa (art. 7
Konstytucji RP) a to oznacza, şe jeśli przepis określa
jakieś obowiązki tej władzy, to jest ona zobowiązana
do ich wykonywania. Jeśli ustawa zobowiązuje radę
do uregulowania w uchwale określonych kwestii to
rada nie moşe się uchylać od tego prawnego obowiązku (tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku
z dnia 16 kwietnia 2008r., II OSK 198/08).
Na marginesie naleşy równieş zauwaşyć, şe Rada
Powiatu Zielonogórskiego niewłaściwie sformułowała tytuł zakwestionowanej uchwały i błędnie
sformułowała nazwę stypendium. Zgodnie z art. 31
ust. 1 ustawy o sporcie „jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe
stypendia portowe oraz nagrody i wyróşnienia dla
osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe”.
Natomiast w myśl ust. 3 art. 31 to organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego (rada) decyduje
w formie uchwały o tym czy dana jednostka ustanawia stypendia dla sportowców. W związku z tym
w ocenie organu nadzoru nie moşe być mowy
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o stypendium Starosty Zielonogórskiego, skoro jest
to stypendium danej jednostki samorządu terytorialnego - w tym konkretnym przypadku Powiatu
Zielonogórskiego. Poza tym z treści § 1 zakwestionowanej uchwały wynika, şe o przyznaniu stypendium miałby decydować Zarząd Powiatu Zielonogórskiego, a nie jego Starosta.
Mając na względzie powyşsze, stwierdzenie niewaşności w całości uchwały nr XI/91/2011 Rady Powiatu
Zielonogórskiego jest konieczne i uzasadnione.
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od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie
z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
niewaşności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski

Pouczenie:
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK-I.4131.402.2011.IWIT
z dnia 31 paŝdziernika 2011r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001r.,
Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) stwierdzam niewaşność w całości uchwały nr VIII/59/2011 Rady Gminy
Lipinki Łuşyckie z dnia 30 września 2011r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XXXV/214/2010 Rady Gminy
Lipinki Łuşyckie z dnia 14 września 2010r. w sprawie
opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole
publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki Łuşyckie.
UZASADNIENIE
W dniu 30 września 2011r. Rada Gminy Lipinki Łuşyckie podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXV/214/2010 Rady Gminy Lipinki Łuşyckie
z dnia 14 września 2010r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Lipinki Łuşyckie. Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru
w dniu 10 paŝdziernika 2011r.
Przeprowadzona przez organ nadzoru ocena prawna
powyşszej uchwały prowadzi do wniosku, iş akt ten
jest sprzeczny z prawem, tj. art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Mocą przedmiotowego aktu Rada Gminy Lipinki
Łuşyckie postanowiła dokonać zmian w uchwale
Nr XXXV/214/2010 z dnia 14 września 2010r. w ten
sposób, iş § 2 ust. 3 uchwały nowelizowanej otrzymuje brzmienie:
„3. opłatę, o której mowa w ust. 2 wnosi się do
dnia 5 kaşdego następnego miesiąca, w którym
udzielane były świadczenia na podstawie faktycznej ilości godzin świadczeń opiekuńczowychowawczych oraz stawki wymienionej
w ust. 2”.

Uchwałę podjęto na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym.
Z delegacji przewidzianej w art. 14 ust. 5 ustawy
o systemie oświaty wynika, şe organ prowadzący
ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane
przez:
1) przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6
ust. 1 pkt 2;
2) publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla
przedszkoli publicznych na podstawie art. 6
ust. 1 pkt 2.
Z kolei przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 stanowi, şe
„Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie
i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niş 5 godzin dziennie”.
Cytowany przepis art. 14 ust. 5 ustawy o systemie
oświaty wskazuje nie tylko zagadnienia powierzone
organom prowadzącym do uregulowania w formie
uchwały, ale określa jednocześnie granice kompetencji prawotwórczej przyznanej im w tym zakresie.
Oznacza to, şe w uchwale, która jest aktem prawa
miejscowego nie wolno zamieszczać postanowień,
które wykraczają poza jego treść.
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Wymogu powyşszego niewątpliwie nie spełniają
zapisy kwestionowanej uchwały. Wprowadzone
uchwałą zmiany traktować naleşy jako określenie
trybu uiszczania opłat, którego uregulowanie
w kwestionowanej uchwale nie znajduje oparcia
w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Art. 14
ust. 5 pkt 1 ustawy o systemie oświaty upowaşnia
radę wyłącznie do ustalenia opłaty za świadczenia
udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art. 6
ust. 1 pkt 2. Kompetencje organu sprowadzają się
jedynie do ustalenia wysokości opłat za konkretne
świadczenia. Brak jest natomiast podstaw do przyjęcia, iş w oparciu o wskazany przepis ustawy organ
prowadzący upowaşniony jest równieş do ustalenia
sposobu oraz terminu uiszczania stosownych opłat
przez zainteresowane osoby.
Analogiczne orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia
27 stycznia 2011r., sygn. akt II SA/Go 875/10.
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prawie, a podejmując uchwałę Rada powinna działać w ramach kompetencji i w ścisły sposób wypełniać delegację ustawową. Odstąpienie od tej zasady
stanowi istotne naruszenie prawa.
Mając na względzie powyşsze, wydanie przedmiotowego rozstrzygnięcia nadzorczego jest w pełni
uzasadnione.
Od niniejszego rozstrzygnięcia słuşy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Wojewody
Lubuskiego.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru niewaşności
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie
z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
niewaşności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Generalny
Czesław Domalewski

Naleşy wskazać, iş zgodnie z treścią art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej, a więc równieş samorządowe, działają na podstawie i w granicach prawa. Oznacza to, ze kaşde
działanie Rady musi mieć oparcie w obowiązującym
2 3 17
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